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RESUMO 

 

A dislexia é um transtorno de aprendizagem, e como tal aponta para as dificuldades que o 

indivíduo apresenta durante o proceso de desenvolvimento da aprendizagem da Leitura e da 

escrita, pressupostos importantes para o domínio da Língua Portuguesa. Sabe-se que para um 

tratamento adequado do transtorno, profissionais de várias áreas devem estar envolvidos nesse 

processo, como fonoaudiólogos, psicopedagogos, neurologistas, otorrinos, etc. Outro 

profissional importante, que deve ser envolvido no processo de aquisição do conhecimento e 

de habilidades necessárias para aprendizagem de crianças disléxicas é o professor. Portanto, 

direcionando o tema para o universo educacional concordamos que a escola tem como 

responsabilidade efetivar estratégias que colaborem no desenvolvimento intelectual da criança 

que possui a dislexia. Por esse motivo, o presente trabalhou investigou através de pesquisa 

bibliográfica e análise de relatos sobre a dislexia, destacando as contribuições para o ensino 

da Língua Portuguesa e o desenvolvimento de metodologias apropriadas para lidar com esse 

transtorno na escola. Nessa perspectiva, enfatizamos que quando os pais possuem um laudo 

que atesta o transtorno ou quando a criança apresenta determinadas dificuldades 

características da dislexia, acreditamos que a escola, enquanto instituição responsável 

também, pela formação e desenvolvimento dos sujeitos,  deve organizar-se e realizar medidas 

para receber e manter a criança contribuindo para que se desenvolva da melhor forma 

possível, garantindo-lhe o direito à aprendizagem da leitura e da escrita, oportunizando-lhe 

uma educação de qualidade. Entretanto, ressaltamos que para a escola cumprir com a sua 

responsabilidade junto às crianças disléxias, é necessário a implantação e implementação de 

políticas públicas direcionadas para a efetivação de uma escola que se configure inclusiva e 

que possibilite formação específica  para os professores e a garantia de utilização de recursos 

didáticos e pedagógicos importantes para o desenvolvimento das crianças. Por fim, 

acreditamos que a presente pesquisa atingiu o seu objetivo principal, uma vez que os relatos 

exibem as dificuldades encontradas pelos indivíduos disléxicos para lidar com o transtorno e 

confirmam as teorias coletadas através do site da Associação Brasileira de Dislexia, Instituto 

Português de Dislexia e Outras Necessidades Especiais, bem como as autoras Olivier, 

Snowling e Stackhouse e a Legislação Brasileira.  

Palavras-chave: Dislexia. Aprendizagem. Língua Portuguesa. Metodologia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A dislexia é considerada um Transtorno Específico da Aprendizagem (TEA). Tem 

origem neurobiológica e afeta diretamente a leitura e a escrita. Esse transtorno manifesta-se 

na fase inicial da vida das pessoas, ou seja, muito cedo. Sabe-se que “os transtornos originam-

se de anormalidades no processo cognitivo, que derivam em grande parte de algum tipo de 

disfunção biológica”, (CID – 10,1992:236 apud WR Educacional). Com base em Alves, 

Ferreira e Ferreira (2014), as pessoas com Dislexia costumam ter dificuldades quando 

associam o som à letra, e costumam também trocar letras, ou mesmo escrevê-las em ordem 

contrária.  

 Por demandar um diagnóstico e tratamento muito específico, a família e o indivíduo 

geralmente sofrem um enorme desgaste psicológico e financeiro. Acreditamos que por falta 

de políticas educativas direcionadas para esta problemática, dificilmente alunos da rede 

pública que possuem esse transtorno são diagnosticados e diversas vezes a falta de informação 

sobre o transtorno faz com que a criança disléxica seja vista como preguiçosa e, 

consequentemente, tratada como incapaz. Tal pré-julgamento pode contribuir para o alto 

índice de reprovação e de evasão desses sujeitos.  Dessa forma, precisamos considerar que a 

“dislexia pode ser mais nociva para as classes menos favorecidas” (MARTINS, 2017), 

considerando que famílias ricas possuem condições financeiras para arcarem com o 

acompanhamento multiprofissional e infelizmente as crianças de famílias menos favorecidas 

dependem apenas da prática pedagógica desenvolvida na escola em que estejam matriculadas. 

 Nessa perspectiva, o processo de aprendizagem da criança fica comprometida tanto 

pelo transtorno quanto pela falta de tratamento, apoio e de uma escola que cumpra com os 

princípios da inclusão. Então, pensando nesse cenário, se fez necessário pesquisar quais são as 

contribuições da literatura sobre a dislexia e os seus impactos para o ensino de língua 

portuguesa. Além dessa importante questão, é preciso também entender como se dá o 

desenvolvimento de metodologias apropriadas para lidar com esse transtorno, uma vez que os 

métodos utilizados influenciarão diretamente no desenvolvimento da aprendizagem da criança 

disléxica. Um dos grandes problemas que envolve essa realidade advém da falta de preparo 

que o profissional da educação, geralmente, tem em relação aos transtornos de aprendizagens. 

Pois, embora o professor tenha conhecimento sobre os diferentes tipos de metodologia e o 

currículo apresente disciplinas com base na psicologia e pedagogia, a formação do licenciado 
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não é aprofundada nos pressupostos da psicopedagogia, caracterizando uma formação 

deficitária no que diz respeito a construção de uma base fundamentada que lhe garanta uma 

prática pedagógica que responda às necessidades dos disléxicos.. Ou seja, a base que o 

professor tem para trabalhar com a criança que apresenta TEA é muito superficial. Contudo, 

não pretendemos colocar o docente como responsável e sim, chamar a atenção para a 

necessidade de políticas que promovam ao profissional da educação básica, uma formação 

consistente em relação a garantia dos direitos de aprendizagem de cada criança, independente 

das deficiências e/ou necessidades que apresentem. 

A escola é um dos principais ambientes de desenvolvimento cognitivo e, dessa forma, 

torna-se responsável por criar estratégias para a aprendizagem e adaptação da criança que 

apresenta dislexia. A tríade entre coordenação, professores e aluno precisa funcionar 

corretamente, buscando atender as necessidades do indivíduo. Entretanto, é do conhecimento 

de todos, se tomarmos as últimas pesquisas sobre o índice de leitura e escrita do país,  que a 

escola pública não está oferecendo nem o suporte necessário para as crianças isentas de algum 

tipo de transtorno, tampouco oferecerá para um portador do TEA. E é partindo desse 

pressuposto que enfatizamos a necessidade de políticas públicas que garantam ao profissional 

da educação dignidade em seu plano de carreira, políticas de formação e uma estrutura 

devidamente organizada para que todos possam cumprir as suas atribuições e permitir que as 

crianças disléxicas se desenvolvam no processo de aprendizagem.  

Por esse motivo, essa pesquisa surge na tentativa de investigar os problemas que uma 

criança com dislexia enfrenta em relação a aprendizagem da Língua Portuguesa. Para isso, 

faz-se necessário compreender o que, de fato, é a dislexia, quais são suas características, como 

afeta o individuo e como acontece o tratamento; Analisar de que forma a literatura sobre 

dislexia pode colaborar no desenvolvimento da aprendizagem da Língua Portuguesa e 

identificar quais são as metodologias que podem ser adotadas para lidar com esse transtorno 

de aprendizagem. 

É preciso ressaltar que atualmente o termo transtorno de aprendizagem, bem como 

dislexia, tem sido utilizado de maneira banal. Qualquer anormalidade apresentada pela criança 

tem sido relacionada com algum tipo de distúrbio. É preciso analisar a situação de cada 

criança com muita atenção, pois as dificuldades apresentadas pelo indivíduo podem ser 

consequência do ensino recebido anteriormente. Muitas vezes a escola não apresenta um 

profissional ou uma equipe de profissionais capacitados para realizar esse reconhecimento e 
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ao taxar como dislexia outro tipo de distúrbio, as consequências podem ser graves. Pois da 

mesma forma que uma criança com dislexia necessita de tratamento específico para 

desenvolver suas aptidões linguísticas, outro aluno que apresenta dislalia ou discalculia 

precisará de auxílio para desenvolver seu aprendizado.  

Trazer para o centro das discussões a dislexia como um entrave para o aprendizado da 

Língua Portuguesa é de extrema relevância para alimentar discussões e propostas de 

encaminhamento no campo educacional. Escola, alunos, pais e sociedade acadêmica precisam 

dar início a rodas de diálogos sobre as dificuldades encontradas para lidar com os transtornos 

de aprendizagem na sala de aula. Sendo uma forma também dos interessados no assunto 

obterem um material para posterior estudo, caso sintam necessidade. Para o curso de 

licenciatura em Letras, a pesquisa torna-se relevante, para ampliar o conhecimento acerca do 

tema.  

Para concretização do estudo faz-se necessário realizar uma pesquisa bibliográfica. 

Portanto, será de extrema importância utilizar como apoio um material já elaborado 

anteriormente, como livros, artigos científicos, periódicos, etc. Atendendo a essa perspectiva, 

a pesquisa será qualitativa, pois será necessário compreender o comportamento de um 

determinado grupo: alunos com dislexia. A pesquisa também se classifica como de caráter 

exploratório, uma vez que requer um aprimoramento de ideias através da análise de relatos, 

buscando assim maior proximidade com o universo dos indivíduos disléxicos.  

A seguir a apresentação da estrutura do trabalho, resumindo os capítulos que foram 

trabalhados: Inicialmente, para que se faça compreender o que, de fato, é a dislexia, será 

necessário discorrer sobre seu conceito, a partir do que diz os estudiosos. Por não se tratar de 

um campo muito explorado na área da educação, muitos estudos são desenvolvidos através da 

medicina, psicologia e psicopedagogia. Portanto, já existe um conceito concreto, que informa 

a origem do problema, como ocorrem os casos, quais os tipos, como afeta o individuo e sua 

família, etc.  

Por esse motivo, o primeiro capítulo nomeado por “Conceituando a dislexia” revela a 

definição do termo dislexia adotado pela Associação Brasileira de Dislexia e, ainda, o que 

sugere o Código Internacional de Doenças – CID. No intuito de apresentar as manifestações 

da Dislexia, foi necessário citar os tipos existentes, uma vez que podem se manifestar de 

formas diferentes em determinados indivíduos, como afirma o Instituto Português de Dislexia 
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e as autoras Margaret Snowling e Joy Stackhouse (2004). Para finalizar o capitulo, foi preciso 

sinalizar que a legislação visa a proteção e zela pela educação das crianças disléxicas.  

Como forma de responder a principal questão mencionada nessa pesquisa, surge o 

segundo capítulo “O papel da escola na aprendizagem de crianças disléxicas”. O segundo 

capítulo faz uma reflexão sobre a importância da escola para o desenvolvimento da 

aprendizagem de alunos disléxicos e como o professor pode adotar metodologias simples que 

atendem as necessidades dessas crianças. Nesse sentido, foi necessário inserir as metodologias 

sugeridas pela Associação Brasileira de Dislexia, como forma de lidar com alunos disléxicos. 

Ponçano (2007) e Duarte e Souza (2014) contribuem com pesquisas a respeito das 

competências do professor e como o mesmo pode utilizar essas competências para auxiliar os 

disléxicos. Snowling e Stackhouse (2004) mostram maneiras de identificar as crianças que 

possuem problemas com a leitura e como é possível envolver a família nesse momento.  

Para finalizar o trabalho, três relatos, sendo dois escritos por indivíduos disléxicos e 

um pelo familiar de um disléxico, foram analisados. A análise fornece dados para a 

comprovação do foi discutido anteriormente, em outros capítulos. Dessa forma também, é 

possível perceber como tudo o que foi trabalhado em teoria funcionou na prática para essas 

pessoas, uma vez que os relatos são descrições das experiências vividas.     

2 CONCEITUANDO DISLEXIA  

 

O presente capítulo tem como objetivo conceituar a dislexia, para isso se faz 

necessário apresentar a história que deu início ao termo “dislexia” e o novo conceito que foi 

atribuído com o passar dos tempos e as novas pesquisas. É preciso compreender o que de fato 

é esse transtorno, pois tem se apresentado simplesmente como a dificuldade que a criança 

possui no ato da leitura, mas sabe-se que é muito comum que o aluno da rede publica 

brasileira tenha certa dificuldade para aprender a ler, o que pode ser comprovado através dos 

índices apresentados pelas pesquisas no país. Portanto, é necessário definir também quais são 

os primeiros sintomas, quais os erros que o indivíduo disléxico costuma cometer, quais são os 

tipos de dislexia e como ela surge, desmistificar que se trata de um aluno preguiçoso ou com 

limitações cognitivas qualquer e esclarecer que a legislação protege os direitos desses 

indivíduos.  



14 
 

 

A história da dislexia teve início no ano de 1872, através do oftalmologista alemão 

Dr. Rudolph Berlim. Veras (2012) revela que outros médicos influenciaram na formação do 

conceito de dislexia. Os médicos Pringle Morgan (1896) e Steverson (1907) avaliaram 

pacientes que apesar da dificuldade na leitura, não apresentaram problemas visuais e 

apresentavam inteligência normal, assim adotaram o termo “cegueira verbal”. Steverson ainda 

chegou a conclusão de que a “cegueira verbal” deveria ser hereditária após relatar o caso de 

seis pessoas da mesma família que possuíam essa incapacidade. Anos mais tarde, o 

oftalmologista, Hinshelwood (1917) percebeu através de estudos que a causa poderia ter 

origem no cérebro.    

“A palavra dislexia possui origem grega e significa dificuldade na leitura” Olivier 

(2007, p. 51). Em termos mais simplificados, a dislexia pode ser entendida como a dificuldade 

que o individuo possui em ler. Portanto, quando uma pessoa apresenta problemas na leitura, 

será facilmente associada a dislexia. Entretanto, o conceito de dislexia apresenta-se mais 

complexo do que uma simples dificuldade no ato da leitura. Segundo Associação Brasileira de 

Dislexia, o transtorno foi definido como:  

A Dislexia do desenvolvimento é considerada um transtorno específico de 

aprendizagem de origem neurobiológica, caracterizada por dificuldade no 

reconhecimento preciso e/ou fluente da palavra, na habilidade de 
decodificação e em soletração. Essas dificuldades normalmente resultam de 

um déficit no componente fonológico da linguagem e são inesperadas em 

relação à idade e outras habilidades cognitivas (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE DISLEXIA, 2016). 

 

Ou seja, o individuo que possui a dislexia não a adquiriu através do contexto sócio 

cultural. Não se trata de doença mental, visual ou auditiva. Nem tampouco é uma 

consequência de algum fator educacional. A dislexia pode ser compreendida como um 

transtorno de aprendizagem, com origem neurobiológica, assim como citado pelo CID: 

são transtornos nos quais os padrões normais de aquisição de habilidades são 

perturbados desde os estágios iniciais do desenvolvimento. Eles não são 

simplesmente uma consequência de uma falta de oportunidade de aprender 
nem são decorrentes de qualquer forma de traumatismo ou de doença 

cerebral adquirida. Ao contrário, pensa-se que os transtornos originam-se de 

anormalidades no processo cognitivo, que derivam em grande parte de 
algum tipo de disfunção biológica” (CID – 10,1992:236 apud WR 

Educacional). 
  

Outros autores tal como a Dra. Lou de Olivier (2007), que realiza pesquisa no campo 

dos distúrbios de aprendizagem e de comportamento a mais de 30 anos, afirma que a dislexia 
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não só existe como condição hereditária. De acordo com a percepção da psicopedagogia, 

existem três tipos de dislexia que comprovam que a dislexia pode ser adquirida e não apenas 

hereditária como afirma alguns estudos: “é preciso entender que a dislexia, assim como outros 

vários distúrbios de aprendizagem, existem em diversos níveis, ou seja, não apresentam um 

único tipo”. (OLIVIER. 2007, p. 52) 

 

Como forma de esclarecer como ocorre o transtorno, Olivier (2007) apresenta uma 

tabela de sintomas da dislexia (2007, p. 65). Ela vai chamar de singular/primária aqueles 

sintomas que ocorrem na fase inicial, caso a criança apresente dificuldade na fala, no campo 

visual, na coordenação motora, para soletrar e/ou esquecimento imediato. 

Especifica/secundária quando a criança não conseguir identificar letras ou tiver baixo 

desempenho na leitura. Veras (2012) também apresenta uma tabela demonstrando quais são 

os sintomas apresentados no decorrer da vida do individuo disléxico: 

 

Quadro 1 – Sintomas da dislexia 

 

Na primeira infância: 

 Atraso no desenvolvimento motor desde a fase do engatinhar, sentar e andar; 

 Atraso ou deficiência na aquisição da fala, desde o balbucio à pronúncia de palavras; 

 Dificuldade aparente para a criança entender o que está ouvindo; 

 Distúrbios do sono; 

 Enurese noturna; 

 Suscetibilidade à alergias e à infecções; 

 Tendência a hiper ou a hipo-atividade motora; 

 Choro recorrente e aparente inquietação ou agitação; 

 Dificuldades de adaptação nos primeiros anos escolares. 

A partir dos sete anos de idade: 

 

 Extrema lentidão ao fazer os deveres ou ocorrência de muitos erros nas tarefas pelo fato de terem sido 

feitas rapidamente; 

 Pobre compreensão do texto ou falta de leitura do que escreve; 

 Inadequação da fluência em leitura para a idade; 

 Invenção, acréscimo ou omissão de palavras ao ler e ao escrever; 

 Preferência por leitura silenciosa; 

 Letra mal grafada e, até, ininteligível; borrões ou ligação entre as palavras; 

 Omissão, acréscimo, troca ou inversão da ordem e da direção de letras e sílabas; 

 Esquecimento daquilo que aprendera muito bem, em poucas horas, dias ou semanas; 

 Maior facilidade, capacidade de bem transmitir o que sabe através de exames orais; 

 Grande imaginação e criatividade; 

 Capacidade de desligar-se facilmente de qualquer contexto; 

 Falta de concentração da atenção em um só estímulo; 

 Baixa autoimagem e autoestima; em geral, não gosta de ir à escola; 

 Esquiva de ler, especialmente em voz alta; 

 Dificuldade para lidar com as noções de espaço e tempo; sempre perde e esquece seus pertences; 

 Mudanças bruscas de humor; 

 Impulsividade e interrupção dos demais para falar; 
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 Timidez, sob pressão, pode falar o oposto do que desejaria; 

 Confusão entre direita e esquerda, em cima e em baixo; na frente e atrás; 

 Lateralidade cruzada; muitos são canhestros e outros ambidestros; 

 Dificuldade para ler as horas, para sequências como dia, mês e estação do ano; 

 Boa memória longa, mas pobre memória imediata, curta e de médio prazo; 

 Pensamento por meio de imagem e sentimento, não com o som de palavras; 

 Extremamente desordenado, seus cadernos e livros são borrados e amassados; 

 Tolerância muito alta ou muito baixa à dor; 

 Muito sensível e emocional, busca sempre a perfeição que lhe é difícil atingir; 

 Dificuldades para andar de bicicleta, para abotoar, para amarrar o cordão dos sapatos; 

 Dificuldade extrema para manter o equilíbrio e fazer exercícios físicos; 

 Intolerância a muito barulho, o disléxico se sente confuso- desliga-se e age como se estivesse distraído 

nesse contexto. 

Fonte: VERAS, Fernanda Carvalho. A dislexia e a linguagem com foco na leitura e produção textual. 2012 

 

A criança pode apresentar alguns desses sintomas e não necessariamente deverá 

significar que ela seja disléxica. Algumas crianças podem apresentar esses sintomas como 

algo natural do desenvolvimento mais tardio. O ideal é que em caso de suspeita, os pais levem 

seus filhos para realizar exames neurológicos. Torna-se muito perceptível nesses sintomas a 

relação que eles possuem com a escrita, leitura, desenvolvimento motor, audição e visão 

dessas crianças que também tendem a mostrar esses sinais em seu comportamento. As 

crianças cujos sintomas são confirmados não possuem “menor inteligência”, não devem ser 

consideradas incapazes ou vistas como um problema. De fato, é um desafio lidar com a 

dislexia, mas com o tratamento adequado e uma didática mais especifica é possível melhorar a 

vida desses indivíduos. 

 

A WR Educacional
1
 também indica, de uma forma mais geral, alguns dos problemas 

apresentados pelo individuo que possui dislexia são: leitura lenta e hesitante; trocas, 

acréscimos, inversões e omissões de letras; falha na compreensão e interpretação do material 

lido; fuga de situações que envolvam leitura; escrita espelhada com repetição de letras, sílabas 

ou palavras; escrita rasurada, com trocas visuais, auditivas e espaciais. Com o intuito de 

mostrar exatamente o que e como acontece, Lima (2012) analisa as dificuldades apresentadas 

por um disléxico durante a leitura:  

 

Quadro 2 – Características da leitura do disléxico 

 

Desordem entre letras com distinções simples de grafia: a-o, c-o, e-c, f-t, h-n, i-j, m-n, v-u, etc. 

Desordem entre letra com grafia semelhante: b-d, b-p, b-q, d-b, d-p, d-q, n-u, w-m, a-e. 

Transposições parciais ou total de silabas ou palavras: me-em, sol-los, som-mos, sal-las, pal-pla.  

Substituição de palavras por outras mais ou menos parecidas ou a criação de palavras, entretanto, com 

                                                             
1 A WR Educacional é uma instituição politécnica de ensino a distância.  
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significados diferentes: soltou/salvou, era/ficava. 

Contaminação de erros. 

Reduplicação de silabas, palavras ou frases. 

Transpor de uma linha, recuar para a linha anterior e perder a linha ao ler. 

Demasiada fixação do olho na linha. 

Soletração imperfeita: reconhece letras afastadas uma da outra, porém, sem dispor a palavra como um 

todo, ou então, lê a palavra silaba por silaba , ou um texto, palavra por palavra. 

Letras ilegíveis. 

Dificuldade de compreensão. 

Fonte: LIMA, Iris Giane Soares. A dislexia e o contexto escolar. 2012. p. 9 adaptado 

 

A criança disléxica não é menos inteligente do que outro, nem é preguiçoso ou 

incapaz. Embora o disléxico apresente dificuldade na leitura e escrita, ele desempenha muito 

bem as atividades relacionadas à criatividade, por exemplo. A diferença está no tempo que ele 

pode levar para aprender determinado assunto, uma vez que ele possui uma leitura mais lenta, 

comprometendo assim a interpretação, também.  

O fato de desenvolver melhor a criatividade deve-se a questão de ter o lado direito do 

cérebro mais desenvolvido. Por isso, muitas vezes é possível perceber que a maioria das 

pessoas que possuem esse transtorno tende a iniciar carreiras ligadas a arte, cálculos ou 

qualquer área que não exijam o contato constante com a leitura. Como forma de ilustrar, a 

ABD afirma que os seguintes famosos são disléxicos: A atriz Whoopi Goldberg; o ator Tom 

Cruise; o físico Albert Einstein; a cantora Cher; Jackie Stewart, lenda da formula 1; os 

pintores Vicent Van Gogh e Pablo Picasso. Apontar essa questão não significa dizer que o 

individuo disléxico não poderá assumir uma carreira ligada as letras, um exemplo é a escritora 

Agatha Christie. Disléxica, ela afirma que sua escrita não é original, pois possui dificuldade 

com a ortografia.  

A forma como o transtorno afeta essas pessoas pode ser refletida diretamente na sua 

vida. O individuo cujo ritmo não acompanha a turma (dentro do ambiente educacional), não 

foi diagnosticado com o transtorno e, consequentemente, não recebe tratamento está sujeito a 

ter sua autoestima, autoconfiança e interesses abalados. Dessa maneira, o desenvolvimento de 

diversos aspectos da vida pessoal e/ou educacional pode ficar comprometida, estendendo-se 

até a fase adulta. 

A dislexia não tem cura, porem existem tratamentos que podem surgir como 

paliativos. Um dos grandes impasses para o tratamento é justamente o diagnóstico, pois se 

tratando de indivíduos que pertencem a classe social menos favorecida dificilmente poderá ter 

acesso aos profissionais da área que estão aptos a diagnosticar e tratar esse transtorno:  
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A Dislexia pode ser mais nociva para as classes menos favorecidas, pois 

enquanto as famílias ricas podem levar seus filhos a um psicólogo, a um 

neurologista ou psicopedagogo, uma criança de família pobre, que estuda em 
escola pública, tende a sentir os sintomas da discriminação e as dificuldades 

inerentes ao distúrbio persistirem ao longo dos tempos, criando transtornos 

de linguagem na fase inicial, e, tardiamente, na fase adulta. (ALVES, 

FERREIRA, E FERREIRA, 2014, p.5).   

 

Dessa maneira, o individuo disléxico que não possui ajuda profissional permanece 

com os problemas de leitura e escrita. Diferente do que se possa imaginar, o problema não se 

agrava, mas quando não é tratado corretamente pode desenvolver consequências severas. 

Algumas características observadas são: desempenho acadêmico ruim, falta de noção da 

passagem do tempo, melhor desempenho em testes orais do que escritos e sentimento de 

inferioridade.  

Atualmente é possível perceber que alguns termos referentes a transtornos de 

aprendizagem têm sido utilizados de forma vulgar e generalizada, descaracterizando a 

seriedade dos diversos tipos de déficit de aprendizagem. Os profissionais qualificados para 

diagnosticar e tratar a dislexia possuem uma formação muito específica que possibilita, 

através de técnicas, a confirmação do transtorno. Por esse motivo, o papel que pais, escola e 

sociedade devem assumir é de apoiador, mas a intervenção precisa ser feita por um 

profissional da área, assim como resume a WR Educacional: 

 

Não existe receita de bolo para tratamento dos TEA. Sabemos, 

comprovadamente, que alguns fatores contribuem positivamente para um 
bom prognóstico: apoio incondicional da família e da escola; avaliação, 

diagnóstico e acompanhamento de longo prazo por equipe interdisciplinar 

especializada (fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, educadores, 
médicos), com revisão da prioridade de abordagem de cada especialidade, 

sempre que necessário (WR EDUCACIONAL, 2015, p. 13) 

 

Com o apoio da família, interação da escola e tratamento adequado, o individuo se 

desenvolverá positivamente. Ele poderá recuperar sua autoestima e autoconfiança, a partir do 

conhecimento da sua forma de aprendizagem, habilidade de articular suas necessidades de 

aprendizagem e habilidade para comunicar essas necessidades aos outros. 

 

2.1 TIPOLOGIA 

 

Existem diferentes tipos desse transtorno de aprendizagem, que possuem a origem 

calcada na neurobiologia. Uma vez que o conceito de dislexia baseia-se na dificuldade da 
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leitura e escrita, é possível perceber que o transtorno manifesta-se nos demais sentidos do 

indivíduo: visão e audição. O Instituto Português de Dislexia e outras necessidades - 

IPODINE explica que são três os tipos de dislexia: Dislexia visual, também conhecida como 

ortográfica ou diseitética; a dislexia auditiva ou fonológica/disfonética e, por ultimo, a 

dislexia mista, que seria um conjunto dos dois tipos já citados anteriormente. 

 

Ainda segundo a IPODINE, a dislexia visual refere-se a falta de ordem executada pela 

criança. Ela não segue uma sequência, quer seja ao contar uma história ou situar os dias da 

semana e apresenta também dificuldade na escrita. O Instituto de Apoio e Desenvolvimento – 

ITAD (2018) acrescenta que na dislexia visual, as crianças apresentam “confusão entre grupos 

de letras e dificuldade em transformar letras em sons. Confundem letras e palavras parecidas”.  

 O segundo tipo, a dislexia auditiva, está ligada a dificuldade que as crianças tem em 

reconhecer os sons da lingua. A dificuldade que possuem em reconhecer e diferenciar 

grafemas e fonemas não permite que elas escrevam a palavra corretamente, assim como 

separar as silabas ou soletrar algo. É muito comum que as crianças que apresentam esse tipo 

de dislexia confundam o som do m com n e as letras b, d, t, p e g.  

A fim de exemplificar as definições de cada tipo de dislexia o quadro abaixo será 

exibido para melhor percepção de como acontecem as trocas, omissões, inversões e outras 

manifestações realizadas pelos alunos disléxicos: 

 

Quadro 3 – Conceitos de dislexia 

 

Dislexia Disfonética 1. Trocas de fonemas (sons) e grafemas (letras 

diferentes): moto – modo;  

2. Alteração na ordem das letras e sílabas: 

azedo – adezo; 
3. Omissão e acréscimos: escola – ecola, nem – 

neim. 

4. Substituições de palavras por sinônimos ou 

trocas de palavras por outras visualmente 

semelhantes: infâmia – infância. 

Dislexia Diseidética  1. Leitura silábica, sem conseguir a síntese das 

palavras: comigo – com-migo 

2. Aglutinações e fragmentações de palavras: 

fazer isso – fazerisso, enquanto – em quanto; 

3. Troca por equivalentes fonéticos: vaca – 

faca, pato – bato. 

4. Maior dificuldade para leitura do que para 
escrita.   

Fonte: PONÇANO, Neuza Aparecida. A dislexia como dificuldade de aprendizagem sob a ótica do professor, 

2007. P. 46 e 47. Adaptado.  
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A tarefa de discriminação auditiva com o uso de figuras situada por Snowling e 

Stackhouse (2004) exibe como é o desempenho de crianças que possuem o segundo tipo, a 

dislexia auditiva. As autoras relatam que o teste baseia-se em mostrar duas figuras que 

compõe o par mínimo pear/bear (pêra e urso) e solicitar que a criança indique qual é a figura 

que corresponde a palavra pronunciada.  

 

Figura 01 - Figuras de par mínimo: bear/pear 

 

Fonte: Snowling e Stackhouse 2004, p.63 

 

 Segundo Snowling e Stackhouse (2004, p. 63) para decidir que figura foi nomeada, a 

criança precisa “comparar a palavra ouvida com suas próprias representações fonológicas das 

palavras acessadas por meio dos estímulos da figura”. No caso das crianças que possuem a 

dislexia auditiva seria muito comum que houvesse a troca do p pelo b e vice versa, assim ao 

invés de ouvir “pear”, a criança escutaria “bear” e marcaria a pêra ao invés do urso.  

 Partindo para a realidade brasileira, podemos encontrar diversas trocas similares a 

troca citada acima. Ponçano (2007) salienta que no que diz respeito a dislexia auditiva pode-

se observar a troca das palavras: gato – cata / pato – bato.  

 Outra tarefa de discriminação auditiva tem como objetivo checar se a criança consegue 

detectar rimas. Como resultado de pesquisas é possível perceber que a produção de rimas 

pode ser feita de forma automática, enquanto para constatar a rima é necessário um nível 

maior de consciência, presente em crianças maiores que não possuem problemas na fala. 
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  Portanto, a tarefa sugere, segundo Snowling e Stackhouse (2004), que a criança decida 

se duas palavras rimam, por exemplo: O examinador pronuncia “cat” e “hat” e questiona a 

criança quanto as semelhanças entre as duas palavras. Snowling e Stackhouse (2004) ainda 

sugerem “A produção de rima”, que consiste em examinar a produção que a criança faz de 

rimas a partir de palavras citadas. Exemplo apontado é o caso do menino disléxico, de 11 

anos, Richard. Foram apresentadas a ele as palavras: hat, key, draw, shell, no entanto as rimas 

apresentadas por ele foram: mat, me, more, mell. Apesar de ter conseguido rimar a maioria 

das palavras, a estratégia (utilizar o inicio “m” em todas as palavras) utilizada por ele para 

adequar as rimas não é comum para essa idade. 

 Há testes mais específicos para crianças que apresentam dificuldades consequentes da 

dislexia visual, como por exemplo, a construção de uma história a partir da sequência de 

figuras. O teste, como o próprio nome sugere, constitui-se em reorganizar cartões ilustrados 

que representam uma história. O caso de Daniel, mencionado por Snowling e Stackhouse 

(2004, p. 78), afirma que ao menino de 10 anos foi solicitado reproduzir a história a partir dos 

cartões, mas ele não obteve êxito. Além de não conseguir contar na ordem lógica, não 

conseguia compreender algumas informações presentes na história. Daniel também não 

apresentava conhecimento sobre informações pessoais: data de aniversário, endereço, etc. 

Os disléxicos visuais apresentam também problemas com a ortografia, como citado 

pelo IPODINE. Para reconhecer se a criança possui problemas ortográficos e qual o nível da 

dificuldade é possível realizar a avaliação da ortografia, que consiste em solicitar que a 

criança, segundo, Snowling e Stackhouse (2004, p. 109) escreva palavras de diferente 

extensão silábica e uma amostra de escrita livre. Dessa forma, é possível ver quais e quantas 

palavras a criança escreve corretamente, observar as trocas de letras, os erros, etc. 

Olivier (2007) também afirma que o transtorno divide-se em três tipos. A autora 

mostra a diferença entre o ponto de vista da neuropsicologia e da psicopedagogia. Para a 

neuropsicologia a dislexia pode ser percebida através de lesões em partes do cérebro, dessa 

maneira afetando os hemisférios responsáveis pela linguagem. O mais importante para o 

campo da educação é compreender os tipos de dislexia através do ponto de vista da 

psicopedagogia.  

Diferentemente dos tipos apresentados pelo IPODINE, Olivier ressalta a dislexia 

congênita ou inata, adquirida e ocasional. A dislexia inata como o próprio nome já diz, é algo 
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que acompanha o individuo desde o nascimento dele. Olivier (2007) afirma que a dislexia 

inata pode ter diversas causas, entre elas alteração hemisférica cerebral ou dos cromossomos. 

Por ser uma condição ligada a estrutura cerebral, é possível que não possa ser revertida, mas 

pode ser acompanhada por uma serie de profissionais, a exemplo de neurologista, psiquiatra, 

psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, otorrino e psicomotricista, pois trata-se de um caso 

mais grave, na qual o individuo poderá apresentar dificuldade motora, na audição, na fala, na 

leitura e na escrita.  

Já a dislexia adquirida, diferente da inata, é proveniente de acidentes que podem 

afetar o cérebro deixando sequelas, independente da idade do individuo. O tipo de acidente 

mais citado é aquele que envolve anoxia
2
. Pois com a falta de oxigênio, o cérebro pode 

desenvolver no individuo dificuldade na leitura e na escrita – o que pode ser temporário.  

O terceiro e ultimo tipo, segundo Olivier (2007), é a dislexia ocasional e é causa por 

raras ocasiões em que o individuo está com alto nível de estresse sobrecarregando o sistema 

nervoso, seja através de um quadro de hipertensão, Tensão pré-menstrual (TPM) ou excesso 

de preocupação no trabalho. Olivier também explica que para esse tipo não há necessidade de 

tratamento e acompanhamento profissional, apenas o repouso.   

É importante ressaltar que os tipos de dislexia são muito relativos com a linha de 

pesquisa de determinado campo. O conceito e a definição dos tipos de dislexia são 

apresentados pela psicopedagogia através das características que os indivíduos demonstram 

em relação a aquisição da linguagem e que pode se manifestar na parte física, como audição, 

fala e região motora. Nesse caso, o diagnostico é feito pelo psicopedagogo e se confirmado, 

encaminhado a outros profissionais. Para a neuropsicologia o estudo é feito a partir de 

estruturas cerebrais e conta com exames de imagem para esclarecer quais regiões do cérebro 

são afetadas quando o individuo apresenta dificuldade em relação a linguagem 

 

2.2 O QUE DIZ A LEGISLAÇÃO 

 
 

É importante que a família e a criança disléxica tenham conhecimento dos direitos que 

possuem em relação a escola, pois só assim poderão garantir o seu espaço no ambiente 

educacional. Por muitas vezes a matricula ou o acompanhamento adequado é negado ao 

                                                             
2 Ausência ou diminuição de oxigênio no cérebro.  
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individuo que apresenta a dislexia ou outro transtorno de aprendizagem. Para isso a legislação 

prevê: 

 

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) 

 

Segundo o artigo 205, do capitulo III da Constituição Federal, que rege as leis no 

Brasil, a educação é um direito que pertence a todos os cidadãos. A família e o Estado são 

responsáveis por propiciar ao menor de idade a inserção no âmbito educacional. E é de 

responsabilidade dos espaços educacionais qualificar o individuo para o convívio em 

sociedade. A seção I, que se refere a educação, acrescenta: “Art. 206. O ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola;”. Entretanto, ao observar a realidade das escolas públicas, é possível 

perceber que a teoria não se aplica a prática.  

As dúvidas que pairam a cabeça dos pais de crianças disléxicas, no sentido jurídico, 

permeiam em torno de como proteger legalmente o/a filho/a disléxico, quais são as mudanças 

que a escola precisa realizar para atender as necessidades destes, entre outras. Embora esteja 

previsto pela lei que deve ser garantido o “atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 1988), 

muitos pais relatam que a escola não reconhece dislexia como um transtorno de 

aprendizagem, chegando a reter o aluno disléxico. 

Por falta de orientação, de conhecimento, de recursos, etc, os pais, muitas vezes, 

procuram por soluções na internet. Atualmente, existem alguns sites específicos sobre 

dislexia. Nesses sites, é possível compreender o que é dislexia, quais são os tipos, as 

características, compartilhar experiências com outros pais de crianças disléxicas, mas 

dificilmente contém algum tipo de orientação jurídica.  

Aos pais interessados, vale se respaldar através da constituição, onde consta no Art. 

206, inciso I que deve-se manter a igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola. Dessa maneira, os alunos considerados com algum tipo de deficiência (inclusive, 

disléxicos) devem receber condições semelhantes aos demais para continuar estudando.  
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Embora a constituição preserve o direito a todos de receber educação, inclusive os 

portadores de necessidades especiais, não contem uma lei especifica que inclua os indivíduos 

que apresentam transtornos de aprendizagem. A constituição é muito ampla quando referida a 

igualdade que contribui na permanência da criança em sala de aula. Por isso, alguns pais 

encontram dificuldades ao solicitar à escola as mudanças necessárias para receber ou manter 

seus filhos. Segundo Lima (2013) embora o Brasil não apresente leis especificas, algumas 

ações tem mudado o rumo dessa situação:  

[...] o Dia Municipal de Luta pela Educação Inclusiva, que inclui 
homenagens e eventos de divulgação, e a segunda obriga o Poder Executivo 

a implantar o Programa Estadual para Identificação e Tratamento da Dislexia 

na Rede Oficial de Educação, objetivando o diagnóstico precoce e o 
acompanhamento dos estudantes com o distúrbio, o que abrange a 

capacitação permanente dos educadores para que eles tenham condições de 

identificar os sinais da dislexia e de outros distúrbios nos educandos. (LIMA, 

2013, p.12) 

 O dia municipal de Luta pela educação Inclusiva, refere-se ao evento que ocorre 

anualmente em São Paulo. É possível citar também o dia nacional da luta pela educação 

inclusiva, que ocorre em 14 de abril e cerca todo território nacional na tentativa de chamar 

atenção para um problema que atinge diversas crianças. Realizada, principalmente, por pais, 

profissionais da área da educação e saúde, o dia da luta pela educação inclusiva prevê a 

divulgação dos transtornos de aprendizagem para alertar e conscientizar as pessoas sobre a 

questão.  

 A segunda ação é mais radical e tem como objetivo capacitar os educadores com a 

finalidade que os mesmos realizem um diagnóstico prévio e façam o acompanhamento das 

crianças. Esses procedimentos seriam feitos inicialmente pelos professores, que geralmente 

são os primeiros a notar as características peculiares dos transtorno de aprendizagem, para 

posteriormente encaminha-los ao profissional adequado. Assim, os educadores não 

substituiriam os profissionais da área da saúde, mas fariam uma primeira avaliação para 

reconhecer as dificuldades apresentadas pelos alunos, afirma Lima (2013).   

Compreende-se, então, que os pais tem papel fundamental nesse percurso, pois cabe a 

eles também reconhecer as necessidades dos seus filhos e exigir seus direitos. À escola cabe 

reestruturar o modelo convencional de educação e readaptar a sala de aula no intuito de incluir 

os alunos com necessidades educativas especiais, como afirma a WR Educacional: 
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Um plano individualizado para cada ano letivo deve ser discutido entre 

direção, coordenação, professores, pais e, se possível, o aluno, para garantir 

que ele tenha acesso às adaptações logo no início do ano. No ano seguinte, a 
coordenação e os professores precisam ter acesso ao plano que está sendo 

seguido e a seus resultados. 

 

Ao estado cabe efetivar ações que possibilitem a permanência o desenvolvimento das 

crianças, além de assegurar que o indivíduo tenha acesso ao ensino especializado de acordo 

com o tipo de transtorno de aprendizagem. Existe uma proposta que sugere: 

[...] identificação precoce, o encaminhamento para diagnóstico e o apoio 

educacional específico voltado para a sua dificuldade na rede de ensino, bem 
como apoio terapêutico especializado na rede de saúde. Além disso, a escola 

também poderá recorrer à assistência social e outras políticas públicas 

existentes. (LIMA, 2013, p. 13)  

 Com a proposta entrando em vigor, pode-se afirmar que uma vitória será conquistada 

por indivíduos disléxicos, a família desses indivíduos, professores e sociedade, de forma 

geral. Pois, na maioria dos casos de alunos oriundos da rede pública o diagnóstico que 

comprova o transtorno de aprendizagem é quase inexistente, pois a falta de recurso financeiro 

não permite que os pais levem seus filhos a um neurologista ou psicopedagogo.  

De acordo com a mudança sugerida pela proposta, os transtornos de aprendizagem 

ganhariam visibilidade, as crianças poderíam receber o ensino adequado, além de 

acompanhamento e, se necessário, tratamento. Assim, evitaria futuros problemas 

consequentes dos transtornos não cuidados. Se a educação é o caminho que prepara o 

individuo para conviver satisfatoriamente em sociedade, deve-se melhorar o que for possível 

no âmbito educacional. Portanto, é necessário refletir sobre o papel que a escola vem 

exercendo no intuito de desenvolver a aprendizagem da criança disléxica, uma vez que é 

dever da escola e direito do aluno receber educação e de qualidade. Para isso o próximo 

capitulo intitulado “O papel da escola na aprendizagem de crianças disléxicas” terá a função 

de analisar se o atual cenário educacional está preparado para receber e trabalhar com o aluno 

disléxico e caso não esteja o que é necessário para mudar essa realidade. 

 

3 O PAPEL DA ESCOLA NA APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS DISLÉXICAS 
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O principal objetivo desse capítulo é repensar o modelo educacional que tem sido 

aplicado nas escolas, uma vez que esse modelo não tem se apresentado eficaz para o 

desenvolvimento dos alunos disléxicos. Acontece que muitas vezes as escolas/ os educadores 

se isentam da responsabilidade de desenvolver as habilidades necessárias para os alunos que 

possuem algum tipo de transtorno, isso quando o reconhecem,tendo em vista que esses 

profissionais são frutos de um currículo formativo que não contempla a educação inclusiva e 

uma formação específica para os transtornos que afetam o desenvolvivento da aprendizage. 

Então, é preciso repensar qual o real papel do educador nesse cenário e, considerando os 

sintomas da dislexia, quais são os métodos que podem ser adotados para auxiliar o aluno 

disléxico e a mediação do professor.  

A dislexia se apresenta como um transtorno de aprendizagem em que as dificuldades 

demonstradas pelos indivíduos disléxicos estão diretamente ligadas a escrita e leitura. 

Compreende-se, então, que a escola apresenta um papel fundamental para o desenvolvimento 

da aprendizagem das crianças disléxicas, assim como afirma a Associação Brasileira de 

Dislexia: 

É na escola que a dislexia, de fato, aparece. Há disléxicos que revelam suas 
dificuldades em outros ambientes e situações, mas nenhum deles se compara 

à escola, local onde a leitura e escrita são permanentemente utilizadas e, 

sobretudo, valorizadas. (Associação Brasileira de Dislexia, 2016). 

 

 Entretanto, há casos em que não existe nem o reconhecimento de um transtorno de 

aprendizagem. Como já foi citado em outro capitulo, muitas vezes educadores e/ou pais 

julgam a criança como preguiçosa, pois não conseguem diagnosticar por conta própria o 

problema. Quando há a suspeita de dislexia, a prática educacional vem se mostrando 

ineficiente para atender as necessidades de alunos disléxicos e muitos deles acabam por 

abandonar a escola. Por não conseguir compreender os conteúdos ensinados, a criança cria 

mecanismos que busca recursos para fugir daquela situação ruim, como não acha nada que 

possa ocupar seu tempo, ele fica disperso durante a aula e não consegue acompanhar o ritmo 

do restante da turma. A metodologia e as cobranças tornam-se um pesadelo na vida desses 

indivíduos. Então, compreende-se quão importante é o papel do educador nesse sentido. Ele 

precisa se preparar para receber alunos diferentes, com necessidades diferentes e trabalhar no 

intuito de estimular e despertar a vontade naquele individuo de permanecer na escola: 
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O professor exerce uma função muito importante na sala de aula. Além de 

estimular as diversas competências disciplinares, é responsável por 

transmitir conhecimento e modificar o meio; e dentro deste papel 
fundamental em nossa sociedade, é necessário que haja um olhar 

diferenciado para o aluno e suas necessidades, que possa haver um 

reconhecimento das habilidades e até das desabilidades. A escola enquanto 

formador de futuros formadores tem de estar a par das necessidades e precisa 
ter preparação necessária para atender crianças com problemas de 

aprendizagem e suprir as deficiências escolares. (LIMA, 2012, p, 14). 

 

Com o objetivo de colaborar na formação do docente a fim de que ele possa auxiliar 

alunos que apresentam a dislexia, a Associação Brasileira de Dislexia lista algumas sugestões 

de atitudes que o professor pode adotar para trabalhar com a criança disléxica, por exemplo: 

espaços de exposição, debates ou jogos pedagógicos; orientar a criança a como se organizar e 

realizar as atividades, em particular; observar como ele faz as anotações do quadro e ajuda-lo 

a se organizar; ser claro e objetivo em explicações orais; dispor de materiais extras, como 

tabuadas, ábacos, calculadoras, gravador e o que mais puder ser utilizado para auxiliar a 

aprendizagem desse aluno.  

Ainda que a criança disléxica requeira determinados cuidados, ele não precisa ser 

inserido em uma classe especial, pode e deve conviver com os demais alunos. Inclusive, essa 

troca de conhecimento entre as crianças é muito importante para o desenvolvimento de 

ambos. Assim como o tratamento para com ele deve ser natural, uma vez que a única 

diferença considerável é o fato de ele possuir a dislexia. Por se tratar de um individuo que 

possui uma dificuldade em maior escala do que os outros, ele necessitará de motivação 

constante do professor, além de instruções para executar determinadas atividades e ajuda para 

interagir com outros colegas.  

Para isso, o colégio precisa ter informações suficientes sobre os diversos tipos de 

transtorno de aprendizagem. Os educadores precisam compreender como funciona cada caso 

e o procedimento que deve ser realizado para desenvolver um bom trabalho junto a esses 

alunos. O que tem acontecido é a aquisição equivocada de informações devido a um 

conhecimento raso acerca dos transtornos de aprendizagem: 

 

Há situações importantes em que o professor deve renovar sua prática 
pedagógica, principalmente nas situações onde a dificuldade de aprender e 

entender persiste. A ausência de formação do professor impossibilita a 

identificação de problemas intelectuais. Com a falta de conhecimento existe 

a grande probabilidade de o professor culpar o aluno pelo insucesso assim, o 
professor não pesquisa e nem procura estudar e utilizar outros métodos para 
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que a criança aprenda e entenda o conteúdo da melhor forma entendendo e 

respeitando a sua individualidade. (LIMA, 2012, P. 14). 

 

A realidade das escolas públicas brasileiras mostra um cenário totalmente defasado em 

que o professor sente-se cada vez mais desmotivado e consequentemente o afasta o aluno do 

ambiente escolar. O professor tem encarado o ensino de uma forma que fica centrado apenas 

na aplicação dos conteúdos da disciplina e com isso vem ignorando o fato de que entre ele e 

seu receptor (o aluno) podem existir alguns obstáculos. O ideal, segundo Maranhão (2012), é 

que o plano nacional de educação (PNE) deve ser fielmente seguido e os órgãos 

governamentais responsáveis pela educação criem politicas públicas eficientes, bem como o 

investimento seja realmente aplicado nas escolas.  

Como forma de comprovar que o ensino público possui graves problemas, a revista 

época (2015) realizou uma reportagem com base nos índices resultantes da prova Brasil
3
. A 

prova Brasil revela que há um baixo desenvolvimento no aprendizado e desigualdade de 

ensino entre os Estados brasileiros. A revista aponta que “60% não conseguem localizar 

informações explícitas numa história de conto de fadas ou em reportagens (...) e 88% não 

conseguem apontar a ideia principal de uma crônica ou de um poema”. Revista época (2015).  

A situação do ensino público no Brasil se mostra extremamente preocupante para os 

alunos, de forma geral. Considerando as características demonstradas pelos disléxicos pode-se 

considerar que a vida escolar desse indivíduo é alarmante. Por isso podemos ver que entre as 

principais consequências na vida escolar do aluno disléxico é a evasão, pois ele não consegue 

se adaptar ao modelo de ensino imposto pelas escolas, nem tampouco desenvolver alguma 

habilidade ou conhecimento.  

 

 3.1 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS VOLTADAS PARA DISLEXIA 

 

 Com o intuito de compreender quais são as práticas que podem ser voltadas para um 

melhor desenvolvimento intelectual do aluno disléxico será necessário destacar quais são as 

competências prioritárias na formação do professor do ensino fundamental. Dessa forma, fica 

claro como o papel do professor pode interferir na vida do aluno disléxico e até onde o 

professor pode ser considerado responsável pelo desenvolvimento desses indivíduos.   

                                                             
3 Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, criada em 2005 pelo Ministério da Educação.  
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QUADRO 4 – Domínios de competência  

Competências de referência Competências mais específicas a trabalhar em 

formação contínua (exemplos) 

1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem.  Conhecer, para determinada disciplina, os 

conteúdos a serem ensinados e sua tradução 

em objetivos de aprendizagem. 

 Trabalhar a partir das representações dos 

alunos. 

 Trabalhar a partir dos erros e dos obstáculos 

à aprendizagem. 

 Construir e planejar dispositivos e sequências 

didáticas. 

 Envolver os alunos em atividades de 

pesquisa, em projetos de conhecimento. 

2. Administrar a progressão das aprendizagens.  Conceber e administrar situações-problema 

ajustadas ao nível e às possibilidades dos 

alunos. 

 Adquirir uma visão longitudinal dos 

objetivos do ensino. 

 Estabelecer laços com as teorias subjacentes 
às atividades de aprendizagem. 

 Observar e avaliar os alunos em situações de 

aprendizagem, de acordo com uma 

abordagem formativa. 

 Fazer balanços periódicos de competências e 

tomar decisões de progressão 

3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de 

diferenciação. 
 Administrar a heterogeneidade no âmbito de 

uma turma. 

 Abrir, ampliar a gestão de classe para um 

espaço mais vasto. 

 Fornecer apoio integrado, trabalhar com 

alunos portadores de 

 grandes dificuldades. 

 Desenvolver a cooperação entre os alunos e 

certas formas simples de ensino mútuo. 

4. Envolver os alunos em sua aprendizagem e 

em seu trabalho. 

 Suscitar o desejo de aprender, explicitar a 

relação com o saber, o sentido do trabalho 

escolar e desenvolver na criança a capacidade 

de auto-avaliação. 

 Instituir e fazer funcionar um conselho de 

alunos (conselho de classe ou de escola) e 

negociar com eles diversos tipos de regras e 

de contratos. 

 Oferecer atividades opcionais de formação, à 
la carte. 

 Favorecer a definição de um projeto pessoal 

do aluno. 

5. Trabalhar em equipe.  Elaborar um projeto de equipe, 

representações comuns. 

 Dirigir um grupo de trabalho, conduzir 

reuniões. 

 Formar e renovar uma equipe pedagógica. 

 Enfrentar e analisar em conjunto situações 

complexas, práticas e problemas 

profissionais. 
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 Administrar crises ou conflitos interpessoais. 

6. Participar da administração da escola.  Elaborar, negociar um projeto da instituição. 

 Administrar os recursos da escola. 

 Coordenar, dirigir uma escola com todos os 
seus parceiros (serviços para escolares, 

bairro, associações de pais, professores de 

língua e cultura de origem). 

 Organizar e fazer evoluir, no âmbito da 

escola, a participação dos alunos. 

7. Informar e envolver os pais.  Dirigir reuniões de informação e de debate. 

 Fazer entrevistas. 

 Envolver os pais na construção dos saberes. 

8. Utilizar novas tecnologias.  Utilizar editores de textos. 

 Explorar as potencialidades didáticas dos 

programas em relação aos objetivos do 

ensino. 

 Comunicar-se à distância por meio da 
telemática. 

 Utilizar as ferramentas multimídia no ensino. 

9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da 

profissão. 

 Prevenir a violência na escola e fora dela. 

 Lutar contra os preconceitos e as 
discriminações sexuais, étnicas e 

 sociais. 

 Participar da criação de regras de vida 

comum referente à disciplina na escola, às 

sanções e à apreciação da conduta. 

 Analisar a relação pedagógica, a autoridade, 

a comunicação em aula. 

 Desenvolver o senso de responsabilidade, a 

solidariedade e o sentimento de justiça. 

10. Administrar sua própria formação contínua.  Saber explicitar as próprias práticas. 

 Estabelecer seu próprio balanço de 

competências e seu programa pessoal de 
formação contínua. 

 Negociar um projeto de formação comum 

com os colegas (equipe, escola, rede). 

 Envolver-se em tarefas em escala de uma 

ordem de ensino ou do sistema educativo. 

 Acolher a formação dos colegas e participar 

dela.  

Fonte: Arquivo Formação Contínua. Programa dos cursos 1996-1997, Genebra, Ensino Fundamental, Serviço de 

Aperfeiçoamento, 1996 apud PONÇANO (2007). 

 

 O que se pode perceber é que entre as dez competências, aquelas que estão 

diretamente relacionadas ao aluno, como o exemplo da primeira “Organizar e dirigir situações 

de aprendizagem” sugerem que o professor crie um ambiente em que o aprendizado esteja 

diretamente voltado as particularidades da criança, ou seja, o professor deve trabalhar as 

dificuldades apresentadas pelo aluno, assim como reconhecer e superar os obstáculos 

surgidos. Também aparece como competência do professor fornecer apoio aos alunos que 
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demonstram grandes dificuldades ou são portadores de deficiências, caso não tenha essa 

competência desenvolvida existem outras que dão suporte para trabalhar com as dificuldades 

demonstradas pelos disléxicos: “formar e renovar uma equipe pedagógica”, “envolver os pais 

na construção dos saberes”, “saber explicitar as próprias práticas” e “estabelecer seu próprio 

balanço de competências e seu programa pessoal de formação continua”. Dessa forma, o 

professor pode medir se a sua prática está surtindo o efeito esperado e caso não esteja pode 

avaliar quais mudanças são necessárias para alcançar o que se almeja.  

Sabe-se que para o tratamento da criança disléxica outros profissionais devem ser 

envolvidos, considerando cada caso. É preciso deixar claro que a responsabilidade não é 

inteiramente do professor. O professor não possui obrigação ou condição de resolver tudo 

sozinho, mas entende-se que por estar diretamente ligado ao ensino, o professor possa 

identificar as dificuldades apresentadas pelo aluno e em caso de suspeita de transtornos de 

aprendizagem ele possa informar aos pais e a escola, para que ambos tomem as medidas 

cabíveis. Como forma de elucidar o que educadores podem fazer no intuito de auxiliar o aluno 

disléxico a ABD sugere algumas atitudes:  

 Dividir a aula em espaços de exposição, seguido de uma “discussão” e síntese ou jogo 

pedagógico – Para o aluno disléxico aulas muito teóricas são maçantes. É necessário 

que ele possa ter uma boa quantidade de aulas práticas, onde o aprendizado se dê 

através de jogos, exposições ou esteja mais voltada para a discussão de ideias; 

 Dar dicas e orientar o aluno como se organizar realizar as atividades na carteira – O 

aluno pode ter uma série de dificuldades que se manifestam no campo visual, auditivo, 

motor ou podem apresentar muita lentidão. Por isso, o professor deve, sempre que 

possível checar se o aluno compreendeu o que foi explicado ou solicitado e orientar 

para que ele cumpra as atividades exigidas;  

 Valorizar os acertos – É importante que o professor estimule o aluno, pois uma das 

principais causas da desistência de alunos disléxicos é justamente a desmotivação. 

Então, valorizar os acertos do aluno é uma forma de reforçar positivamente o 

aprendizado dele; 

 Observar como ele faz as anotações da lousa e auxiliá-lo a se organizar – É importante 

que o professor esteja atento para essa questão, pois se o aluno anotar alguma 

informação errada, consequentemente, não realizará a atividade de forma correta; 
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Duarte e Souza (2014) ainda ressaltam a importância de evitar cópias de textos longos 

e tarefas de casa relacionadas com leitura e escrita. Como forma de avaliar o aluno, o 

professor pode realizar testes orais; através do conteúdo de seus trabalhos e não pelos erros de 

escrita e reservar uma sala mais tranquila para que o aluno faça suas avaliações, se for o caso. 

Não é necessário que o professor mude tanto a sua prática, pois precisa levar em conta 

o aprendizado das outras crianças. Ele apenas deve ser o auxílio do aluno disléxico, dobrar 

atenção com essa criança e ser o motivador que ele necessita. Com o conhecimento mais 

aprofundado sobre como proceder, o professor pode fazer uma mudança muito positiva na 

vida do aluno e ajudar que ele desenvolva suas habilidades dentro e fora da escola.   

 A escola precisa envolver os pais nesse processo, considerando que muitas vezes se 

encontram confusos e perdidos em relação ao que fazer com seus filhos, e dividir a 

responsabilidade de desenvolver a aprendizagem das crianças disléxicas. Um exemplo e 

também uma ideia que pode ser utilizada pelas escolas que possuem alunos com alguma 

dificuldade de leitura é a aplicação do Middle Infant Screening Test citado por Snowling e 

Stackhouse (2004, p, 227), que em uma tradução rápida pode ser entendido como Teste de 

Triagem infantil. A partir do resultado desse teste os pais são informados e encaminhados 

para o Forward Together Recovery Programme (Snowling e Stackhouse, 2004, p. 227), que 

seria algo como um programa de recuperação coletiva. 

O teste, como o próprio nome já diz, é um tipo de triagem. É aplicado pelo professor 

em até 20 crianças ao mesmo tempo e prevê traçar o perfil da classe, identificando naquelas 

crianças que estão atrasadas em relação ao restante da turma o que ela demonstra como 

principal obstáculo para desenvolver a habilidade leitora. O resultado do teste também servirá 

para nortear os pais durante a participação deles no programa. O Forward Together Recovery 

Programme é uma iniciativa da escola para que os pais se tornem parceiros que acompanham 

as dificuldades dos seus filhos e os avanços na aprendizagem: 

 

Inicialmente, os pais são ajudados a entender algo sobre os problemas de 
seus filhos e sobre o processo de aprendizagem, examinando com o 

professor o trabalho escrito deles no Middle Infant Screening Test. Também 

escutam uma gravação da leitura de seus filhos e, finalmente, eles próprios 

são colocados na situação de leitores iniciais. (Snowling e Stackhouse, 2004, 
p, 228). 
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 Os pais convidados precisam demonstrar comprometimento, por isso a escola 

investiga a disponibilidade dos pais e, posteriormente, eles assinam um termo de 

compromisso que sugere participar das reuniões, compartilhar as experiências e o progresso 

do filho, trabalhar com o filho por determinado tempo diariamente e pagar o livro de 

atividades utilizado. Assim como a escola se mostra responsável por orientar os pais, dispor 

tempo e espaço e monitorar a evolução da criança.  

 As constatações realizadas até então poderão ser comprovadas no próximo capítulo 

através dos relatos de experiência de indivíduos disléxicos e dos familiares desses indivíduos. 

Dessa forma, torna-se mais claro como os sintomas são desencadeados, como o colégio 

recebe esses alunos, como a família lida com a questão e como as demais questões que foram 

trabalhadas aqui se confirmam. Além disso, o seguinte capítulo trata do Estudo utilizado para 

a realização do trabalho. 

 

4 ESTUDO 

 

O terceiro e último capítulo surge com a intenção de analisar os relatos feitos por 

indivíduos disléxicos e seus familiares. O principal objetivo é confirmar (ou não) o que já foi 

dito anteriormente. As experiências relatadas servirão também para conhecer como o universo 

de cada indivíduo disléxico foi desenvolvido. Apesar de possuírem o mesmo transtorno, cada 

individuo viveu diferentes experiências e isso torna cada relato único. Para finalizar esse 

trabalho também se faz necessário informar a natureza da pesquisa. 

O primeiro relato é da jovem Letícia, de 21 anos. Ela registra os períodos após a 

descoberta do transtorno e conta como foi a descoberta, a importância do apoio da mãe, os 

comentários preconceituosos e sobre a dificuldade de achar uma escola que a aceitasse. O 

relato traz aspectos interessantes a serem analisados. Primeiramente, o período em que a 

dislexia foi descoberta na vida de Leticia, quando ela já estava cursando a segunda série:  

 

descobri que tinha dislexia quando estava na segunda série do ensino 

fundamental, ainda não sabia ler e nem escrever, não conseguia associar os 
sons com as letras. Então, uma das minhas médicas me encaminhou para 

uma avaliação com uma fonoaudióloga.   
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Letícia afirma que na época não sabia ler, escrever e associar o som a letra, mas se já 

estava na segunda série significa que foi aprovada na alfabetização, que é o período da vida 

escolar responsável pela aquisição da leitura e escrita. A escola não reconheceu em Letícia um 

problema ou não deu a devida importância, pois além da menina chegar a segunda série sem 

as habilidades básicas e necessárias, o diagnóstico veio através de uma médica.  

A questão mencionada só deixa mais claro a irresponsabilidade dos pais e da escola 

que permitem a criança que não está preparada, avançar de série, assim como cita Alves; 

Ferreira e Ferreira: 

 

Desta forma, além dos problemas relacionados ao ensino, temos também a 
alfabetização precoce, pois as crianças estão sendo submetidas ao ensino 

formal cada vez mais cedo, e assim sendo, estão menos preparadas para 

iniciar o processo de aprendizagem, podendo este despreparo ser confundido 
com dificuldade de aprendizagem pelo educador, (ALVES, FERREIRA E 

FERREIRA, 2014, P. 7).  

 
  

Essa é uma realidade que atinge diversas crianças matriculadas na rede publica. Os 

alunos costumam ser empurrados para as séries posteriores sem ter conquistado o 

conhecimento necessário. Embora Letícia não se encaixe na estatística de alunos cuja 

aquisição da leitura e escrita é prejudicada por causa da alfabetização precoce apenas, pois foi 

diagnosticada com dislexia congênita. Em razão disso, sofreu preconceito como qualquer 

outra criança que não aprende a ler após a idade considerada “correta” e foi rejeitada por 

apresentar um transtorno, ainda que não fosse bem compreendido: 

 

A parte que achei mais ruim em saber que sou disléxica, não é a parte que 

você descobre que tem uma dificuldade de aprendizagem, mais sim, as 
pessoas não entenderem o que é? As vezes somos tratados como se 

tivéssemos doenças mentais, isso não é verdade, só temos uma “quebra” no 

entendimento de alguns assuntos, por isso que somos mais lentos a ler e a 

escrever, e por que também a maioria tem deficit de atenção e não consegue 
se manter atento. Por causa disso, minha mãe quando foi me matricular em 

outra escola, pois tínhamos trocado de endereço, muitas das escolas que ela 

foi diziam pra ela que não podiam me matricular pois não tinha professores 
qualificados pra dar aulas pra uma criança igual a mim, e que ela tinha que 

procurar uma escola especial para eu ser matriculada e cuidada. 

 

  
  

 O fato relatado por Letícia acontece na vida da maioria dos indivíduos que possuem 

algum tipo de transtorno, eles sofrem preconceito e rejeição. Percebe-se que falta às escolas 
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conhecimento para lidar com um aluno disléxico. Como a própria Letícia relata, as escolas 

inviabilizavam sua matricula por causa da falta de preparo dos profissionais. O que é curioso, 

pois o professor pode adotar métodos simples, como foi visto no capitulo 2.2 Práticas 

Pedagógicas voltadas para a dislexia e como destaca Lima (2012, p. 14, apud Ianhez e Nico, 

2002, p. 75): “Não é necessário que os professores sejam especialistas em problemas de 

aprendizagem, mas é indispensável que todos os professores entendam as necessidades dos 

alunos disléxicos dentro e fora da sala de aula”.     

 É muito perceptível que por se tratar de um tema novo na vida de Leticia e de sua mãe 

elas não tivessem conhecimento dos direitos que possuíam. Dessa forma, assim como relata, a 

mãe dela não entrou com nenhum tipo de processo ou fez uso da legislação que protegia sua 

filha:  

Minha mãe nunca processou nem uma escola, pois também nem sabia sobre 

os direitos que os disléxicos possuem. Por mais que enfrentei essa 
dificuldade de me matricular, de ter que engolir “sapos” e até sofrer 

rejeição de alguns poucos professores que não sabiam lidar comigo e certas 

direções de escolas que me mandaram ser matriculada em escolas especiais, 

e dos “conhecidos” que discriminaram.  
  

 Uma criança com algum tipo de deficiência, distúrbio ou transtorno, jamais poderia ter 

matrícula rejeitada pela escola na qual está tentando ingressar, arriscando punição com 

reclusão de 2 a 5 anos e multa conforme o Art. 8°, da Lei n° 13.146/15 da Lei Brasileira de 

Inclusão (LBI): “Recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer 

cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou 

privado, em razão de sua deficiência”.  

 Embora o caso de Letícia não possa ser enxergado como deficiência, e sim como 

distúrbio ou transtorno, foram criadas estratégias para a educação de alunos com necessidades 

educacionais especiais
4
. Pois não basta permitir a matricula da criança, é necessário 

proporcionar qualidade de ensino e zelar pela permanência do mesmo dentro do ambiente 

escolar, assim como destaca o Art. 8° da Resolução CNE/CEB n° 02/2001: 

 

As escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na organização 

de suas classes comuns: (...) III – Flexibilizações e adaptações curriculares 

                                                             
4
 “A expressão necessidades educacionais especiais (g.n) pode ser utilizada para referir-se a crianças e jovens 

cujas necessidades decorrem de sua elevada capacidade ou de suas dificuldades para aprender. Está associada, 

portanto, a dificuldades de aprendizagem, não necessariamente vinculada a deficiência (s)”. 
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que considerem o significado prático e instrumental dos conteúdos básicos, 

metodologias de ensino e 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, respeitada a frequência obrigatória (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE DISLEXIA, p, 8) 

   

 É necessário que a dislexia seja divulgada de uma forma mais ampla, explicitando 

conceito, sintomas, sinais, tipos, tratamento, práticas pedagógicas voltadas para lidar com 

disléxicos e quais as leis protegem o indivíduo que apresenta o transtorno. 

 O segundo relato foi feito pela Francisca Leite, mãe do Edson. O relato de tamanho 

mais curto mostra que a família estava, aparentemente, mais inteirada do assunto do que no 

primeiro relato, pois fez uso do laudo emitido pela ABD para exigir seus direitos: 

Aqui é Francisca Leite, mãe de Edson Leite, que teve o laudo da ABD 

recusado pelo MEC/Inep no Enem de 2015, e ganhamos na justiça o direito 

de obter as notas e participar do Sisu. 
 
  

 

 Com a ajuda da ABD e o empenho da mãe, Edson conseguiu participar do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) e obter a pontuação desejada para participar do Sisu e 

com isso teve a oportunidades de estudar no exterior:  

 

Antes do Sisu 2, fizemos a inscrição na Universidade Beira Interior – UBI, 

Portugal, com apenas duas vagas para o Brasil. Ele passou, com nota do 

Enem. Foi o brasileiro com a maior pontuação! Chegando lá demos entrada 
com o Laudo de Dislexia para atendimento especial. 

 

O que se pode perceber é a importância que o diagnóstico e o laudo possuem na vida 

dos alunos disléxicos. O quanto antes os pais ou responsáveis perceberem que o transtorno se 

faz presente na vida do individuo e puderem buscar o diagnostico exato ou uma rede de apoio, 

no caso daqueles que não possuem condições econômicas para pagar por consultas, exames e 

tratamentos, mais possibilidade de sucesso esse individuo disléxico poderá ter.  

Nesse relato não é informado quando e como foi a descoberta da dislexia de Edson, 

mas é possível supor que o estudante tenha passado por tratamento. Pois como a mãe afirma 

no relato além de obter nota suficiente no Sisu 2, o menino também conseguiu preencher uma 

das duas vagas ofertadas para brasileiros pela Universidade de Portugal. E, como a dislexia 
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continua presente na vida do estudante, a mãe e ele garantiram o tratamento adequado para 

atender as especificidades do transtorno.  

O ultimo relato traz características importantes da dislexia. É interessante perceber 

como o autor (não identificado) do relato, já em sua fase adulta, analisa a influência do 

transtorno durante infância e ao longo dos anos consecutivos. Sem informar exatamente qual 

o tipo de dislexia, o autor revela aspectos que caracterizam a dislexia visual e auditiva:  

 

 
No meu caso a dislexia que carrego, junto com meu ego, tem como opinião 

que o som não tem que ter a mínima semelhança com que eu escrevo e leio. 

Ela teima até hoje em me criar confusões para que eu me sinta confuso e ela 

(a Dislexia) se sinta dona da Razão. 
 

 

O primeiro a se observar é que o autor tenta se dissociar da dislexia, como se a dislexia 

fosse uma entidade diferente e que só estivesse presente na vida dele nesses momentos de uso 

da leitura e da escrita. Ele também faz relação entre a dislexia e o ego por acreditar que ela 

age como dona da razão. Depois, o autor mostra que possui dificuldade em associar o som da 

palavra com as letras quando lê ou escreve. Para deixar ainda mais claro como as confusões 

ocorriam, ele conta: 

 

Aos meus seis anos, dotado do dom da leitura, me perguntava porque todo o 

posto de gasolina vendia uma droga de óleo, Sim! Está escrito lá, em letras 

garrafais: “DROGA DE ÓLEO”. Aos nove eu já tinha medo de uma tia 
desconhecida que era maldosa demais, e fazia muito mal caso eu desse doce 

para meu tio. Minha mãe sempre me aterrorizava dizendo: “Se seu tio vier 

aqui, não dê doce para ele senão a Tia Beth pode matar ele. 
 

 

 Na primeira troca, o autor afirma ler “Droga de óleo”, quando na verdade o que 

costuma estar escrito em postos de gasolina é “Troca de óleo”. Na segunda troca, ele escuta o 

nome de uma tia, que seria a “Tia Beth”, no entanto o que a mãe do autor falava era sobre a 

diabetes, que poderia matar o tio, caso ele comesse muito doce.  

Para uma criança pode ser aterrorizante ouvir a mãe dizendo que a tia poderá matar 

seu tio, caso ele ingira doces, assim como achar que o posto vende droga de óleo. É bem 

possível que ele não tenha se manifestado em relação a isso de forma que pudesse chamar 

atenção de seus responsáveis, até porque o autor conta que já sabia ler, desde os seis anos de 



38 
 

 

idade. Contudo, as trocas de letras dadas através do campo visual e auditivo são 

características da dislexia, assim como cita o Instituto de apoio e desenvolvimento: 

 

Dislexia Fonológica/Auditiva: Caracteriza-se por dificuldades na integração 

letra-som, revelando erros ao nível da discriminação auditiva. A criança tem 

dificuldade em ler palavras que não estão no seu vocabulário. 
Dislexia Ortográfica/Visual: A criança manifesta dificuldades em perceber 

globalmente as palavras, ou seja, não consegue unir o conjunto de letras que 

a compõem, apresentando uma leitura lenta através da decomposição das 
palavras nos seus fonemas. (INSTITUTO DE APOIO E 

DESENVOLVIMENTO, 2018). 

 

 

O autor do relato fazia a troca dos fonemas d/t. Pode-se dizer que havia Desordem 

entre letra com grafia semelhante, como apresentado no Quadro 2 – Características da leitura 

do disléxico (p, 17): 

 

Isso mesmo, meu Eu Disléxico acha que t e d, p e b, c e g, acompanhadas às 

suas vogais, podem ser parecidos ou serem trocados de funções sonoras 

facilmente. Não importando o consenso geral. Além das trocas, minhas 

frases são soltas e de sentido único ao meu Eu Disléxico. Para ele, este 
encosto, o sujeito é um ser encoberto pelo artigo, que não se encontra muito 

com o verbo, pois o mesmo está de picuinha com o objeto da frase; veja: O 

Rato subiu o Gato no telhado para pegar! 

 

Pode-se perceber que o próprio autor mostra conhecimento de como funciona a 

gramática da Língua Portuguesa quando informa que o objeto não está em sua posição correta 

e reconhece que “O rato subiu o gato no telhado para pegar” não possui sentido. Ele precisou 

de recursos para estudar e corrigir os próprios erros, assim se adaptando a comunicação com o 

outro, não disléxico. Pois, além de suas próprias cobranças para aprender corretamente, 

existia o preconceito que o forçou a se enquadrar: 

 

ser disléxico é um saco, é ser ridicularizado a todo momento, sem mesmo 
saber o que errou. É ser taxado de analfabeto. Fazer que sua professora te 

obrigue a ler em voz alta na frente da classe, ou manda seus pais obrigarem 

a decorar a matemática e investir em exatas porque a palavra e leitura não 
seria para mim. Saber que seu pai vai jogar pela janela todos seus 

quadrinhos, livros, seu verdadeiro prazer, porque acha que a professora tem 

razão. Ser disléxico é não desentalar o que está preso na garganta, porque 

sabe que ninguém vai entender o que vai dizer. Esqueça, meu caro! Dislexia 
não te tira uma parte do seu corpo visivelmente, mas mutila tua palavra.   
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 O autor também demonstra que apesar do transtorno atingir diretamente a leitura, ele 

tinha uma verdadeira paixão pelos livros, mas o pai e a professora não entendiam que ele era 

um aluno disléxico e por isso demandava mais paciência e atenção ao invés da exposição em 

sala de aula, na frente de todos e do castigo de perder suas HQ’S. Isso só deixa mais claro o 

que já foi dito sobre os estigmas que o individuo disléxico carrega durante sua vida, sobre ser 

preguiçoso ou problemático.  

 

4.1 TIPO DE PESQUISA E ANÁLISE DOS DADOS 

  

 Para realizar a presente pesquisa fez-se necessário selecionar boa quantidade de 

autores a fim de construir um arcabouço teórico para embasar a discussão do tema aqui 

apresentado. Por se tratar de pesquisa bibliográfica de caráter exploratório, foi necessário 

pesquisar em livros, dissertações, monografias, revistas, sites de instituições, etc. As 

principais fontes foram utilizadas e direcionadas para a compreensão dos conceitos, sinais e 

sintomas, tipos de dislexia, a lei que protege os disléxicos e assim compreender o que de fato 

é a dislexia e como ela se manifesta na vida do individuo que a possui. 

Em virtude de transtornos como a dislexia não ocuparem muito espaço nas pesquisas e 

debates do campo educacional se fez necessário compreender o comportamento desse grupo 

de indivíduos, portanto a pesquisa é caracterizada como qualitativa. Como forma de 

compreender o universo disléxico, sabendo que cada indivíduo disléxico se desenvolve de 

forma única foi necessário recolher e analisar relatos sobre a dislexia, tanto por parte do 

individuo que possui o transtorno, quanto da família.  

Dessa forma, três relatos foram analisados. O primeiro relato foi publicado na página 

“Eu sou disléxico”, fornecido pelo site da Associação Brasileira de Dislexia para que pessoas 

com dislexia ou familiares exponham suas experiências. Os outros dois relatos foram 

recolhidos na página do DislexClub e tem como título “História do Leitor”. O interessante é 

que esses sites dão apoio necessário e criam uma rede em que disléxicos de vários locais 

podem dividir sua experiência com outros disléxicos e assim ajudar aqueles que se encontram 

perdidos. 

A partir dos relatos percebe-se que a dislexia acontece de diferentes formas na vida 

das pessoas, o que depende muito de aspectos familiares, escolares e pessoais. Os autores 

disléxicos contam suas experiências deixando clara a relação que possuíam com a família 
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após a descoberta do transtorno, assim como a relação construída no ambiente escolar. Com a 

análise dos relatos é possível estabelecer a ligação das experiências relatadas e características 

mencionadas nos relatos com a teoria apresentada nessa pesquisa.  

 Foi possível também responder ao problema sugerido aqui sobre quais as 

contribuições da literatura sobre dislexia para o ensino de Lingua Portuguesa e o 

desenvolvimento de metodologias apropriadas para lidar com esse transtorno. Com dados 

fornecidos pela ABD sobre quais métodos adotar em sala de aula para lidar com alunos 

disléxicos é possível repensar a prática educacional que tem sido desenvolvida nas escolas e 

perceber que métodos simples podem e devem ser realizados. Outra sugestão que responde a 

esse problema é adaptação e adoção do teste e do programa sugerido por Snowling e 

Stackhouse. O teste como forma de reconhecer exatamente qual a dificuldade apresentada 

pela criança e o programa que tem intenção de incluir os pais no processo educacional dos 

filhos. Ou seja, não é necessário grandes investimentos para melhorar a qualidade de ensino 

considerando a criança disléxica e suas reais necessidades. 

 Foi necessário seguir os objetivos estabelecidos no inicio da pesquisa para chegar a 

uma resposta satisfatória. Dessa forma, precisou-se investigar os problemas que uma criança 

com dislexia enfrenta em relação a aprendizagem, compreendendo o que é a dislexia, suas 

características, como afeta o individuo e como pode ser tratada; analisar de que forma a 

literatura sobre dislexia colabora no desenvolvimento da aprendizagem da Lingua Portuguesa 

e identificar as metodologias que podem ser adotadas para lidar com esse transtorno de 

aprendizagem. 

Assim a hipótese pôde ser confirmada, quando afirma que em literaturas prévias a 

dislexia aparece como um transtorno de aprendizagem. Quando descoberto, a escola torna-se 

responsável por adotar uma metodologia diferenciada para atender às necessidades do aluno 

disléxico. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A dislexia caracteriza-se como um transtorno da aprendizagem, isso significa dizer 

que tem relação direta com apropriação de conhecimento e, consequentemente, com a escola. 

Concordamos que a escola pode contribuir tanto para um bom desenvolvimento na educação 
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de uma criança disléxica, como para a sua repetência ou evasão, sobretudo considerando que 

o indivíduo que apresenta as características da dislexia pode desistir facilmente da escola, 

caso não encontre o auxílio necessário que garanta a sua aprendizagem e a sua permanência 

na escola. Como forma de ajudar um aluno disléxico a desenvolver as habilidades necessárias 

para a aquisição do conhecimento, os professores podem adotar uma metodologia simples de 

trabalho, entretanto, que essa prática esteja embasa por estudos que lhes permita compreender 

a problemática e recorrer à estratégias interventivas. 

A questão que tem sido um grande problema apresentado pela maioria das escolas é 

que existe uma lacuna acerca do conhecimento sobre os tipos de transtorno de aprendizagem. 

Tem sido observada a falta de preparo para receber alunos com dislexia e a ausência de uma 

equipe pedagógica que possa identificar a existência de um transtorno, assim como planejar 

atividades e sugerir práticas com intuito de apoiar professor e aluno.  

De fato, a formação do professor licenciado não sustenta uma base fundada na 

psicologia, embora muitas vezes o professor se depare com questões de cunho psicológico. 

Portanto, entende-se que o professor deve se utilizar das suas competências para tornar as 

aulas mais próximas do universo do aluno disléxico.  

Sabendo que esse problema é recorrente, o estudo reuniu as contribuições sobre a 

dislexia para o ensino da Língua Portuguesa e traçou as metodologias apropriadas para lidar 

com esse transtorno. O presente estudo esclarece que é responsabilidade do colégio adotar 

práticas adequadas para atender a necessidade dos alunos disléxicos. Pois, como informa a 

legislação, a escola tem como dever receber e criar estratégias a fim de manter o aluno que 

apresenta alguma necessidade especial, tal como algum transtorno de aprendizagem. Assim 

como as práticas que permitem a melhor compreensão do aluno disléxico. 

Para chegar a essa conclusão foi necessário investigar os problemas que uma criança 

com dislexia enfrenta em relação a aprendizagem da Língua Portuguesa. Afinal, a dislexia 

afeta diretamente a aprendizagem da L.P por ser a disciplina que trabalha com a maior 

quantidade de textos, escrita, interpretação, etc. Também é a disciplina responsável por 

alfabetizar as crianças e tem como objetivo construir indivíduos críticos e reflexivos.  

Em relação aos objetivos específicos, observou-se que a literatura sobre dislexia 

fornece material suficiente para que os educadores possam primeiramente conhecer o 

conceito, as características e como afeta o indivíduo que a possui. Depois, repensar sua prática 
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tornando-a acessível para os alunos que necessitam de apoio para compreensão dos 

conteúdos.   

Através dessa literatura foi possível identificar que o aluno disléxico precisa de mais 

aulas práticas, se possível que envolva o uso de jogos, aulas em que a discussão de ideias seja 

valorizada, orientação para realizar as atividades, atenção para verificar se compreendeu as 

explicações e solicitações feitas durante a aula e motivação para que ele continue se 

esforçando. Isso implicaria também na diminuição da quantidade de alunos evasivos. 

 O disléxico continuará com o transtorno independente do tratamento que receberá na 

escola ou tratamento médico. Não deve-se pensar que o professor solucionará o transtorno ou 

que ele sozinho é responsável por lidar com o indivíduo disléxico, mas é preciso entender que 

o professor, sendo mediador do conhecimento, tem como função encontrar uma forma de 

fazer com que o aluno disléxico desenvolva a sua capacidade.  

Conclui-se então que falta muita informação sobre a dislexia nos espaços 

educacionais. A formação do professor não o capacita para lidar com esse tipo de desafio, ou 

seja, quando um professor possui um aluno que apresenta sinais específicos da dislexia, é 

possível que ele não faça a associação entre a dificuldade apresentada pelo aluno e o 

transtorno. As escolas também não investem em cursos de capacitação para que o professor e 

os demais funcionários possam atualizar e/ou ampliar seus conhecimentos.  

Nesse sentido, o presente trabalho desperta uma nova questão que pode ser norteadora 

para posteriores trabalhos, que se trata da justificativa que os ambientes educacionais tem para 

não incluir esses debates e os professores para repensar sua prática. Dessa vez, voltado para a 

lacuna criada pela escola para atender as necessidades de alunos disléxicos.  

 

REFERÊNCIAS  

 

ALVES, Ângela; FERREIRA, E; FERREIRA, J. Dislexia E Educação: Deveres e dilemas. 

36 f. Faculdade de Educação São Luís, Maranhão. Disponível em: 

http://www.gestaouniversitaria.com.br/system/scientific_articles/files/000/000/051/original/D

islexia_e_Educa%C3%A7%C3%A3o.pdf?1411606364 . Acesso em outubro de 2017 

Associação Brasileira de Dislexia. Disponível em: < http://www.dislexia.org.br/o-que-e-

dislexia/> Acesso em outubro de 2017.  

http://www.gestaouniversitaria.com.br/system/scientific_articles/files/000/000/051/original/Dislexia_e_Educa%C3%A7%C3%A3o.pdf?1411606364
http://www.gestaouniversitaria.com.br/system/scientific_articles/files/000/000/051/original/Dislexia_e_Educa%C3%A7%C3%A3o.pdf?1411606364
http://www.dislexia.org.br/o-que-e-dislexia/
http://www.dislexia.org.br/o-que-e-dislexia/


43 
 

 

 

______. Como interagir com o disléxico em sala de aula, 2016. Disponível em: 

http://www.dislexia.org.br/como-interagir-com-o-dislexico-em-sala-de-aula/ Acesso em abril 

de 2018. 

______. Compêndio de normas que regulamentam a inclusão educacional dos educandos 

com transtornos de aprendizagem. Disponível em: http://www.dislexia.org.br/compendio-

de-normas-e-diretrizes-da-educacao-aos-educandos-dificuldades-e-transtornos-de-

aprendizagem/. Acesso em abril de 2018 

______. Depoimento. Disponível em:  http://www.dislexia.org.br/eu-sou-dislexico/ . Acesso 

em maio de 2018 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htmAcesso em outubro 

de 2017. 

CID-10. Classificação de transtornos mentais e de comportamento: Descrição Clínica e 

Diretrizes Diagnósticas. Porto Alegre : Artes Médicas, 1992 apud WR Educacional.  

DUARTE, Anne; SOUZA, Calixto Intervenções pedagógicas em alunos com dislexia. 

Universidade Federal de São Carlos, 2014. Disponível em: 

http://www.cap.uerj.br/site/images/stories/noticias/23-duarte_e_souza.pdf Acesso em abril de 

2018. 

Instituto de Apoio e Desenvolvimento. Tipos de Dislexia. Disponível em:  

http://www.itad.pt/problemas-escolares/tipos-de-dislexia/ . Acesso em junho de 2018. 

Instituto Português de Dislexia e outras Necessidades Especiais. Tipos de Dislexia. 

Disponível em: http://ipodine.pt/tipos-de-dislexia Acesso em outubro de 2017. 

LEITE, Francisca. Depoimento. Associação Brasileira de Dislexia, 2016. Disponível em:  

http://www.dislexia.org.br/category/artigos/depoimentos/ . Acesso em maio de 2018 

LIMA, Luísa Barbosa. Dislexia e ensino-aprendizagem de língua portuguesa: um estudo 

de caso. 41 f. Universidade de Brasília, 2013. 

MARTINS, Vicente. "Como descobrir uma criança disléxica". Disponível em 

http://www.portal.educacao.salvador.ba.gov.br/site/documentos/espaco-virtual/espaco-

educar/educacao-especial-sala-maria-tereza-mantoan/ARTIGOS/Dislexia-e-a-educacao-

especial.pdf Acesso em outubro de 2017 

MORAES. Leticia. História do leitor: Leticia Moraes e o grande apoio para superar 

obstáculos. Dislexclub. Disponível em:  http://www.dislexclub.com/historia-do-leitor-leticia-

moraes-e-o-grande-apoio-para-superar-obstaculos/. Acesso em maio de 2018.  

O ensino público no Brasil: ruim, desigual e estagnado. Disponível em: 

https://epoca.globo.com/ideias/noticia/2015/01/bo-ensino-publico-no-brasilb-ruim-desigual-e-

estagnado.html Acesso em 03 de abril de 2017.  

http://www.dislexia.org.br/como-interagir-com-o-dislexico-em-sala-de-aula/
http://www.dislexia.org.br/compendio-de-normas-e-diretrizes-da-educacao-aos-educandos-dificuldades-e-transtornos-de-aprendizagem/
http://www.dislexia.org.br/compendio-de-normas-e-diretrizes-da-educacao-aos-educandos-dificuldades-e-transtornos-de-aprendizagem/
http://www.dislexia.org.br/compendio-de-normas-e-diretrizes-da-educacao-aos-educandos-dificuldades-e-transtornos-de-aprendizagem/
http://www.dislexia.org.br/eu-sou-dislexico/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.cap.uerj.br/site/images/stories/noticias/23-duarte_e_souza.pdf
http://www.itad.pt/problemas-escolares/tipos-de-dislexia/
http://ipodine.pt/tipos-de-dislexia
http://www.dislexia.org.br/category/artigos/depoimentos/
http://www.portal.educacao.salvador.ba.gov.br/site/documentos/espaco-virtual/espaco-educar/educacao-especial-sala-maria-tereza-mantoan/ARTIGOS/Dislexia-e-a-educacao-especial.pdf
http://www.portal.educacao.salvador.ba.gov.br/site/documentos/espaco-virtual/espaco-educar/educacao-especial-sala-maria-tereza-mantoan/ARTIGOS/Dislexia-e-a-educacao-especial.pdf
http://www.portal.educacao.salvador.ba.gov.br/site/documentos/espaco-virtual/espaco-educar/educacao-especial-sala-maria-tereza-mantoan/ARTIGOS/Dislexia-e-a-educacao-especial.pdf
http://www.dislexclub.com/historia-do-leitor-leticia-moraes-e-o-grande-apoio-para-superar-obstaculos/
http://www.dislexclub.com/historia-do-leitor-leticia-moraes-e-o-grande-apoio-para-superar-obstaculos/
https://epoca.globo.com/ideias/noticia/2015/01/bo-ensino-publico-no-brasilb-ruim-desigual-e-estagnado.html
https://epoca.globo.com/ideias/noticia/2015/01/bo-ensino-publico-no-brasilb-ruim-desigual-e-estagnado.html


44 
 

 

OLIVIER, L. Distúrbios de Aprendizagem e de Comportamento. 2.ed. Rio de Janeiro: 

Wak, 2006. 

PONÇANO, Neuza Aparecida Gibim. A Dislexia como dificuldade de aprendizagem sob a 

ótica do professor – um estudo de caso. 98 f. Dissertação de Mestrado – Universidade do 

Oeste Paulista, São Paulo. 2007.  

SNOWLING, Margaret; STACKHOUSE, Joy. Dislexia, fala e linguagem. Porto Alegre: 

Artmed, 2004.  

VERAS, Fernanda de Carvalho. A dislexia e a linguagem com foco na leitura e produção 

textual.  49 f. Universidade de Brasília, 2012.  

MARANHÃO, Magno de Aguiar. “A realidade da educação no Brasil”. Disponível em: 

http://posgraduando.com/a-realidade-da-educacao-no-brasil/ Acesso em abril de 2017 

WR EDUCACIONAL. Transtornos Específicos da Aprendizagem. Disponível em: 

https://www.wreducacional.com.br/cursos/educacao/nocoes-basicas-em-psicopedagogia 

Acesso em maio de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://posgraduando.com/a-realidade-da-educacao-no-brasil/
https://www.wreducacional.com.br/cursos/educacao/nocoes-basicas-em-psicopedagogia


45 
 

 

ANEXO 1 

 

“Olá! Sou Letícia, estudante de técnica em eventos num Instituto Federal, tenho 21 anos de 

idade, descobrir que tinha dislexia quando estava na segunda série do ensino fundamental, 

ainda não sabia ler e nem escrever, não conseguia associar os sons com as letras. Então, uma 

das minhas médicas me encaminhou para uma avaliação com uma fonoaudióloga muito 

atenciosa e meiga, ela não tinha muito tempo de profissão, porém me deu um carinho muito 

grande e à minha mãe também . Naquela época minha mãe não sabia o que era dislexia e nem 

sabia lidar com a minha dislexia e nem como me ajudar. A fonoaudióloga passou a minha 

mãe a tranquilidade que ela precisava no momento, naquilo que era tão NOVO pra mim e pra 

minha mãe. 

No começo foi difícil, pois já que a dislexia é hereditária, minha mãe apresenta nem um traço 

ou sintoma que poderia ser disléxica, porém meu pai e meu tio sim. No entanto, meu pai não 

aceitava que eu tinha a dislexia e que veio através da hereditariedade da parte da família dele, 

então já viu! Ele teve uma certa ignorância em aceitar, fora que teve muitos conhecidos da 

família que disseram que era perda de tempo e entre outros cometários maldosos. Mas mesmo 

assim, minha mãe continuou do meu lado, me incentivando, me apoiando, fazendo as terapias 

que a fonoaudióloga passava. Ah! tenho uma irmã mais velha, e ela também me ajudou muito 

sendo atenciosa e até um pouco mais protetora que o normal rsrsrs…Elas duas são as pessoas 

que mais me deram forças e continuam me dando. 

A parte que achei mais ruim em saber que sou disléxica, não é a parte que você descobre que 

tem uma dificuldade de aprendizagem, mais sim, as pessoas não entenderem o que é? As 

vezes somos tratados como se tivéssemos doenças mentais, isso não é verdade, só temos uma 

“quebra” no entendimento de alguns assuntos, por isso que somos mais lentos a ler e a 

escrever, e por que também a maioria tem deficit de atenção e não consegue se manter atento. 

Por causa disso, minha mãe quando foi me matricular em outra escola, pois tínhamos trocado 

de endereço, muitas das escolas que ela foi diziam pra ela que não podiam me matricular pois 

não tinha professores qualificados pra dar aulas pra uma criança igual a mim, e que ela tinha 

que procurar uma escola especial para eu ser matriculada e cuidada. Mesmo assim, ela 

ouvindo todas essas baboseiras e eu consequentemente também ouvir, ela procurou outras 

escolas que me aceitou com muito carinho, e que os professores também me aceitaram. Dai 

pra frente, eu tentei do meu jeito diferente de aprender, fui muito elogiada pelos meus 

professores por mesmo tendo uma dificuldade de aprendizagem, ser muito desempenhada em 

aprender, o meu único problema era (e que sou) tímida. Quando tenho dúvidas, as vezes 

acabo não perguntando, ou pior, entendo a matéria pela metade. 

Minha mãe nunca processou nem uma escola, pois também nem sabia sobre os direitos que os 

disléxicos possuem. Por mais que enfrentei essa dificuldade de me matricular, de ter que 

engolir “sapos” e até sofrer rejeição de alguns poucos professores que não sabiam 

lidar comigo e certas direções de escolas que me mandaram ser matriculada em escolas 

especiais, e dos “conhecidos” que discriminaram, isso tudo serviu pra mostrar a todos que 

mesmo com todas as dificuldades que apareceram no meu caminho, consegui terminar o 

ensino fundamental e o médio em escolas regulares sem ir pra nem uma escola especial! 

Conquistei muitos amigos nesse percurso, desses amigos estão a minha fonoaudióloga que 

temos um grande amizade uma com a outra, tenho a minha ex psicóloga que também possuo 

amizade, ela me fez entender que ninguém nasce doente ou com uma síndrome porque quer 
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ou porque é “castigo” por Deus, e se tivesse que escolher ninguém escolheria o lado mais 

difícil. Gente que tem alguma necessidade especial nasceram pra mostrar que mesmo com 

suas dificuldades e limitações podemos ir muito longe, basta persistência. As duas médicas e 

mais minha mãezinha e minha irmã me ajudaram a falar da dislexia sem ter vergonha e sem 

me sentir um “patinho feio” . 

A dislexia tem que ser mais divulgada, falada, debatida com os pais, diretores de escolas, 

professores, entre os próprios alunos de sala de aula e com o próprio disléxico sobre o que ela 

é, quais os sintomas, o tratamento e a vida de um disléxico. Eu, particularmente, não sofri 

bullying dos meus colegas de sala, aliás tinham o maior carinho e admiração por mim, me 

tratavam muito bem e tinha amizade com todos da sala. Coisa que nem toda vez acontece com 

outras crianças, infelizmente. 

Se me perguntarem se ainda tenho dificuldade com a leitura e a escrita? Vou sempre 

responder que sim, pois na leitura troco as palavras e falo errado algumas vezes, os cálculos 

matemáticos não são meus amigos, nas acentuações sou péssima, troco esquerda com direita, 

vivo esquecendo as datas, objetos, ações, enfim…Sou meia desatenta pra algumas coisas, 

tenho uma letra muito feia, porém amo arte em todos os jeitos e estilos e a minha matéria 

preferida quando estudava no ensino fundamental e médio era História, sempre me 

incentivaram a ler, pois a leitura é o melhor exercício pra a dislexia. 

O que posso concluir hoje, é que não foi e nem vai ser a dislexia que vai me atrapalhar nos 

meus estudos, quando falo que sou disléxica muitas pessoas duvidam dizendo que não 

aparento ter. Acho que se eu não tivesse passado pelas dificuldades que passei, não saberia o 

que é ser Disléxica, e nem saberia valorizar as pequenas conquistas, no começo é difícil é! 

Como sempre falo: uma vez disléxico sempre vai ser disléxico, mas com o tratamento 

adequado você ameniza as dificuldades e vive uma vida completamente normal. Neste ano 

de 2016, vou me forma na área de eventos num Instituto Federal sem nenhum tipo de cota pra 

deficiência, ainda pretendo fazer algum curso superior, mas ainda não sei qual ainda. Só mais 

um recado que deixo pra quem estiver lendo é “desafia‐se sempre à superar-se sempre, 

desistir nunca”. 

 

ANEXO 2 

 

Boa tarde! 

Aqui é Francisca Leite, mãe de Edson Leite, que teve o Laudo da ABD recusado pelo 

MEC/Inep no ENEM de 2015, e ganhamos na justiça o direito de obter as notas e participar 

do Sisu. Conseguimos as notas, porém só foi possível participar do Sisu.2, que não tinha 

Engenharia Aeronáutica, curso por ele desejado. Antes do Sisu.2, fizemos a inscrição na 

Universidade Beira Interior – UBI, Portugal, com apenas 2 vagas para o Brasil. Ele passou, 

com nota do ENEM. Foi o brasileiro com a maior pontuação! 

Chegando lá demos entrada com o Laudo de Dislexia para atendimento especial. 

Obrigada a todos vocês que nos orientaram e ajudaram a conviver e superar as dificuldades da 

dislexia! 
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Lutei a todo momento para o melhor pra ele! 

É hoje vejo com grande emoção o início da vida acadêmica dele! 
Mais uma vez… Obrigada! 

Francisca Leite 

Salvador – BA 

RELATO 3 

Sou Disléxico por natureza. Não dói, nem coça, apenas é, e por ser já basta por demais para 

ser um incômodo. Aí que vem o que; para quem incomoda com que, ou para quem! Comigo é 

bem simples, não há bem um sentindo lógico para que eu lhe diga exatamente como me sinto 

dentro da dislexia, pois qualquer relato que eu diga, a dislexia me deixa fora do sentindo que 

explique a você, não disléxico, o que por ventura você queira me corrigir do seu modo de 
dizer e não vai ter sentindo nenhum, daquilo que eu disse. Confuso? Eu também! 

Vamos do básico: então eu aprendi a ler sozinho, como? Não sei! Apenas comecei lendo antes 

de ir para escola, e me maravilhei com esta coisa que era ler, que era pegar esta letra, alinhar 

com esta de cá e de repente da do risco o som lido. Pense comigo: é um traço dado, um risco 

feito, organizado para que siga uma ordem, uma estrutura que teve sua seleção há séculos, 

entre curvas e retas para que enfim! Para no fim! Ser apresentada como o Alfabeto e a ele a 

responsabilidade para que eu, você e os demais, possam se comunicar. Pois é fácil, é risca 
dada que condiz com o som. Letra e som, fácil né? Para mim, nem lascando! 

Cada Dislexia tem sua personalidade e opinião própria. No meu caso a Dislexia que carrego, 

junto com meu ego, tem como opinião que o som não tem que ter a mínima semelhança com 

que eu escrevo e leio. Ela teima até hoje em me criar confusões para que eu me sinta confuso 

e ela (a Dislexia) se sinta dona da Razão.  Não há porque nem discutir com meu Eu Disléxico, 
já que é teimosa e acha por que acha, que é assim e pronto. 

Veja: Aos meus seis anos, dotado do dom da leitura, me perguntava porque todo o posto de 

gasolina vendia uma droga de óleo. Sim! Está escrito lá, em letras garrafais: “DROGA DE 
ÓLEO”. 

Aos nove eu já tinha medo de uma tia desconhecida que era maldosa demais, e fazia muito 

mal caso eu desse doce para meu tio. Minha mãe sempre me aterrorizava dizendo: “Se seu tio 

vier aqui, não dê doce para ele senão a Tia Beth pode matar ele! ” O pior que todo mundo 

sabia do grau de maligno e nada faziam. 

E pensa que a Dislexia é uma doença que se livra com o tempo, engana-se! 

Na Faculdade, na entrega de minha monografia, apesar dos elogios, a banca questionava 

porque eu sempre acometia com o assunto ou tema a ilegalidade do aborto. Verdade, estava 

escrito lá quando eu ABORTAVA o assunto. 

Uma feita então, já formado em Artes Cênicas, em um dos espetáculos, disse que na primeira 

fileira uma criança Alpina ria muito de nosso espetáculo. Foi um pulo para todos imaginarem 

uma criança toda feita de chocolate. 
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Isso mesmo, meu Eu Disléxico acha que t e d, p e b, c e g, acompanhadas às suas vogais, 

podem ser parecidos ou serem trocados de funções sonoras facilmente. Não importando o 
consenso geral. 

Além das trocas, minhas frases são soltas e de sentido único ao meu Eu Disléxico. Para ele, 

este encosto, o sujeito é um ser encoberto pelo artigo, que não se encontra muito com o verbo, 
pois o mesmo está de picuinha com o objeto da frase; veja: 

O Rato subiu o Gato no telhado para pegar! 

Lógico que o tempo e recursos de aprendizados me ajudaram a entrar em acordo com meu Eu 

Disléxico. Concordamos que podíamos dar ao outro voz e escrita em momentos que o Word 

não tivesse presente (ou você acha que este texto não ficou todo o tempo grifado de 

vermelho?). Cordeamos avisar os demais que carrego um Eu Disléxico, mesmo que a moda 

tenha feito da Dislexia um transtorno bonitinho que todo mundo que ter, ou usa como 

desculpa para um Eu Ignorante. Já dou a dica; ser disléxico é um saco, é ser ridicularizado a 

todo momento, sem mesmo saber o que errou. É ser taxado de analfabeto. Fazer que sua 

professora te obrigue a ler em voz alta na frente da classe, ou manda seus pais obrigarem a 

decorar a matemática e investir em exatas porque a palavra e leitura não seria para mim. Saber 

que seu pai vai jogar pela janela todos seus quadrinhos, livros, seu verdadeiro prazer, porque 

acha que a professora tem razão. Ser disléxico é não desentalar o que está preso na garganta, 

porque sabe que ninguém vai entender o que vai dizer. Esqueça, meu caro! Dislexia não te tira 
uma parte do seu corpo visivelmente, mas mutila tua palavra. 

Mas mesmo assim quis ser escritor, ator e continuar a ler e ler e ler. Sabe como? Pelo som! 

Não importa se meu pato é bado, no momento que ele dá seu: “quá quá!”, nesse momento ele 

tem pé de pato e pena e bico de pato. Sim, fui a criança que decorou o “quá quá”, ao invés de 
pa com to faz pa-to, naqueles livrinhos! 

Descobri que o som tem peso, medida e substância. Que a entonação ia me levar além do que 

ler e escrever. Que o teu: Bom Dia! Vai me dizer se está bem, triste ou simplesmente 

indiferente a mim. A forma que diz, a velocidade, impostação, respiração. Tudo vai denunciar 

o sentido lógico que nem meu Eu Disléxico pode subverter. 

É assim que leio grandes Romances. Cada personagem tem uma forma única de se comunicar. 

Fulano da história respira lento e sempre mente com suas tônicas sem sentido! Fulana tenta 

disfarçar sua insegurança arrastando a voz e dando força e diminuindo a velocidade no 

momento que elogia. É assim que descobri que Macunaíma é um livro de aventura maluca, 

não obrigação mercenária de Vestibular. E foi assim que Guimarães Rosa me fez tanto 

sentido. Ouve o som daquelas frases, a Respiração daquela onça, o Jagunço com voz de 

pólvora. Te convido, Ouça! 

Ouça! 

Sim você tem todo o direito de ouvir uma boa história. Você que como eu descobriu que a voz 

humana pode te levar por histórias e conhecimentos a mil. E nem precisa ter um EuDislexico. 

Precisa apenas gostar de ouvir uma boa história.  Você gosta? De conhecer? Aprender novas 

ideias? Ou simplesmente gostaria de dar sentido aquele livro, que pegam no seu pé para ler? E 
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você sabe que não vai ler, não faz seu estilo, gosto e nem afeição por aquelas palavras que não 

lhe fazem sentido escrito, mas que você sempre deve curiosidade em saber da história. Sim, 

escute! Dica do meu EuDislexico que ouve e gosta assim, com sentido, com paixão, com 

vida! Ele até entende! 

Olha aí! Eu com esta história toda nem disse que sou Produtor Artístico do Tocalivros, e 

produzo audiolivros. Tenho este prazer de produzir audiolivros. Em escolher a voz certa para 

o título certo, que saiba contar como ninguém está história que seja gosto de todos. Que tenha 

forma, medida e substancia. De ajudar nas seleções das músicas, para que o ouvinte viagem 

além do fone de ouvido. Tenho este orgulho de levar leitura a todos, que podem me dar 

ouvidos. O prazer de dar vida aos livros! Gostaria que você ouvisse e deixasse que a leitura, 

no caso, o som do audiolivro de leve além da palavra escrita. Venha, ou você acha que eu ou 

o meu EuDislexico não sabemos o que estamos dizendo? Veja aqui abaixo nossa parceria 

entre ABD e Tocalivros trazendo vida e som para seus livros! 

 

 

 

 

 

 

 


