
                                                                                     
 

Como interagir com o Jovem e o Adulto Disléxico. 
 

Autores do Texto: Psicóloga e Professora Ana Luiza Borba 
Orientador Educacional e Prof.Mario Ângelo Braggio 

 
Uma educação para todos precisa valorizar a heterogeneidade, pois a diversidade dinamiza os 

grupos, enriquece as relações e interações, levando a despertar no educando o desejo de se 
comprometer e aprender. Desta forma, a escola passa a ser um lugar privilegiado de encontro com o 
outro, para todos e para cada um, onde há respeito por pessoas diferentes. 
 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. Entretanto, a escola que conhecemos certamente 
não foi feita para o disléxico. Objetivos, conteúdos, metodologias, organização, funcionamento e 
avaliação nada têm a ver com ele. Não é por acaso que muitos portadores de dislexia não sobrevivem à 
escola e são por ela preteridos. E os que conseguem resistir a ela e diplomar-se o fazem, astuciosa e 
corajosamente, por meio de artifícios, que lhes permitem driblar o tempo, os modelos, as exigências 
burocráticas, as cobranças dos professores, as humilhações sofridas e, principalmente, as notas. 
 Neste contexto, o educador deve estar aberto para lidar com as diferenças, e como Frederic 
Litto, da Escola do Futuro da USP coloca, deve ser um estimulador do prazer de aprender, um 
alquimista em fazer o aluno enxergar o “contexto” e o “sentido” e, um especialista em despertar a auto-
estima. Para que isto ocorra, deve transformar a sala de aula em uma “oficina”, preparada para 
exercitar o raciocínio, isto é, onde os alunos possam aprender a ser objetivos, a mostrar a liderança, 
resolver conflitos de opinião, a chegar a um denominador comum e obter uma ação construtiva. Sob 
este prisma, a interação com o aluno disléxico torna-se facilitada, pois, apesar do distúrbio de 
linguagem, este aluno apresenta potencial intelectual e cognitivo preservado; desta maneira estará 
sendo estimulado e respeitado, além de se favorecer um melhor desempenho. 
 A dislexia é um distúrbio de aprendizagem neurobiológico, de caráter hereditário e genético, 
portanto não tem cura, sendo assim mesmo em idade adulta os disléxicos às vezes podem necessitar de 
nossa compreensão e boa vontade, como qualquer um de nós com nossas dificuldades.  
 
A seguir estão algumas atitudes que podem facilitar a interação: 
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AOS FAMILIARES 

 
• Em primeiro lugar informe-se. A informação vai ajudar a entender o disléxico e suas 

dificuldades. 
• Acolha o disléxico. Entenda que se trata de um distúrbio e que pouco controle ele tem 

sobre esta diferença. 
• Aceite a diferença. Não tente encobrir, supervalorizar ou desvalorizar esta dificuldade. 

Ela existe está ali, atrapalha sim, merece atenção, mas não é o fim do mundo. Há 
intervenção a ser feita. 

• Estimule o disléxico a ir em frente, a enfrentar as dificuldades, a pedir ajuda se for 
necessária, a encarar o mundo. 

• Acredite que o disléxico tem habilidades e potencial para exercer uma profissão, ter um 
lar, uma família, pois é uma pessoa como todos nós (com habilidades e dificuldades). 
Acredite e faça com que ele também acredite. 



• Tenha paciência. Há momentos em que ele parece desistir, não acredita em si mesmo e 
nesses momentos devemos ter paciência e mostrar aquilo de bom que ele tem ou apenas 
o ouça. 

• Auxilie para que a intervenção recomendada seja realizada, como acompanhamento 
fonoaudiológico, psicopegagógico ou terapia psicológica.  

• Dê tempo. O disléxico apresenta uma lentificação no processamento de informações. Se 
ele tiver o tempo de que necessita vai conseguir processar adequadamente. 
 

AOS PROFESSORES 

 
• Possibilite o uso de calculadoras e fórmulas. O disléxico tem dificuldade para decorar, 

porém tem o raciocínio preservado. Além desta questão existe a da lentificação do 
processamento de informações e o uso da calculadora e da fórmula vai agilizar a 
execução do exercício e da prova. 

• Possibilite o uso do gravador em sala de aula.  
• Conceda mais tempo para a realização da prova. 
• Se necessário leia o enunciado para o aluno, para que agilize a compreensão do que está 

sendo solicitado. 
• Caso a resposta da prova esteja confusa peça para que o aluno explique o que quis dizer 

e verá que oralmente a resposta será mais completa.  
• Tenha como alternativa a prova oral. 
• Possibilite trabalhos práticos onde o aluno poderá executar aquilo que aprendeu. 
• Use linguagem direta, objetiva e clara. 
• Utilize recursos audiovisuais para a exposição da matéria. Os disléxicos têm, em geral, 

boa percepção visual e compreensão auditiva. 
• O aluno ao expor sua dúvida pode parecer confuso. Deixe-o à vontade e tente esclarecer 

o que de fato não foi compreendido. Desta forma, ele voltará a perguntar e terá maior 
participação em sala de aula.  

 
AOS EMPREGADORES 

 

• Os disléxicos são capazes e inteligentes, resta às empresas darem uma oportunidade 
para que possam demonstrar suas habilidades. 

• Em alguns momentos poderá necessitar de maior tempo/prazo para a realização de 
tarefas. 

• Talvez seus memorandos/comunicados sejam curtos e diretos demais. Eles utilizam 
deste recurso para não correr o risco de errarem ou se expressarem de forma confusa. 

• Passe orientações de forma direta, clara e concisa. Se for necessário faça com que repita 
as orientações para ter certeza de que foram totalmente compreendidas. 

• Horários flexíveis são tendência atualmente e funcionam muito bem com os disléxicos. 
• Os disléxicos tendem a lidar melhor com as partes do que com o todo. Abordagens e 

métodos globais e dedutivos são de difícil compreensão para ele. Apresente-lhe as 
tarefas em partes, de maneira dedutiva. 

• Faça com que se expresse e use sua criatividade. Ele será muito útil em sua empresa. 
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