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e em memória de meus pais, Rene e Dirce,



Esta obra é um compêndio de vivências e artigos técnicos, não tem intenção acadêmica e 
nem científica, o único objetivo é a divulgação de artigos e textos públicos de instituições e 
pesquisadores sobre Dislexia e TDAH. 

O Projeto Dislexia TDAH Amor de Mãe, obteve a devida autorização para divulgar as informações 
contidas neste material.

Caso você identifique algumas características de seu filho e/ou aluno nesse material a orientação 
é que procure um profissional de área para a avaliação diagnóstica.

É expressamente proibida a venda e reprodução deste material.
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Projeto Dislexia TDAH Amor de Mãe

Dislexia TDAH Amor de Mãe é um Projeto de Ação Social, fundado em Ribeirão Preto - SP, não 
tem fins lucrativos, iniciado em 2020 com o objetivo de compartilhar experiências e divulgar 
informações sobre a Dislexia (Transtorno Específico de Aprendizagem) e TDAH (Transtorno do 
Déficit de Atenção/Hiperatividade), para profissionais de educação e para os interessados.

No esforço de lutar pela garantia da inclusão, da cidadania plena de todas as pessoas com Dislexia 
e TDAH no Brasil, ampliando o conhecimento da população sobre o assunto, o Projeto Dislexia 
e TDAH Amor de Mãe tem a intenção de ser a ponte de saberes entre o conhecimento científico 
e a sociedade, para que cada vez mais os transtornos possam ser identificados, diagnosticados 
e tratados corretamente.

É importante ressaltar que o Projeto Dislexia TDAH Amor de Mãe, não desenvolve pesquisas 
sobre Dislexia e TDAH, porque entende que esta tarefa é atribuição exclusiva da comunidade 
científica.

Não é finalidade do Projeto Dislexia TDAH Amor de Mãe a análise, emissão de qualquer tipo 
de parecer ou diagnóstico, tarefa esta que é reservada exclusivamente a profissionais de saúde 
especializados.



PREFÁCIO 

É muita honra prefaciar esta obra de vida e atitude, projeto de vida e coragem.

Falar da Samantha é muito especial, pois se juntou ao movimento pela inclusão, não aceitando 
o descaso e muito menos o abandono pela causa. 

Muitos depois do diagnóstico se calam e se beneficiam do silêncio. Mas esta mulher vestiu a 
camisa, voltou para faculdade se capacitou e hoje tem sua voz ecoando sobre o conhecimento 
embasado. 

Nosso encontro foi uma dádiva, coisa celestial. Neste objetivo de luta nos unimos ao lado da 
ciência e da humanização, lutando com as mesmas armas e falando a mesma língua. 

Para entender a inclusão precisa ter história, envolvimento, comprometimento, responsabilidade, 
respeito pelo próximo. 

Precisamos de mais pessoas que façam de sua singularidade uma ação plural; social.

O princípio fundamental da educação é incluir em sua totalidade, mas preservando suas 
individualidades e autonomia. 

Assim todas as crianças aprendem e deveriam instruir-se com consciência, independente de 
quaisquer dificuldades ou diferenças. Descobrindo suas competências e habilidades é o marco 
para uma verdadeira Educação. 

As escolas inclusivas não podem ter um olhar destorcido da realidade, o foco de ensino especial 
para crianças com necessidades educacionais especiais é um desrespeito.  Deveríamos construir 
pontes de conhecimento e não de discriminação, supervalorizando as dificuldades, transtornos e 
deficiências, colocando os alunos no lugar da doença assumindo as diferentes como insuficientes 
e incapazes. 

Precisamos trabalhar em território seguro de conhecimento onde as experiências são importantes 
e valorizadas, uma educação afetiva e efetiva. 

Parcerias necessárias do universo deste ser e de sua família, dos tratamentos multidisciplinares 
na condição de interdisciplinaridade.

A cultura viva presente na vida e no universo educacional e nas intervenções clínica e até 
medicamentosas; onde as diferenças não legitimam o sujeito pelo contrário é mais um dado a 
ser incluído.

O investimento profissional e pessoal do professor se faz necessário para que este seja um 
multiplicador um idealizador, mensageiro de boas novas realizáveis. 

Vamos em conjunto com os pares oportunizar a elaboração para um treinamento profissional 
assertivo com uma configuração científica e pautado em evidências e com respostas 

Que insira os alunos numa sociedade exigente de qualificação acadêmica e profissional; 
respeitando as metodologias   necessárias para tal.

Consciente dessas tensões vividas no dia a dia do aprender.

Colaborando para um trabalho voltado não somente para as heterogeneidades, mas para todos, 
através de intervenções sistematizadas, pontuais e de conhecimento para todos os envolvidos.



Assumido este acordar imprescindível o multiculturalismo e a pluralidade social; marca presença 
no cotidiano do aluno, família, professor, profissionais da saúde se tornando uma grande equipe 
funcional e competente, estabelecendo um contato medico – educativa.

. Isto é resiliência, Saúde Educacional, Empatia, flexibilidade cognitiva!

Fico muito feliz de ser escolhida para este momento tão especial da Samantha. mãe, profissional, 
mulher e militante da causa chamada educação inclusiva para todos. O nome já diz:

- Projeto Dislexia TDAH Amor de Mãe, que dure para sempre esta atitude!

E vamos caminhando e acreditando...

Dra. Ângela Mathylde Soares

Professora, Pedagoga, Psicopedagoga, Psicanalista, com titulação D.h.c. em Educação pela Emil Brunner World 
University – (Flórida/USA) Mestre e doutora em estudos psicanalíticos (RJ) Doutora em Educação(Florida/USA) 
Pôs doutoramento em Neurociências (Florida /USA) Escritora, CEO da clínica Aprendizagem e Companhia-Saúde 
integral e Instituto profa. Ângela Mathylde  Conselheira Nacional da Associação Brasileira de Psicopedagogia 
(ABPP), Presidente do Congresso Internacional Brain Connection Brasil.
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INTRODUÇÃO

Meu nome é Samantha, aos 33 anos tive o meu primeiro filho Rodrigo. Com 37 semanas de 
gestação, nasceu na emergência com vários problemas importantes, ficou entubado mais de 
um mês na UTI e depois mais um mês e meio no quarto do hospital até conseguir alta médica 
hospitalar. Após a alta médica, ainda precisou fazer acompanhamento com neurologista e 
hematologista por 1 ano e 5 meses para controle das plaquetas e com uso de medicação para a 
prevenção de convulsões, conseguindo a alta médica definitiva aos 2 anos de idade. 

Com a alta médica, matriculei meu filho em uma escola pequena, onde teve desenvolvimento 
normal e foi muito feliz. 

Com 5 anos, meu filho foi para uma escola maior, onde as dificuldades foram muito maiores. 
Ele não gostava dos professores e nem da escola, quando passou para o 1º ano do ensino 
fundamental, aos 6 anos, seu comportamento alterou ainda mais se tornando uma criança 
nervosa. Saía da sala de aula a todo momento com o pretexto de ir ao banheiro e beber água, 
brigas com os colegas passaram a ser frequentes. A escola não lhe dava nenhuma assistência, 
somente o mandava para a coordenação e direção até que me telefonavam para buscá-lo. 

Aquele comportamento escolar era muito estranho, pois em casa meu filho era completamente 
oposto ao que a escola relatava. Foi quando então tomei a decisão de procurar outra escola. 

Antes de matriculá-lo expliquei o que estava acontecendo. A escola se comprometeu a observá-
lo mais de perto para tentarmos um diagnóstico.

Após uma semana de aula a escola me chamou e confirmou o que a escola anterior havia 
relatado, me alertando que esse comportamento era um pedido de socorro e que precisava ser 
observado. 

Fomos encaminhados para a neuropsicopedagoga Dra. Iralúcia Bertini Martins, que fez uma 
avaliação e nos encaminhou para vários profissionais como neurologista, fonoaudiologia, 
oftalmologia e otorrinolaringologia, nos acompanhando até a escola para orientar os profissionais 
a maneira mais correta de lidar e ensinar o meu filho naquele momento. E, com a batalha das 
avaliações, exames, terapias e apoio escolar tudo começou a melhorar.  

Após 8 meses veio a suspeita e após 1 ano e 8 meses de acompanhamento e avaliação, veio o 
diagnóstico de Dislexia e TDAH, aos 9 anos de idade.

Quando recebi este diagnóstico, eu tinha 2 opções: 

1- Achar que tudo era mentira, coisa da modernidade, apenas imaturidade da criança.
2- Entender a Dislexia e TDAH para lidar melhor com meu filho e tocar a vida para frente, 

fazer as intervenções adequadas e acompanhamentos com os profissionais adequados.

Escolhi a opção 2 e então fui estudar e procurar profissionais para nos ajudar. A luta começou e 
me apaixonei por Dislexia e TDAH, mas descobri como o assunto é desconhecido e ao mesmo 
tempo tão próximo de todos com crianças sofrendo no ambiente escolar e com tantas pessoas 
despreparadas. 

Agora estou aqui para compartilhar o que aprendi e o que nossas crianças precisam para crescer 
e serem felizes na vida e na profissão que escolherem; precisam apenas de uma atenção não 
padronizada.
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1 
OBSERVANDO 

     

Primeiramente você percebe que seu filho(a) não quer ir mais à escola, não quer fazer as tarefas 
e tem muitas dificuldades. Seu comportamento padrão muda, a escola sinaliza que algo não 
está bem e encaminha seu filho a um profissional.

Pensamos que a escola ou a professora é o problema do filho, ou então que o filho tem seu 
tempo e o que está acontecendo é apenas imaturidade. Nós normalmente não temos muita 
noção e pensamos somente com o coração.

Não é bem assim. Leve seu filho a um profissional de confiança, que o atenda e observe a curva 
do desenvolvimento. Não é modismo e não é exagero, todas essas dificuldades já existiam em 
nossa época de criança, apenas não eram observadas.

Será que aquela criança que teve maior dificuldade para ser alfabetizado era burro? Será que 
aquela criança que reprovou duas vezes a mesma série acharia que TDAH é uma invenção, um 
modismo? Ou aquela criança era apenas agitada, coisa de criança?

 A ciência avança muito rápido e felizmente, muitos desses avanços e pesquisas podem mostrar 
que existem dificuldades e transtornos de aprendizagem.

“Para se ter uma ideia da dimensão do problema, diversos estudos epidemiológicos realizados 
internacionalmente, indicam que cerca de 20% de crianças e adolescentes em idade escolar 
necessitam de algum auxílio na área de saúde mental.” (TEIXEIRA, Gustavo: 2012).

Conclui-se, portanto, que em uma sala com 30 alunos, 6 precisariam de algum acompanhamento. 
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2
COMEÇAMOS A INVESTIGAR

A escola tem grande importância, sinaliza que algo está errado com a criança.

A dúvida chega. Dificuldade ou transtorno de aprendizagem?

É importante diferenciar a dificuldade de aprendizagem do transtorno de aprendizagem. Eu 
tinha muita dúvida neste aspecto. Muita gente confunde e acha que é tudo a mesma coisa. 

 - Saiba a diferença entre dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem (definição 
do Instituto ABCD):

“A dificuldade de aprendizagem é uma condição passageira que acontece quando influências 
do mundo externo dificultam o processo de aprendizagem. Diversos fatores podem causar 
dificuldades de aprendizagem, como questões emocionais, problemas familiares, alimentação 
inadequada e um ambiente desfavorável.”

“O transtorno de aprendizagem é uma condição neurológica que afeta a aprendizagem e o 
processamento de informações. Diferente da dificuldade de aprendizagem, o transtorno de 
aprendizagem é permanente.”

ATENÇÃO: Procurar o diagnóstico ou descobrir uma dificuldade muito tarde pode provocar 
problemas importantes e causará dificuldades até graves na vida acadêmica do aluno, podendo 
inclusive desencadear problemas emocionais e comportamentais.

- Avaliação

“Uma avaliação cuidadosa é o ponto de partida para garantir que a pessoa com dislexia tenha 
acesso aos acompanhamentos e suportes adequados.  Ela possibilita que a criança, adolescente 
ou adulto e sua família tenham um entendimento mais preciso sobre a natureza das dificuldades 
e habilidades apresentadas, podendo assim, buscar soluções apropriadas.” (Instituto ABCD)

“O processo de avaliação permite discriminar se uma pessoa tem um transtorno de aprendizagem, 
uma outra condição que afeta a aprendizagem (como o transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade) ou se ela apenas apresenta uma dificuldade passageira, derivada de uma situação 
que está vivendo.” (Instituto ABCD)

“A avaliação neuropsicológica é um procedimento que tem por objetivo investigar as funções 
cognitivas (conhecimentos complexos) e práxicas (atividade motora fina) dos pacientes, buscando 
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elucidar os distúrbios de atenção, memória e sensopercepção, além de alterações cognitivas 
específicas como gnosias, abstração, capacidade de raciocínio, cálculo e planejamento, bem 
como seus diagnósticos diferenciais.” (Instituto de Neurologia Funcional).

A investigação deve ser feita por uma equipe interdisciplinar, pois a avaliação consiste em uma 
parceria de várias áreas:

 » Psicopedagogia: aspectos educacionais;

 » Psicologia e Neuropsicologia: aspectos cognitivos e emocionais; 

 » Fonoaudiologia: Habilidades cognitivo linguísticas

 » Áreas complementares: oftalmologia, otorrinolaringologia (enxergar e respirar bem);

 » Psiquiatria e neurologia: comorbidades (para alguns casos específicos).
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3
MOMENTO DO DIAGNÓSTICO

     

Quando recebi o diagnóstico do meu filho senti um turbilhão de emoção, medo, raiva, insegurança 
e um pensamento: “por que meu filho?”

Uma descrença do diagnóstico, uma raiva do profissional, uma depressão: - “por que meu filho?” 

Até chegar à aceitação, passei por todos estes sentimentos e vejo hoje que são normais.

Vejo com muita tristeza esta fase de descrença e que muitas famílias passam anos assim e a 
criança sofrendo na escola. A aceitação e o enfrentamento são fundamentais para todo processo.

“... uma vez que você alcance o estágio da aceitação, poderá começar a trabalhar de fato com 
seu filho e concentrar-se em suas capacidades, não em suas deficiências.” (Robert Frank – Livro 
a vida secreta da criança com dislexia).

A dislexia e TDAH agora é a realidade de meu filho, é um desafio diário. Mas saiba que com a 
sua ajuda e empenho, seu filho alcançará suas metas e sonhos. 

Toda grande caminhada começa sempre com o primeiro passo. Então levante a cabeça e siga 
sua caminhada.
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4 

TRATAMENTO

     

A equipe multidisciplinar que avaliou a criança vai propor uma intervenção adequada para o 
devido tratamento.

Na Dislexia uma avaliação profissional de uma equipe multidisciplinar composta por 
fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, neuropscicopedagogo e médico.

“As intervenções para os casos de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade são 
multidisciplinares, uma vez que a criança deve ser levada ao médico, mas também ao psicólogo. 
Durante a fase escolar, o acompanhamento psicológico é necessário juntamente com o 
psicopedagógico.” (Dr. Clay Brides)

É por meio do auxílio profissional ao longo da vida, que a criança pode encontrar plena 
capacidade de chegar à universidade, desempenhar suas funções acadêmicas normalmente e 
se transformar em um profissional excelente. Tudo isso como resultado de um processo gradual 
e bem-sucedido.
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5
PRIMEIRO PASSO, ENTENDER A 

DISLEXIA E TDAH

Vamos entender o que é Dislexia e TDAH. Eu escutei atentamente a neuropsicopedagoga e 
fonoaudióloga na devolutiva das avaliações e veio o diagnóstico e naquele momento pouco 
entendi. Só imaginava como meu filho viveria na escola com amigos sentindo-se diferente. 

Como poderia falar para meu filho que iria ser difícil por não ser igual aos outros? Fui em 
frente e procurei informações. Nesta caminhada, a cada informação pensava: “ninguém é igual 
a ninguém, então porque meu filho teria que ser igual a todos?”
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6
VAMOS ENTENDER DISLEXIA

A dislexia não deve ser motivo de vergonha; não significa falta de inteligência e quando tratada, 
essa condição não implica em falta de sucesso no futuro.

A dislexia não tem cura e nem é uma doença. Lembre-se: dislexia é uma condição ligada à 
funcionalidade cerebral.  

A palavra dislexia tem origem grega, composta por DIS, dificuldade; LEXIA, linguagem.

Definição da Associação Internacional de Dislexia:

“A dislexia é um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica, caracterizada 
por dificuldade no reconhecimento preciso e/ou fluente das palavras e pela baixa habilidade de 
decodificação e soletração. Essas dificuldades geralmente derivam de um déficit no componente 
fonológico da linguagem, muitas vezes surpreendente, quando comparado a outras habilidades 
cognitivas e ao acesso à aprendizagem. Consequências secundárias podem incluir dificuldades 
na compreensão de texto e pouca experiência de leitura, podendo impedir o desenvolvimento 
do vocabulário e do conhecimento geral. (2002).”

“O disléxico terá mais dificuldade de fazer uma relação fonema-grafema, ou seja, de associar o 
som da palavra com sua forma escrita. Isso acontece, pois, sua rota fonológica não acessa todos 
os componentes que um cérebro não disléxico acessa. Como resultado, a leitura e escrita pode 
ser um grande desafio para o aluno com dislexia, que muitas vezes precisará de intervenções 
que o ajudem a criar estratégias para este aprendizado.” (Guimarães, Rodrigo)

“Disléxicos x Não-disléxicos - Quem não tem dislexia usa as três áreas do cérebro quando lê: a 
primeira identifica as letras, a segunda provoca o entendimento do significado da palavra e a 
terceira executa todas as informações. As duas primeiras áreas são menos ativas nos disléxicos.
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As pessoas disléxicas possuem o lado direito do cérebro mais ativo e desenvolvido, e a parte 
frontal é obrigada a trabalhar mais. Pode causar mau funcionamento do cérebro; atraso no 
amadurecimento do sistema nervoso central; falha na comunicação entre os neurônios, 
dificultando as funções de coordenação. Perturbações no parto ou no início da vida podem 
indicar o transtorno.

Por outro lado, os disléxicos têm facilidade em conteúdos ligados às artes, criatividade, esporte, 
mecânica e solução de problemas.” (Macedo, Márcia)

Estudiosos acreditam que a causa é genética e ambiental. O distúrbio pode estar associado 
também com a produção exagerada de testosterona pela mãe durante a gestação.

A dislexia é considerada Transtorno Específico de Aprendizagem ou (TEAp).

(T) Transtorno = na psicologia e na psiquiatria a palavra transtorno designa qualquer sofrimento;

(E) Específico = significa que a dislexia só afeta partes específicas das habilidades gerais de 
aprendizagem de um indivíduo;

(A) Aprendizagem = significa a capacidade de um indivíduo de entender algo.

A dislexia muitas vezes não vem sozinha e tratarei desse assunto mais para frente.

“Segundo Rodrigues e Ciasca (2016), os estudos realizados também revelam que há forte 
indicativo de componente genético nesses casos, uma vez que as pesquisas clínicas mostram 
que “mais de 50% das crianças com dislexia têm pais e irmãos com o mesmo transtorno”. Isso 
significa que a presença tanto do pai quanto do irmão com algum quadro de dislexia eleva a 
probabilidade de ocorrência do transtorno.”

“Em relação à prevalência, estudos mostram que ela é variada, considerando que os índices 
são dependentes tanto da definição quanto dos critérios diagnósticos adotados. No entanto, é 
interessante ressaltar: calcula-se que entre 3% a 10% dos escolares têm o transtorno.” (Rodrigues 
e Ciasca, 2016).

Existem tipos variados para a Dislexia.
- Dislexia visual: dificuldades em diferenciar os lados direito e esquerdo, erros na leitura 
devido à má visualização das palavras
- Dislexia auditiva: ocorre devido a carência de percepção dos sons, o que também 
acarreta dificuldades com a fala
- Dislexia mista: é a união de dois ou mais tipos de dislexia. Com isso, o portador poderá 
ter, por exemplo, dificuldades visuais e auditivas ao mesmo tempo.

A Dislexia não é igual para todos, ela tem impactos diferentes.

A dislexia possui sintomas variados que diferem de acordo com os níveis de gravidade, e ficam 
mais claros durante a alfabetização. O primeiro indício do distúrbio é a dificuldade em conectar 
a palavra escrita ao som da fala.

É importante que os pais estejam atentos ao comportamento de seus filhos e, se necessário, 
procurem ajuda. A dislexia inclui vários sintomas e sinais que vão variar de pessoa em pessoa.
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Possíveis Sinais segundo ABD (Associação Brasileira de Dislexia)

Alguns sinais na Pré-escola 

Dispersão; 

Fraco desenvolvimento da atenção; 

Atraso do desenvolvimento da fala e da linguagem 

Dificuldade de aprender rimas e canções; 

Fraco desenvolvimento da coordenação motora; 

Dificuldade com quebra-cabeças; 

Falta de interesse por livros impressos. 

Alguns sinais na Idade Escolar 

Dificuldade na aquisição e automação da leitura e da escrita; 

Pobre conhecimento de rima (sons iguais no final das palavras) e aliteração (sons iguais no início 
das palavras); 

Desatenção e dispersão; 

Dificuldade em copiar de livros e da lousa; 

Dificuldade na coordenação motora fina (letras, desenhos, pinturas etc.) e/ou grossa (ginástica, 
dança etc.); 

Desorganização geral, constantes atrasos na entrega de trabalho escolares e perda de seus 
pertences; 

Confusão para nomear entre esquerda e direita; 

Dificuldade em manusear mapas, dicionários, listas telefônicas etc.; 

Vocabulário pobre, com sentenças curtas e imaturas ou longas e vagas;”
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7
A IMPORTÂNCIA DA ESCOLA

     

Veja, é grande a importância para o aprendizado a empatia entre aluno e professor. Meu filho 
com todas professoras que tinha afinidade se desenvolvia mais.

A Dislexia se trata de uma diferença na maneira como o cérebro processa informação, portanto 
ela pode ter um grande impacto na forma como um aluno aprende.

Criança com transtorno de aprendizagem é muito suscetível a um professor que não consegue 
entender sua dificuldade.

 “Alunos com dislexia precisam de apoio para enfrentar e superar as barreiras que lhe são 
impostas diariamente; cada aluno com dislexia e TDAH tem o seu próprio perfil, talentos e 
necessidades; todos alunos são capazes de aprender se tiverem acesso às estratégias de ensino, 
diferenciações e acomodações necessárias”. (Instituto ABDC)

A escola precisa começar assumir que ela tem certo papel terapêutico.

O começo é fazer mudanças didáticas pedagógicas para adequar a determinada criança, 
não pense em fazer adequação para privilegiar. Estou falando em ajudar esta criança a criar 
mecanismo de auto regulação para fazer uma psicoeducação e uma metacognição e aprender a 
estudar dentro de suas dificuldades.

“O cérebro precisa estar no ambiente e este ambiente precisa estar adequado pela arquitetura 
que foi projetado para ele e assim a gente provoca um desenvolvimento saudável” Segundo 
Telma Pantano (Fonoaudióloga e Psicopedagoga).
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8 

COMO INTERAGIR COM O DISLÉXICO 
EM SALA DE AULA
Autores do Texto: Psicóloga, Psicopedagoga e Professora 

Ana Luiza Borba Orientadora Educacional e Prof. Mario Ângelo Braggio  (ABD)

    

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 autoestima”. 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 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 seguir estão algumas atitudes que podem facilitar a interação:

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

• Dar “dicas” e orientar o aluno como se organizar e realizar as atividades na carteira;

• Valorizar os acertos;

• Estar atento na hora da execução de uma tarefa que seja realizada por escrito, pois seu ritmo 
pode ser mais lento por apresentar dificuldade quanto à orientação e mapeamento espacial, 
entre outras razões;
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• Observar como ele faz as anotações da lousa e auxiliá-lo a se organizar;

• Desenvolver hábitos que estimulem o aluno a fazer uso consciente de uma agenda para 
recados e lembretes;

• Na hora de dar uma explicação usar uma linguagem direta, clara e objetiva e verificar se ele 
entendeu;

• Permitir nas séries iniciais o uso de tabuadas, material dourado, ábaco e para alunos que 
estão em séries mais avançadas, o uso de fórmulas, calculadora, gravador e outros recursos 
sempre que necessário;

É equivocado insistir em exercícios de “fixação “: repetitivos e numerosos, isto não diminui sua 
dificuldade.

Levando-se em conta que o ensino, a aprendizagem e a avaliação constituem um ciclo articulado, 
deve-se para isso cumprir quatro perspectivas importantes:

• Ser formativa

• Ser qualitativa

• Ser construtivista

• Multimeios

A inclusão do aluno disléxico na escola, como pessoa portadora de necessidade especial, está 
garantida e orientada por diversos textos legais e normativos.

Na Proposta Pedagógica existem as seguintes possibilidades:

a) Provas escritas, de caráter operatório, contendo questões objetivas e/ou dissertativas, 
realizadas individualmente e/ou em grupo, sem ou com consulta a qualquer fonte;

b) Provas orais, através de discurso ou arguições, realizadas individualmente ou em grupo, sem 
ou com consulta a qualquer fonte;

c) Testes;

d) Atividades práticas, tais como trabalhos variados, produzidos e apresentados através de 
diferentes expressões e linguagens, envolvendo estudo, pesquisa, criatividade e experiências 
práticas realizados individualmente ou em grupo, intra ou extraclasse;

e) Diários;

f) Fichas avaliativas;

g) Pareceres descritivos;

h) Observação de comportamento, tendo por base os valores e as atitudes identificados nos 
objetivos da escola (solidariedade, participação, responsabilidade, disciplina e ética).

É importante manter a comunidade educativa permanentemente informada a respeito da 
dislexia. Informações sobre eventos que tratam do assunto e seus resultados, desempenho dos 
alunos portadores da dislexia, características desse distúrbio de aprendizagem, maneiras de 
ajudar o aluno disléxico na escola, etc.
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Não é necessário que alunos disléxicos fiquem em classe especial. Alunos disléxicos têm muito 
a oferecer para os colegas e muito a receber deles. Essa troca de humores e de saberes, além 
de afetos, competências e habilidades só faz crescer amizade, a cooperação e a solidariedade.

A avaliação de dislexia traz sempre indicação para acompanhamento específico em uma ou 
mais áreas profissionais (fonoaudiologia, psicopedagogia, psicologia...), de acordo com o tipo e 
nível de dislexia constatado. Assim sendo, a escola precisa assegurar, desde logo, os canais de 
comunicação com o(s) profissional(is) envolvido(s), tendo em vista a troca de experiências e de 
informações.

Os professores que trabalham com a classe desse aluno(a) devem saber da existência do quadro 
de dislexia. Quanto aos colegas, o critério é do aluno: se ele quiser contar para os companheiros 
que o faça.

Possíveis Dificuldades Enfrentadas Pelos Educadores:

• Não há receita para trabalhar com alunos disléxicos. Assim, é preciso mais tempo e mais 
ocasiões para a troca de informações sobre os alunos, planejamento de atividades e 
elaboração de instrumentais de avaliação específicos;

• Relutância inicial (ou dificuldade) por parte de alguns professores para separar o 
comportamento do aluno disléxico das suas dificuldades;

• Receio do professor em relação às normas burocráticas, aos companheiros de trabalho, aos 
colegas do aluno disléxico, familiares, etc.;

• Angústia do professor em relação ao nível de aprendizado do aluno e às suas condições para 
enfrentar o vestibular;

• Tempo necessário para cada professor percorrer a sua trajetória pessoal em relação a esta 
questão.

Procedimentos Básicos:

• Trate o aluno disléxico com naturalidade. Ele é um aluno como qualquer outro; apenas, 
disléxico. A última coisa para a qual o diagnóstico deveria contribuir seria para (aumentar) a 
sua discriminação.

• Use a linguagem direta, clara e objetiva quando falar com ele. Muitos disléxicos têm 
dificuldade para compreender uma linguagem (muito) simbólica, sofisticada e metafórica. 
Seja simples, utilize frases curtas e concisas ao passar instruções.

• Fale olhando direto para ele. Isso ajuda e muito. Enriquece e favorece a comunicação.

• Traga-o para perto da lousa e da mesa do professor. Tê-lo próximo à lousa ou à mesa de 
trabalho do professor, pode favorecer o diálogo, facilitar o acompanhamento, facilitar a 
orientação, criar e fortalecer novos vínculos.

• Verifique sempre e discretamente se ele demonstra estar entendendo a sua exposição.  Ele 
tem dúvidas a respeito do que está sendo objeto da sua aula?  Ele consegue entender o 
fundamento, a essência, do conhecimento que está sendo tratado? Ele está acompanhando 
o raciocínio, a explicação, os fatos? Repita sempre que preciso e apresente exemplos, se for 
necessário.
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• Certifique-se de que as instruções para determinadas tarefas foram compreendidas. O que, 
quando, onde, como, com o que, com quem, em que horário etc. Não economize tempo 
para constatar se ficou realmente claro para o aluno o que se espera dele.

• Observe discretamente se ele fez as anotações da lousa e de maneira correta antes de 
apagá-la. O disléxico tem um ritmo diferente dos não-disléxicos, portanto, evite submetê-lo 
a pressões de tempo ou competição com os colegas.

• Observe se ele está se integrando com os colegas. Geralmente o disléxico angaria simpatias 
entre os companheiros. Suas qualidades e habilidades são valorizadas, o que lhes favorece 
o relacionamento. Entretanto, sua inaptidão para certas atividades escolares (provas em 
dupla, trabalhos em grupo, etc.) pode levar os colegas a rejeitá-lo nessas ocasiões. O 
professor deve evitar situações que evidenciem esse fato. Com a devida distância, discreta e 
respeitosamente, deve contribuir para a inserção do disléxico no grupo-classe.

• Estimule-o, incentive-o, faça-o acreditar em si, a sentir-se forte, capaz e seguro. O disléxico 
tem sempre uma história de frustrações, sofrimentos, humilhações e sentimentos de menos 
valia, para a qual a escola deu uma significativa contribuição. Cabe, portanto, a essa mesma 
escola, ajudá-lo a resgatar sua dignidade, a fortalecer seu ego, a (ri) construir sua autoestima.

• Sugira-lhe “dicas”, “atalhos”, “jeitos de fazer”, “associações” ... que o ajudem a lembrar-se 
de, a executar atividades ou a resolver problemas.

• Não lhe peça para fazer coisas na frente dos colegas, que o deixem na berlinda: principalmente 
ler em voz alta.

• Atenção: em geral, o disléxico tende a lidar melhor com as partes do que com o todo. 
Abordagens e métodos globais e dedutivos são de difícil compreensão para ele. Apresente-
lhe o conhecimento em partes, de maneira dedutiva.

• Permita, sugira e estimule o uso de gravador, tabuada, máquina de calcular, recursos da 
informática...

• Permita, sugira e estimule o uso de outras linguagens.

O disléxico tem dificuldade para ler e entender o que lê. Assim sendo:

• Avaliações que contenham exclusivamente textos, sobretudo textos longos, não devem ser 
aplicadas a tais alunos;

• Utilize uma única fonte, simples, em toda a prova (preferencialmente “Arial 11” ou “Times 
New Roman 12”), evitando-se misturar fontes e tamanhos, sobretudo às manuscritas (itálicas 
e rebuscadas);

• Para avaliações ofereça uma folha de prova limpa, sem rasuras, sem riscos ou sinais que 
possam confundir o leitor;

• Leia a prova em voz alta e, antes de iniciá-la, verifique se os alunos entenderam o que foi 
perguntado, se compreenderam o que se espera que seja feito (o que e como);

• Destaque claramente o texto de sua(s) respectiva(s) questão(ões);

• Recorra a símbolos, sinais, gráficos, desenhos, modelos, esquemas e assemelhados, que 
possam fazer referência aos conceitos trabalhados;
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• Não utilize textos científicos ou literários (mormente os poéticos) que sejam densos, 
carregados de terminologia específica, de simbolismos, de eufemismos, de vocábulos com 
múltiplas conotações... para que o aluno os interprete exclusivamente a partir da leitura. 
Nesses casos, recorra à oralidade;

• Evite estímulos visuais “estranhos” ao tema em questão;

• Se utilizar figuras, fotos, ícones ou imagens, cuidar para que haja exata correspondência 
entre o texto escrito e a imagem;

• Dê preferência às avaliações orais, através das quais, em tom de conversa, o aluno tenha a 
oportunidade de dizer o que sabe sobre o(s) assunto(s) em questão;

• Não indique livros apenas para leituras paralelas. Dê preferência a outras experiências 
que possam contribuir para o alcance dos objetivos previstos: assistir a um filme, a um 
documentário, a uma peça de teatro, visitar um museu, um laboratório, uma instituição, 
empresa ou assemelhado, recorrer a versões em quadrinhos, em animações, em programas 
de informática;

Ao empregar questões de falso-verdadeiro:

1. Construa um bom número de afirmações verdadeiras e em seguida reescreva a metade, 
tornando-as falsas;

2. Evite o uso da negativa e também de expressões absolutas;

3. Construa as afirmações com bastante clareza e aproximadamente com a mesma extensão;

4. Inclua somente uma ideia em cada afirmação;

5. Evite formular questões negativas.

• Ao empregar questões de associações:

1. Trate de um só assunto em cada questão;

2. Redija cuidadosamente os itens para que o aluno não se atrapalhe com os mesmos.

• Ao empregar questões de lacuna:

3. Use somente um claro, no máximo dois, em cada sentença;

4. Faça com que a lacuna corresponda à palavra ou expressão significativas, que envolvam 
conceitos e conhecimentos básicos e essenciais – também chamados de “ferramentas” e 
não a detalhes secundários;

5. Conserve a terminologia presente no livro adotado ou no registro feito em aula.

 

O disléxico tem dificuldade para reconhecer e orientar-se no espaço visual. Assim sendo:

• observe as direções da escrita (da esquerda para a direita e de cima para baixo) em todo o 
corpo da avaliação.

O disléxico tem dificuldade com a memória visual e/ou auditiva (o que lhe dificulta ou lhe 
impede de automatizar a leitura e escrita). Assim sendo:
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• Repita o enunciado na(s) página(s), sempre que se fizer necessário;

• Não elabore avaliações que privilegiem a memorização de nomes, datas, fórmulas, regras 
gramaticais, espécies, definições, etc. Quando tais informações forem importantes, forneça-
as ao aluno (verbalmente ou por escrito) para que ele possa servir-se delas e empregá-las no 
seu raciocínio ou na resolução do problema;

• Privilegie a avaliação de conceitos e de habilidades e não de definições;

• Permita a utilização da tabuada, calculadora, gravador, anotações, dicionários e outros 
registros durante as avaliações;

• Dê instruções curtas e simples (e uma de cada vez) para evitar confusões;

• Elabore questões em que o aluno possa demonstrar o que aprendeu completando, 
destacando, identificando.

O aluno disléxico ou com outras dificuldades de aprendizagem tende a ser lento (ou muito 
lento). Assim sendo:

• Dê mais tempo para realizar a prova;

• Possibilite a realização da prova num outro ambiente da escola (sala de orientação, biblioteca, 
sala de grupo);

• Elabore mais avaliações e com menos conteúdo, para que o aluno possa realizá-las num 
menor tempo.

Considere que o aluno disléxico já tem dificuldades para automatizar o código linguístico da 
própria língua e isso se acentua em relação à língua estrangeira.

Considerando que a avaliação tem a finalidade fundamental de adequar os processos didáticos às 
necessidades dos alunos (finalidade reguladora), devemos cada vez mais destacar a necessidade 
da autorregulação dos alunos para adequar os próprios processos de aprendizagem e poder 
aprender. Neste processo, a professora, os colegas e o próprio aluno atuam como agentes, 
avaliando e refletindo sobre como se desenvolve a tarefa, para poder fazer os ajustes em suas 
estratégias de aprendizagem de maneira autônoma.

 Alguns aspectos práticos a serem observados em relação à AVALIAÇÃO:

• Avaliar continuamente (maior número de avaliações e menor número de conteúdo);

• Personalizar a avaliação sempre que possível. Desenhos, figuras, esquemas, gráficos e 
fluxogramas, ilustram, evocam lembranças ou substituem muitas palavras e levam aos 
mesmos objetivos;

• Quando for idêntica a dos colegas, leia você mesmo(a) os enunciados em voz alta, certificando-
se de que ele compreendeu as questões;

• Durante a avaliação preste a assistência necessária, dê a ele chance de explicar oralmente o 
que não ficou claro por escrito e respeite o seu ritmo;

• Ao corrigi-la, valorize não só o que está explícito como também o implícito e adapte os 
critérios de correção para a sua realidade;
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• Não faça anotações na folha da prova (sobretudo juízo de valor);

• Não registre a nota sem antes:

1. Retomar a prova com ele e verificar, oralmente, o que ele quis dizer com o que escreveu;

2. Pesquisar, principalmente, sobre a natureza do(s) erro(s) cometido(s). Ex.: Não entendeu 
o que leu e por isso não respondeu corretamente ao solicitado? Leu, entendeu, mas não 
soube aplicar o conceito ou a fórmula? Aplicou o conceito (ou a fórmula), mas desenvolveu 
o raciocínio de maneira errada? Em outras palavras: em que errou e por que errou?

3. Dê ao aluno a opção de fazer prova oral ou atividade que utilize diferentes expressões 
e linguagens. Exigir que o disléxico comunique o que sabe, levante questões, proponha 
problemas e apresente soluções exclusivamente através da leitura e da escrita é violentá-lo; 
é, sobretudo, negar um direito – natural – de comunicar-se, de criar, de livre expressar-se.

Educador lembre-se que aqui estão alguns procedimentos para ajudá-lo na sua prática do dia-
a-dia, sua experiência, seu feeling e seu compromisso com o ato de educar, também, irão pesar 
de forma significativa.
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9
INABILIDADES EM MATEMÁTICA E DISLEXIA
Autora Ana Luisa A. S. Borba 

Psicóloga especialista em Psicopedagogia (ABD )

     

Muitos disléxicos apresentam dificuldade em aprender aritmética e outros aspectos da matemática. 
Este transtorno específico das habilidades matemáticas é denominado discalculia. Esta falta de 
habilidade em aprender matemática, acontece a despeito da inteligência, oportunidade escolar, 
estabilidade emocional e motivação.

O cálculo é uma função cerebral complexa; em uma operação matemática simples, vários 
mecanismos cognitivos estão envolvidos, como por exemplo:

• Percepção;

• Processamento verbal e/ou gráfico da informação;

• Discriminação viso espacial;

• Memória de curto e longo prazo;

• Memória de trabalho – automatizar informações (memorizar e recuperar a informação);

• Raciocínio sintático;

• Atenção / concentração entre outros...

Conforme o colocado acima, várias áreas do cérebro estão envolvidas no raciocínio. A discalculia 
está relacionada com um déficit de estabelecimento nas conexões entre estas áreas, déficit nestas 
áreas ou em uma delas. A habilidade ou a aquisição das habilidades matemáticas depende 
de uma rede funcional entre estas “estações”, que vai ocorrendo à medida que a criança vai 
frequentando a escola. Para os disléxicos esta habilidade pode se apresentar bem abaixo do 
esperado para sua faixa etária, mesmo após a experiência acadêmica.

Entre os disléxicos que têm dificuldades em matemática podemos destacar 2 (dois) grupos 
principais:

1. Há disléxicos que compreendem os conceitos, porem são incapazes de representá-los no 
papel. Ou seja, eles sabem o processo ou a operação, mas não conseguem realizá-los;

2. Outros, porém, fazem pouca ou nenhuma ideia sobre o uso dos números ou símbolos.

 Alguns indicadores da discalculia:

1. Memória pobre para fatos numéricos básicos (por exemplo: datas, números de telefones e 
endereços); 
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2. Em operações, ordenação e espaçamentos inadequados dos números;

3. Inabilidade para contar para trás de 2 em 2 ou de 3 em 3. Ex.: Qual número está a 4 lugares 
antes do 25 ou qual número está 5 lugares antes do 50;

4. Como os disléxicos têm pouca habilidade com a ordem e a estrutura do sistema numérico, 
frequentemente eles têm que começar do 0 ou 1. Nas tarefas de contar ou calcular, como por 
exemplo, na tabuada do 6, para responder quanto é 6x6, os disléxicos começam do 1x6=6, e 
assim sucessivamente, até chegar no 6x6. A ideia da tabuada é reduzir o tempo dos cálculos, 
contudo, isso não ocorre com os disléxicos, pois, frequentemente prolonga o tempo para os 
cálculos e consequentemente gera estresse na realização da tarefa;

5. Outro ponto a ressaltar é a falta de compreensão do valor absoluto e valor relativo dos 
algarismos.

Ex.: 2 5 7 4

| | | |_ Valor Absoluto (VA) = 4 | Valor Relativo (VR) = 4

| | |  VA = 7 | VR = 70

| |  VA = 5 | VR = 500

|  VA = 2 | VR = 2000

A confusão nesta área se acentua à medida que as crianças avançam de ano para ano na escola, 
pois, os desafios tendem a aumentar, exigindo maior flexibilidade no uso do conhecimento;

6. Reagrupar números é outro fator relevante, pois, há uma relação da memória de curto prazo 
e da compreensão do sistema do valor relativo do algarismo. Quando se soma uma longa 
coluna de números, há a necessidade de “transporte” dos mesmos, e para facilitar a adição, 
realizam-se pequenas somas para evitar sobrecarregar a memória. Ex.: 10+22+35+7+5=;

7. Apresenta tendência a inverter a posição ou copiar os números incorretamente em condições 
de tempo limitado. Ex.: 15 para 51;

8. Denota pouca habilidade para memorizar regras e fórmulas matemáticas. Da mesma forma 
que os disléxicos vão apresentar dificuldade para” gravar” a tabuada, alguns deles vão 
esquecer a regra para:

+, -, x, frações, decimais e fórmulas algébricas e geométricas.

Estas são só alguns “questões” em que os disléxicos falham. Elas não são exclusivas dos 
disléxicos, porém, “erros” deste tipo tendem a ser mais frequentes e persistentes nestes, do 
que em outros alunos.

Quais os caminhos alternativos que podem reduzir estas inabilidades?

Essas dificuldades podem ser minimizadas com a aprendizagem multissensorial e a utilização de 
próteses cognitivas, tais como:

1. Nas séries iniciais usar material concreto como o ábaco, material dourado, entre outros ou 
interativos, como os aplicativos;
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2. Usar caderno quadriculado;

3. O elemento mais importante em qualquer trabalho que envolva quantidade é a habilidade 
para calcular aproximadamente, isto deve ser estimulado em todos os estágios. Se um aluno 
pode calcular aproximadamente, não há razão para não usar uma calculadora nas “séries” 
mais adiantadas;

4. “Conversando sobre matemática”, isto é, pedir ao aluno para explicar o que ele entendeu do 
que está envolvido na tarefa. Em um problema, o aluno pode identificar o que é solicitado, há 
indícios usais como no caso a seguir: “João apanhou 4 maçãs a mais...”. Ele deve entender 
que isto implica em somar. Aprender a reconhecer tais indícios deveria ser parte integral da 
aprendizagem de matemática;

5. Outro caminho para melhorar o desempenho, e dentro de certos limites a rapidez e a 
fluência, é desenvolver os próprios atalhos para fazer os cálculos, isso pode ser feito com a 
ajuda do professor atuando como mediatizador, ou seja, aquele que proporciona e promove 
situações onde o sujeito mediatizado interaja de forma dinâmica e de modo a valorizar os 
seus processos e suas estruturas cognitivas. Este processo de internalização é chamado por 
Vygotsky de “Zona de Desenvolvimento Proximal”

Ex.: * 9 x 7 = “não sei” ** 17 – 9 = “não sei” 10 x 7 = 70  17 – 10 = 7

9 x 7 = 70 – 7 = 63 7 – 1 = 6

6. Permitir a consulta de tabuadas, tabelas, fórmulas, inclusive nas avaliações;

7. As avaliações precisam apresentar questões claras e objetivas; 

8. Respeitar o ritmo (o tempo) do aluno;

9. Certificar-se de que o aluno entendeu o que leu. Caso contrário, leia para ele e peça que 
explique o que entendeu. Obs.: Ler questão por questão, pois, não adianta ler tudo de uma 
vez.

Diante do exposto, o professor deve ter consciência que um determinado grupo de alunos tem 
dificuldade em aprender matemática, não porque são preguiçosos ou desinteressados, mas sim, 
porque necessitam mais do que a exposição direta a situações ou estímulos; eles dependem de 
uma pedagogia mediatizada. Promover a mediatização é promover o desenvolvimento cognitivo, 
acadêmico e social mais eficiente. A mediatização é a base do ensino focado na educação 
cognitiva, onde a finalidade principal é proporcionar e fornece ferramentas psicológicas que 
permitam maximizar a capacidade de aprender a prender, de aprender a pensar, refletir, transferir 
e generalizar conhecimentos, assim como, aprender a estudar e a comunicar, indo além da 
memorização e da reprodução de informações.
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10
ENSINANDO LÍNGUAS A DISLÉXICOS 
Autor - Juan Uribe - Pedagogo (ABD)

Creio que os alunos disléxicos também aprendem línguas. Aprendem quando o método que 
pelo qual a língua é apresentada é apropriado a forma como eles melhor aprendem. Disléxicos 
aprendem melhor quando se movimentam, falam sobre si, desenham, criam, participam com o 
que melhor fazem. Cada disléxico tem suas características, sua história e suas habilidades que 
representam desafios pedagógicos para o educador.

O educador que trabalha afetivamente com um aluno disléxico consegue atuar melhor quando 
discute com o aluno formas de planejar, registrar e avaliar o estudo, tanto em seu conteúdo 
quanto em sua forma. Este dialogo e a construção desta parceria é fundamental para que 
possamos ter um clima de transparência e confiança entre aluno e educador. Este clima fortalece 
o processo de aprendizagem nos momentos de devolutiva e discussão sobre como ambos se 
sentem e como o progresso é sentido.

Trabalhar a autoestima do aluno mostrando que ele também é capaz, de outra forma e em outro 
ritmo, é uma área que deve ser planejada, refletida e sistematizada para que o aluno consiga ter 
uma nova autoimagem e dar se uma chance de aprender de forma desligada de experiências 
anteriores com um ensino não apropriado a suas necessidades.

Um trabalho junto a família para que esta valorize o processo, os esforços e reconheça os 
pequenos passos dados é também fundamental. Este educador deve ser um pesquisador 
curioso que estude a dislexia e que registre o processo pelo qual passa com este novo aluno, 
para que possa também organizar seus pensamentos e agir de uma forma consciente e reflexiva. 
Uma ação espontaneísta priva o aluno disléxico de progredir.

Abaixo coloco algumas formas que tenho utilizado e que tiveram bons resultados com alunos 
disléxicos:

• Utilize movimento entre atividades curtas.

• Faça projetos de interesse do aluno.

• Mostre seus objetos pessoais, suas fotos, fale de você.

• Desenvolva projetos de artes que tenham produtos.

• Valorize e incorpore atividades nas quais o aluno tem wsucesso.

• Tenha momentos de relaxamento e descontração no início e no fim de aulas.

• Faça revisões frequentes, de formas diferentes.

• Trabalhe o conteúdo de diversas formas



DISLEXIA TDAH AMOR DE MÃE                                                               Samantha Oliveira

32

• Utilize diferentes cores e associe figuras a palavras

• Use músicas e ritmos

• Escreva com giz grande e use massinha

• Use o computador e jogos para fixação

O disléxico aprende e trabalhar com ele é um desafio. Converse com outros profissionais que 
também atendem a disléxicos para a troca de experiências.
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11
COMO INTERAGIR COM O JOVEM E O 

ADULTO DISLÉXICO 
Autores do Texto: Psicóloga e Professora Ana Luiza Borba 
Orientadora Educacional e Prof. Mario Ângelo Braggio (ABD)

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:

Orientações por Maria Inêz Ocanã De Luca - Psicóloga Mestre em Psicologia da Saúde
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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, psicopedagógico 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.
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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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12
VAMOS ENTENDER TDAH
     

Segundo Dr. Clay Brites (Neuropediatra cofundador do instituto NeuroSaber)  

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é algo que deve ser sempre trazido 
ao conhecimento de mais pessoas, mesmo com o aumento na divulgação por meio da mídia e 
das redes sociais. Ainda há muita desinformação e desconhecimento acerca do TDAH. Sendo 
assim, confiram os principais pontos que falam sobre essa condição que impacta a vida dos 
pacientes e de seus familiares.

O que é TDAH?

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um quadro de origem 
neurobiológica. Embora haja intervenções voltadas para os casos apresentados, devemos 
ressaltar que não existe cura. O TDAH acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Além disso, 
o transtorno tem causa genética, o que mostra a necessidade de um acompanhamento precoce 
que proporcione bem-estar ao pequeno desde cedo.

Os sintomas do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade

O TDAH é caracterizado por determinados sinais, a saber: desatenção e impulsividade. No 
entanto, dentro desses grupos existem tópicos que precisam ser relembrados.

TDAH Desatento: 

Esta categoria é marcada por aspectos que são conhecidos por grande parte das pessoas, 
sendo que a desatenção é um dos pontos mais lembrados. Entretanto, há muito mais pontos 
que devem ser levados em conta, tais como: a percepção de passagem de tempo, a dispersão 
em tarefas que exigem grande concentração, a distração, entre outros.

Vale salientar que no dia a dia as características são muito mais comuns que se pode imaginar. 
Veja quais são elas:

Dificuldade para se obter concentração durante as aulas; ou em contato com livros e palestras 
(geralmente, as pessoas que convivem com o TDAH do tipo desatento não terminam a leitura 
de um livro; ou só quando o assunto desperta total interesse).

A pessoa se distrai com qualquer estímulo externo (barulho, objetos, imagens).

Dificuldade de se organizar, tanto objetos de seu cotidiano como a própria noção de tempo.

Distração em conversas.
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TDAH Hiperativo:

Este tipo do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é caracterizado por 
comportamentos que deixam a pessoa mais agitada. Quando alguém convive com tal tipologia, 
é relativamente comum que ela também cause agitação entre os demais.

Além do que já foi citado acima, podemos afirmar que existem outras características que 
podemos trazer ao artigo: a inquietação, a impaciência em ouvir uma pessoa e para muitas 
coisas que necessitam de tempo; e mais:

Gosto por falar de forma excessiva (muitas vezes sem algo objetivo, sem um foco);

Temperamento explosivo, tendência a vícios (bebidas, drogas e jogos).

Intolerância a erros (cometidos tanto pela pessoa quanto por outros).

No campo da sexualidade, a pessoa pode ser instável, sendo que haverá períodos de grande 
desejo sexual e, por outro lado, fases de pouca libido.

TDAH Misto

Aqui, temos a junção do tipo desatento e hiperativo. A criança pode manifestar as características 
que abarcam tanto um quanto o outro.

Afinal, quais são as causas do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade?

É importante explicar que os pesquisadores dedicados ao estudo do TDAH procuram seguir 
algumas linhas cuja busca por evidências é bem fundamentada em investigações. Sendo assim, 
o TDAH pode ter causas na hereditariedade e até mesmo no uso de substâncias nocivas durante 
a gestação, como álcool e nicotina. Sofrimento fetal e deficiência hormonal também podem ser 
responsáveis por esse quadro.
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13
TDAH NA SALA DE AULA

DICAS PARA PROFESSORES
Texto Instituto NeuroSaber

 »  O educador deve saber o que é TDAH. Não adianta receber o relatório médico com o 
diagnóstico e não ter como conduzir essa criança no dia a dia. O TDAH não é só hiperatividade, 
mas também leva a problemas de função executiva, memória de trabalho e operacional não 
verbal; atenção seletiva, atenção sustentada, etc.

 » Importante que o professor receba o relatório com a situação do estudante. Muitas vezes, 
esse documento consta orientações que devem ser conduzidas e podem ser implementadas;

 » O aluno com TDAH deve sentar na frente, mais próximo ao professor. Isso é fundamental 
porque quanto mais perto do educador, menos fatores a criança terá e que tendem a tirar sua 
atenção e concentração.

 » A aula deve ser motivadora, dinâmica e prática. A linguagem adotada deve ser simples 
e objetiva. Durante a sua fala, observe o aluno e perceba se ele está envolvido com a 
explicação, se entendeu o que foi exposto. Por isso, é muito importante repetir o conteúdo 
em alguns momentos durante a aula, mudar o tom de voz para enfatizar determinados pontos 
(principalmente aqueles mais determinantes);

 » Faça perguntas durante a aula. Coloque questões no começo, instigando os alunos a um 
desafio. Condicione essa tarefa a algum benefício, como alguns pontos extras, por exemplo. 
Dessa forma, os alunos ficarão motivados a prestar mais atenção naquilo que foi exposto;

 » Estimule a pesquisa, a busca de informação que pode ser acrescentada à matéria básica. 
Quando a criança com TDAH é elogiada, ela tende a demonstrar mais força de vontade. Se 
ela perceber que pesquisou mais a fundo e ganhou reconhecimento por isso, ela se sentirá 
mais estimulada a continuar;

 » É muito importante que desde o início do ano sejam estabelecidas regras e rotinas que 
serão seguidas durante o período letivo. Crianças com TDAH têm muita dificuldade de ter 
noção do limite; do que pode e do que não pode.

TDAH na escola conta com 3 eixos. Quais são eles?

 » Esses eixos de ação têm a intenção de estabelecer as estratégias necessárias para 
potencializar a aprendizagem do aluno e o aperfeiçoamento do professor frente aos desafios 
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que podem surgir no decorrer do exercício do ensino. Os três eixos são os seguintes: didática 
em sala de aula, meios de avaliação e apoio organizacional.

O ambiente doméstico contribui para o desempenho em sala de aula

O empenho observado dentro de casa reflete muito na vida acadêmica. Isso ocorre porque 
quando o aluno com TDAH é estimulado para além dos muros da escola, ele tende a levar isso 
para todo lugar. No entanto, é necessário que os pais ou demais responsáveis também estejam 
comprometidos a proporcionar essas atitudes. A família tem sempre um papel fundamental no 
que diz respeito ao desenvolvimento da criança.
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14
ALGUNS PONTOS DETERMINANTES

DO TDAH E DA DISLEXIA
Texto Instituto NeuroSaber

TDAH

 » Função executiva

 » Impulsividade

 » Desatenção

Dislexia

 » Habilidades de consciência fonológica

 » Habilidades de linguagem

 » Habilidades verbais.

Importante lembrar

 » 70% das pessoas que são diagnosticadas com TDAH têm problemas na escola e muitos 
deles costumam apresentar dificuldade de leitura e escrita;

 » 30% dos indivíduos com TDAH não apresentam dificuldade de aprendizagem;

 » A criança com Dislexia pode ter TDAH.

A importância de um diagnóstico na infância

Pode-se notar o seguinte cenário com certa frequência: como os alunos com TDAH não têm a 
atenção adequada para aprender, eles não conseguem memorizar de forma efetiva. Sem isso, 
eles não alcançam um aprendizado satisfatório.

Se o diagnóstico dessas crianças com TDAH for feito depois da alfabetização, isso pode se 
tornar um problema muito sério, pois essa criança pode não ter recebido os estímulos no tempo 
certo. Além disso, o estudante não teve o processo de atenção adequado e o resultado acaba 
sendo uma alfabetização prejudicada.
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A qualidade na intervenção

É preciso uma equipe multidisciplinar para avaliar esses casos. Por ser algo complexo, a 
intervenção necessita de um acompanhamento que ofereça a qualidade necessária para o 
desenvolvimento do pequeno.

Como o TDAH e a Dislexia podem ser percebidos?

Desde criança, a dislexia pode ser percebida por meio do atraso de linguagem; quando o 
pequeno atinge certa idade e continua falando errado; quando há muita dificuldade de memorizar 
músicas e não demonstra interesses por números e livros de historinhas, entre outros.

O TDAH, por sua vez, pode ser notado por meio de desatenção, distração ou uma forte 
hiperatividade, diferente da agitação normal de uma criança. Esse lado hiperativo é aquele que 
atrapalha a interação social do menor e do ambiente em que ele estiver.       
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15
MATERIAIS PARA EDUCADORES E PAIS 

Cursos online gratuitos:

- Entendendo a Dislexia – público em geral (8h) - https://institutoabcd.org.br/curso-entendendo-
a-dislexia/

- Todos Aprendem – professores (30h) - https://institutoabcd.org.br/todos-aprendem/

Apps gratuitos: 

- Lista e aplicativos e softwares gratuitos para trabalhar com linguagem (UNIFESP,2020) 
- https://drive.google.com/file/d/12slO5IFimsirK_UQJCLNxeLDsJBtNnD4/
view?fbclid=IwAR02DFQsxavINIy07yChS0M6fp0NjJgCpBGWv5UiuH39aGGhZocE_Kq5z8g

EduEdu do Instituto iABCD – Ensinado a criança ler e escrever de forma divertida. https://
eduedu.com.br

Domlexia - Dom e as Letras: Aprenda a ler-  https://www.domlexia.com.br/jogar-dom

Livros:

- No Mundo da Lua – de Paulo Mattos.

- Facilitando a Alfabetização – Maria Ângela Nogueira Nico e Áurea Maria Stavale Gonçalves

- Problemas de Leitura e Escrita – de Alessandra G. Seabra e Fernando C. Capovilla.

- Como saber o que seu filho realmente precisa? - Dr. Clay Brites e Luciana Brites.

- Dislexia na Educação Infantil - de Sirlândia Teixeira e Solange Martins.

- Porque vou ao psicopedagogo? - Dra. Ângela Mathylde Soares

- Compreendendo os Transtornos Específicos de Aprendizagem – Vol. 4 – Compreendendo a 
Dislexia – de Bianca dos santos e Simone Aparecida Capellini

- As Aventuras de Lidinho – O que é Dislexia? – de Bianca dos Santos e Simone Aparecida 
Capellini.

- A vida secreta da criança com dislexia – de Robert Frank. 

- TDAH - Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade – de Russell A. Barkley. 

- TDAH x Dislexia – de Adriana Marchi.



DISLEXIA TDAH AMOR DE MÃE                                                               Samantha Oliveira

43

- Falabetizando – Rosana Mendes Ribeiro

- O Dom da Dislexia – de Ronald D. Davis e Eldon M. Braun.

- TDAH – de Mauro Muszkat.

- Dislexia – de Rosa Lima e Cláudia Tavares.

- Dislexia. Novos Temas, Novas Perspectivas – de Luciana Mendonca Alves, Renata Mousinho, 
Simone Aparecida Capellini.

- Sou Disléxico e Daí? – de Hélio Magri Filho.

- Porque eu tenho dificuldade de atenção? – de Luciana Tisser.

- TDA TDAH – de Thomas W. Phelan.

- Distúrbios – de Lou de Olivier.

Filme: Como Estrelas na Terra – de Aamir Khan, o filme conta a história de uma criança que sofre 
com dislexia e não é compreendida pelos professores e pais.

Série: “When Calls the Heart” é uma série de televisão americana-canadense desenvolvida por 
Michael Landon Jr. e inspirada no livro homônimo, no episódio 7 retrata um garoto com dislexia.

Jogos:  
Palavra Certa – iOS 
Soletramos – Android

Jogos infantis: 
Domlexi–iOS | Android 
Silabando–iOS | Android 
Caça Palavras– iOS | Android 
Mestre da Palavra – iOS | Android 
ABC do Bita – iOS | Android

Sites para pesquisas:

ABD – Associação Brasileira de Dislexia - https://www.dislexia.org.br

Instituto NeuroSaber - https://neurosaber.com.br/

Instituto ABCD - https://www.institutoabcd.org.br 

Luis Augusto Rohde (Psiquiatra, Pesquisador, Professor) - http://larohde.com.br/

AND – Associação Nacional de Dislexia - http://www.andislexia.org.br/

Domlexia - https://www.domlexia.com.br/

Instituto Profa. Ângela Mathylde Soares-IPAMS/ Clínica Virtual Aprendizagem e Cia. http://ead.
ipams.com.br/

Associação Dislexia – MT – https://www.instagram.com/dislexia.mt/

Grupo DislexBahia - https://www.instagram.com/dislexbahia/
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Blog DislexClub - https://www.dislexclub.com/

Associação de Pais Inspirare - https://www.associacaoinspirare.com.br/

Grupo Mães do Brasil Dislexia - https://www.instagram.com/maesdislexiabrasil/

Associação Nacional de Dislexia - http://www.andislexia.org.br/

Associação Brasileira do Déficit de Atenção - https://tdah.org.br/

Centro Especializado Distúrbio de Aprendizagem https://www.cedaeducacao.com.br

Educamais - https://educamais.com/dislexicos-famosos/

LIDA – Laboratório de Investigação dos Desvios de Aprendizagem - https://www.facebook.com/
lidaunespmarilia/

Profa. Dra. Simone Aparecida Capellini - https://www.facebook.com/simone.
capellini.5?epa=SEARCH_BOX

INCLUA – Assessoria Educacional –  https://www.facebook.com/incluaeducacional/

Ser Educativo - https://www.facebook.com/institutosereducativo/

Desenvolvimento Saudável - https://www.facebook.com/desenvolvimentosaudavel/

Blog Dislexia TDAH Amor de Mãe - https://dislexiatdahamordemae.wordpress.com

Dislexia TDAH Amor de Mãe @dislexiatdahamordemae
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APRENDI COM MEU FILHO

   DISLÉXICO COM TDAH

Ser mãe de um disléxico com TDAH é:

 » acordar para novo mundo.

 » batalhar, não aceitar preconceito.

 » pesquisar, corre atrás, amar, lutar, se empenhar, acreditar, perguntar e mergulhar nesse 
universo e ir além.

 » acreditar que meu filho que depende de mim e vai vencer todas suas dificuldades, no seu 
tempo.

 » aprender que nem tudo que acontece é resultado dos nossos desejos. Mas podemos escolher 
como reagir a esses acontecimentos.

 » aprender a confiar no instinto de mãe, pois só eu conheço 100% meu filho.

 » descobrir que as profissionais que verdadeiramente amam o que fazem, são as que fazem 
meu filho mais desenvolver.

Eu adoro ser mãe disléxico com tdah, um presente que só me ensina ser melhor.

Deixa-me triste imaginar quantas crianças e famílias sofrem com problemas escolares. 
Abandonando estudos por falta de informação sobre sua dificuldade. Eu fui escolhida e, 
certamente, vou dar conta do recado, orientando meu filho e informando a todos que precisamos 
dar atenção as dificuldades escolares e emocionais.

ENTÃO UM FILHO DISLÉXICO COM TDAH É UMA DÁDIVA DE DEUS.

Dislexia e TDAH Amor de Mãe

Samantha Oliveira
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DEPOIMENTO 

  DE UM DISLÉXICO FAMOSO

“...Se você é disléxico, é importante que não se permita sentir-se inferior só porque não consegue 
soletrar cada palavra do dicionário. Diversifique suas atividades e seus interesses de modo a 
descobrir suas forças --no meu caso, eu sabia que queria criar algo para transmitir a voz dos 
jovens e então pretendi criar uma revista e uma empresa para pagar as contas.

 Dizem que até Albert Einstein foi afetado por essa deficiência de aprendizado. O famoso físico 
disse certa vez que “é um milagre que a curiosidade sobreviva à educação formal”, o que é 
especialmente verdadeiro se você tem dislexia. Não ser excepcional no colégio não significa 
que você não possa ser excepcional. 

Para superar qualquer desafio pessoal, você deve ter coragem suficiente para aceitar que é 
diferente. Deve ter coragem para confiar em seus instintos e estar pronto a questionar o que 
os outros não questionam. Se fizer isso, poderá aproveitar oportunidades que outros perderão. 
Acredite em si mesmo e use tudo o que puder --incluindo os obstáculos para se impulsionar 
na estrada do sucesso.” (Richard Branson - empresário britânico, o fundador do grupo Virgin e 
disléxico)
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REFERÊNCIAS USADAS

     E CONSULTADAS

Instituto ABCD - https://www.institutoabcd.org.br/

 Associação Brasileira de Dislexia - https://www.dislexia.org.br/

Luiz Gustavo V. Simi Psicólogo (Pesquisador e Coordenação de Projetos da Associação Brasileira 
de Dislexia - ABD)

Maria Inêz Ocanã De Luca – (Psicóloga Mestre em Psicologia da Saúde, diretora da Associação 
Brasileira de Dislexia - ABD e membro da equipe multidisciplinar CEDA)

 Ana Luiza Borba - (Psicóloga, Psicopedagoga e Professora) 

Mario Ângelo Braggio – (Professor)

Associação Brasileira do Déficit de Atenção - https://tdah.org.br/

Luis Augusto Rohde (Psiquiatra, Pesquisador, Professor) - http://larohde.com.br/

Rodrigo Guimarães - https://spindow.com.br/curso-de-ingles-para-dislexicos-tudo-o-que-voce-
precisa-saber/

Simone Aparecida Capellini (Pesquisadora, Fonoaudióloga)

Liza Rose Medeiros Garcia Mendes, Cláudio Silva Porto – https://www.efdeportes.com/efd209/
dislexia-e-educacao-fisica-por-uma-graduanda.htm

https://dislexia.pt/diagnostico/

http://www.neurologia.srv.br/avaliacao-neuropsicologica

Juliana Sonsin (Jornalista, especializada em saúde).https://www.telavita.com.br/blog/dislexia-e-
tdah/

Khan, Aamir. COMO ESTRELA NA TERRA, TODA CRIANÇA É ESPECIAL. Bollywood, 2007. 1 
DVD, 165 minutos KHAN, 

PRODAH (Programa de Transtorno de Déficit Atenção/ Hiperatividade) – UFRGS

Dr.ª Simoni Lopes de Sousa (Advogada / Professora / Especialista em Direito Educacional)

Dr. Clay Brites - Neuropediatra, Doutorando em Ciências Médicas (UNICAMP) 
Integrante do DISAPRE-UNICAMP, Speaker e cofundador da Neurosaber

NeuroSaber – Disponível em - https://neurosaber.com.br/cat/artigos/
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TDAH ou dislexia como diferenciar? https://neurosaber.com.br/tdah-ou-dislexia-como-
diferenciar/

TDAH: Tudo o que você precisa saber sobre Déficit de Atenção https://neurosaber.com.br/tdah-
tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-deficit-de-atencao/

ESTRATÉGIAS pedagógicas para alunos com TDAH. Neurosaber. Neurosaber: [Arapongas], 
2016. Disponível em: https://neurosaber.com.br/estrategias-pedagogicas-para-alunos-com-
tdah/. Acesso em: 18 jan. 2020.

TDAH na sala de aula – Dicas para professores. [Arapongas]: Neurosaber. 1 vídeo (5 min.). 
Publicado por Neurosaber. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pQj5exw5KvA. 
Acesso em: 18 jan. 2020

Fernando César Capovilla - (Psicólogo, Pesquisador e Consultor)

Maria Elena Soczek – psicopedagoga, professora de alfabetização, tecnologia e inovação. 

http://professoraelena.com.br/direitos-de-quem-tem-dislexia/

Dra. Telma Pantano – (Fonoaudiologia, Especialista em Psicopedagogia)

https://pt.slideshare.net/NataliaLG/transtornos-dislexia-discalculia-hiperatividade-
impulsividade-labilidade-emocional-disgrafia-disortografia

Livro: A vida secreta da criança com dislexia - Robert Frank.

Richard Branson -  empresário britânico, o fundador do grupo Virgin e disléxico https://noticias.
uol.com.br/blogs-e-colunas/coluna/richard-branson/2012/07/26/transforme-sua-desvantagem-
em-vantagem-como-eu-fiz-com-a-dislexia.htm?cmpid=copiaecola

Rodrigo Guimarães (Especialista em Ensino de Línguas Estrangeiras e criador do método 
Spindow) - https://spindow.com.br/curso-de-ingles-para-dislexicos-tudo-o-que-voce-precisa-
saber/




