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RESUMO 

 

Esse trabalho de conclusão de curso aborda questões referentes ao 

tema: Dislexia, Bullying e o Serviço Social. Apresenta-se o conceito de Dislexia, 

a instituição responsável por trabalhar nesse ramo, os métodos adequados 

tanto para seu diagnóstico quanto para o auxílio no decorrer do processo 

educacional da criança e adolescente, além da orientação para os 

responsáveis pelo educando. Gráficos elaborados pelos profissionais da 

Associação Brasileira de Dislexia (ABD), especialistas no assunto, detalhando 

sobre a Dislexia também são apresentados. Além disso, constam deste 

documento, entrevistas com psicólogo da ABD, experiente no assunto da 

Dislexia, e com profissionais que trabalham com o método KUMON, que auxilia 

crianças usando caminhos de incentivo para o aprendizado e raciocínio para 

facilitar o aprendizado das matérias em que tenham dificuldade. Também se 

aborda o conceito de bullying e sob que formas atinge a vida das crianças que 

possuem Transtorno Específico de Aprendizagem (TEAp). São apresentados 

os conceitos que abrangem a violência e a ética, e como o bullying se 

enquadra nesse contexto. Por fim, são apresentados os recursos éticos do 

Assistente Social para atuar, dentro da área do Serviço Social, no contexto da 

Dislexia e Bullying, realizando as intervenções julgadas necessárias, diante das 

demandas apresentadas pela criança ou adolescente. 

Palavras chave: Bullying, Serviço Social, Dislexia, Escola, Violência. 
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ABSTRACT 

 

The approach of this dissertation will be Dyslexia, Bullying and the Social 

Services. The study will show the concept of Dyslexia, the institution 

responsible for working in this field, the appropriate methods to both diagnosis 

and benefit the educational procedures for children and adolescents, besides 

parents or responsible of these students. Graphics prepared by the 

professionals of The Brazilian Dyslexia Association (ABD), specialists on the 

subject, will be showed. Moreover, will be presented reports with professionals 

working with the Kumon method, which help the children using specific method 

that serve as an encouragement and students learning facilitation to improve 

their comprehension of subjects that they have more difficulty. Will also be 

raised on the concept of bullying and how it affects the lives of these children 

who have specific learning disorder. In this context, will be presented the 

concepts encompassing the terms named violence and ethics, and how bullying 

concept fits both terms. Finally, will be showed the available ethical resources 

regarding the social workers in this field, and the role of these professionals 

working within this situation, dyslexia and bullying, and then to carry out the 

interventions judged necessary given demands presented by children and 

adolescents. 

 

Keywords: Bullying, Social Work, Dyslexia, School, Violence. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 

O presente estudo tem como foco apresentar os conceitos que explicam 

o quadro da Dislexia, e o contexto geral desse distúrbio, incluindo informações 

a respeito das estatísticas sobre o impacto da dislexia na população nacional e 

internacional e quais as probabilidades que o indivíduo portador de dislexia tem 

de desenvolver o transtorno de aprendizagem. Tais informações foram 

resgatadas de sites de instituições dedicadas ao estudo e diagnóstico deste 

transtorno e da literatura a respeito do tema, produzida entre os anos de 2013 

e 2016. Foram realizadas entrevistas com profissionais especialistas no 

assunto e há o depoimento de um disléxico (uma das autoras deste trabalho de 

final de curso) e de sua mãe, ambos como agentes motivadores deste trabalho. 

A abordagem do estudo é relevante também, pelo o que pode vir a se 

manifestar na vida futura da criança, como consequência do transtorno de 

aprendizagem, considerando-se o grau do distúrbio diagnosticado. 

Apresenta-se a principal organização brasileira que se encarrega do 

diagnóstico da dislexia, a Associação Brasileira de Dislexia (ABD). Esta 

associação tem como propósito identificar possíveis deficiências intelectuais 

que crianças e adolescentes podem apresentar ao longo do seu processo 

educacional e diagnosticar a dislexia, diferenciando-a de outros distúrbios de 

aprendizagem. 

Para que seja feita uma análise global sobre os transtornos que podem 

acometer às crianças disléxicas, além do próprio distúrbio, discutiu-se os 

conceitos sobre Bullying e o Cyberbullying (Violência Virtual) e suas 

consequências, principalmente sua utilização como veículo da prática de 

violência psicológica realizada por terceiros.  

Importa discutir a diferença que há nos mecanismos utilizados para essa 

prática: a sensação que cada indivíduo tem diante da violência psicológica; a 

semelhança entre essas violências; e os motivos para sua prática além do 

impacto que pode ser alcançado com o simples observar de terceiros. Aborda-

se o trabalho nas consequências dessa prática, pautadas na construção de 

vínculos afetivos, em trabalhos grupais. 
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Discute-se também como o Assistente Social, em seu trabalho cotidiano 

na operação de políticas públicas e estatutos que atuam no enfrentamento as 

violências podem intervir nas situações de violência (uma das expressões da 

Questão Social), das crianças e adolescentes que são vítimas de bullying no 

ambiente escolar. 
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1.1 A Título De Justificativa, O Meu Depoimento (Clara Nogueira) 

 

Aos 13 anos meus pais, por meio de familiares, conheceram a 

Associação Brasileira de Dislexia (ABD), fundada em 1983, que tem como 

objetivo encontrar respostas para as dificuldades que as crianças/adolescentes 

disléxicas vêm apresentando na escola. Lá, foram feitos diversos exames 

comigo, alguns matemáticos, outros de imagem, audição, agilidade, 

interpretação textual, entre outros. 

Quando eu era criança, lembro que lá na 3° série do ensino fundamental 

eu tinha dificuldade pra conseguir aprender as matérias com a mesma 

facilidade dos meus colegas. Chegava em casa precisando rever as exatas 

com meu pai e humanas e biológicas com minha mãe, pois os professores não 

tinham como me dar uma maior atenção por falta de tempo. No final do ano, 

meus pais foram conversar com a coordenadora da escola a respeito de uma 

das matérias que não parecia estar bem elaborada, para que ela tomasse as 

providências necessárias; no entanto, a resposta foi “a questão não está 

errada, é o aluno que não sabe respondê-la”, a falta de sensibilidade da 

docente foi o argumento suficiente para que eles me tirassem daquela escola, 

assim como meu irmão; desta forma, fui para uma outra escola, onde fiquei da 

4° série até a 7° série. Nesta escola eu passei por diversos momentos. Percebi 

que alguns professores e a coordenação estavam de olho em mim, no meu 

desempenho escolar; em algumas ocasiões, por causa da minha dificuldade, 

fazia as avaliações fora da sala, no geral na coordenação, sempre com a 

coordenadora me acompanhando. Por este lado, estava um pouco melhor a 

forma como estava sendo orientada, mas por outro, quando mudei de turma, 

pois a antiga era barulhenta, “do que me arrependo até hoje”, foi que a turma 

para a qual mudei, começou a praticar bullying comigo. Me chamavam de 

lerda, burra, retardada e com certeza outros nomes, mas os que me marcaram 

foram esses. Ninguém entendia que eu era “diferente”, precisava de mais 

tempo do que os outros para aprender as matérias e toda essa situação foi me 

consumindo cada vez mais; sofri bullying dos 12 aos 15 anos de idade. 

Chegou um momento em que eu não aguentei mais e me pronunciei aos 

meus pais; não aguentei de tanto desespero que acabei chorando pedindo que 
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me tirassem daquela escola. Partindo dessa situação, meus pais, conversando 

com amigos, para saberem onde me por para que eu fosse melhor atendida, 

decidiram me matricular no Colégio onde fiz da 8° série até o 2° ano do ensino 

médio.  

Lá foi o melhor lugar onde estive até hoje. A coordenadora já sabia como 

lidar com crianças disléxicas e já sabia os meios que poderiam ser úteis pra 

minha melhor formação. Lá fui muito bem acolhida, os professores e a 

coordenação tinham a maior atenção comigo, e ainda tive uma oportunidade 

que antes nas antigas escolas não havia, até onde me recordo, de receber 

atenção de uma pedagoga. Ela me buscava na sala para que eu fosse fazer as 

avaliações na sala dela, para que eu pudesse ter maior atenção, sempre me 

acompanhava nas questões, lendo comigo, para que caso tivesse dúvida, ela 

explicasse, principalmente quando eram questões de múltipla escolha; eu 

sempre adorei esse tipo de avaliação, no entanto, não era fácil pra mim, pois 

muitas questões me deixavam em dúvida sobre qual opção escolher e, sendo 

assim, ela foi me ensinando táticas, me dizia para explicar o que eu entendi 

sobre cada opção, porque, por mais que pareça igual, sempre tem alguma 

questão que descarta a outra opção.  

Ela também costumava me perguntar qual era o estilo de avaliação que 

preferia, de múltipla escolha, dissertativa ou misturada; também perguntava as 

formas da letra que preferia, grande ou pequena e, acima de tudo, os 

professores costumavam ter a orientação da coordenação de me passar 

avaliações diferentes das dos colegas, assim, entregavam-me a mesma 

avaliação, no entanto, escolhia aquelas mais importantes, no total costumavam 

escolher umas 10 questões para que eu respondesse. Este procedimento era 

feito porque para mim era difícil de concentrar por muito tempo, eu logo me 

cansava. E dessa escola em diante eu não sofri mais bullying da mesma forma; 

apenas havia aquelas pessoas que não entendiam meu jeito de ser por causa 

da dislexia, mas, mesmo assim, não falavam mal de mim, ao menos não na 

minha presença, apenas não interagiam comigo, mas em compensação, eu 

tinha amigos, da mesma sala, pois quando estudava nas antigas escolas, eu 

não conseguia de jeito nenhum me enturmar com meus colegas, então 

costumava conhecer e adquirir amizades de crianças mais novas, pois eu me 

sentia mais encaixada. 
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As consequências da dislexia e déficit de atenção, também dificultaram 

minhas relações pessoais com primos, amigos e vida amorosa.  Com relação a 

minha vida amorosa, como sempre fui muito ingênua, não percebia quando 

estava sendo usada ou quando a intenção era sincera; eu não sabia escolher a 

pessoa certa. Eu não costumo ver a maldade nas pessoas e apesar de meus 

pais chamarem minha atenção, não era sempre que dava ouvidos, até porque 

estava naquela fase da “aborrescência”, dos 15 anos, e só dava ouvidos para 

que meus “amigos” falavam. Muitas vezes era cabeça dura, e seguia o que eu 

queria, até começar a fazer terapia aos 15 anos para ter mais comunicação 

com meus pais. Este apoio me auxiliou muito e ainda auxilia, além de pedir 

conselhos sobre questões que não me sentia a vontade de conversar com eles, 

podia tirar dúvidas sobre meu dia a dia na escola. 

Eu sempre fui uma garota muito determinada; independentemente das 

dificuldades eu sempre segui em frente e todo esse esforço que aconteceu ao 

longo dos anos deram em um resultado ainda maior: eu consegui conquistar 

meu sonho, que foi ingressar na PUC-SP e cursar Serviço Social. Foi um ano 

inesquecível, pois meus pais sempre me apoiaram, nunca me permitiram 

desistir mesmo nos momentos de desespero e, por isso, serei eternamente 

grata. 

Durante a escola para ter melhor aprendizagem, meus pais me 

matricularam em um curso a parte, chamado KUMON, no qual são dadas 

atividades de português, matemática e inglês. Durante a época escolar eu fazia 

português e matemática: português para aprender a interpretar textos, saber 

escrever melhor, usar adequadamente a gramática, saber me comunicar 

melhor no convívio social; já na matemática o objetivo era conseguir adquirir 

mais agilidade para aprender a fazer as contas com mais facilidade.  

Agora que estou na faculdade, eu voltei a fazer português no Kumon 

porque me ajuda muito na interpretação de texto, na escrita e a organizar o 

pensamento adequadamente, ainda mais porque pessoas como eu que têm 

dificuldade em apreciar a prática da leitura, pela dificuldade do processo de 

memorização, e devem ter um apoio para conseguir realizar grandes 

conquistas. Como é utilizado grande parte do cérebro- memória de curto e 

longo-  para entender o que cada leitura quer dizer, dependendo do que 

precisa ser lido, acaba sendo desgastante, cansativo  e difícil para adquirir o 
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gosto pela leitura, e é óbvio que sempre me esforço para ler assuntos que me 

interessam; Essa motivação ajuda na compreensão e o KUMON tem me 

ajudado imensamente a adquirir mais habilidade e praticidade na hora de 

redigir um texto, mandar um e-mail, explicar alguma questão, passar uma 

informação de forma mais objetiva.  

Eu ainda tenho dificuldade, às vezes, em encontrar os termos corretos 

para alguma questão que esteja tratando, pois, não sei como explicar em 

outras palavras. A mente de uma pessoa disléxica processa muitas palavras 

misturadas, às vezes com quase o mesmo significado, ou uma palavra 

parecida, então acaba sendo mais desgastante construir algo com facilidade, 

mas eu nunca desisti e quando eu não entendo mesmo lendo diversas vezes, 

costumo pedir ajuda pros meus pais, na interpretação de texto, pra colegas, ou 

presto bastante atenção na aula quando vai tratar daquela questão, para anotar 

e tentar compreender depois. 

Eu sei que não são todas as pessoas disléxicas que tem algum tipo de 

“dom”, mas já que eu não consigo memorizar espontaneamente nomes de 

lugares e endereços, sem ter que anotar, de certa forma eu tive sorte por ter o 

dom da imagem fotográfica, pois ele me ajudou em todos os momentos em que 

estive aprendendo a andar em São Paulo, por exemplo. No primeiro ano que 

vim morar aqui; graças a ele e a minha coragem e determinação, eu aprendi os 

caminhos para ir até meus compromissos, fossem eles terapia, psiquiatria, 

estágios, faculdade entre muitos outros. O mesmo dom também costuma 

facilitar quando necessito realizar um trabalho da faculdade, assistindo a um 

filme, ou vídeo, explicando o assunto, facilita a minha compreensão, minha 

memória grava os momentos e eu consigo descrever a situação pelas imagens 

que gravei e, dependendo do que está sendo tratado, consigo explicar com 

minhas palavras o que eu entendi do assunto. 

Foi por este histórico que escolhi tratar a respeito do tema Dislexia, 

Bullying e o Serviço Social, porque é uma questão delicada, requer 

conhecimento e muitas pessoas não possuem ou não acham importante tratar 

do assunto, mas eu sei que é uma questão importante e que deve ser tratada 

no Serviço Social, pois muitas crianças entram na marginalidade como 

consequência da dislexia e déficit de atenção e precisamos conhecer como o 
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Assistente Social atua ou pode atuar dentro dessa questão e contribuir para 

melhorias da clientela e dentro da profissão.  

 Este texto possui alguns erros de linguagem por se tratar de um depoimento genuíno de um disléxico 

com déficit de atenção e sem edição.  
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1.2 Ainda A Título De Justificativa, O Depoimento De Minha Mãe (Selene 

Nogueira) 

Clara nasceu dentro da normalidade, segundo todas as pontuações para 

um recém-nascido (teste Apgar). Foi um bebê planejado e muito desejado por 

nós, a nossa primogênita. Seu desenvolvimento até o primeiro ano primário foi 

considerado dentro da normalidade, apesar de uma característica que 

achávamos que poderia ser uma fase passageira: ao pedirmos algo para ela, 

muitas vezes ficava olhando para todos os lados como se estivesse procurando 

por algo que não sabia o que era (o que significava) e muitas vezes 

precisávamos apontar e nos aproximarmos para dizer a que objeto nos 

referíamos. Essa característica, de fato não era passageira e saberíamos mais 

tarde o porquê. Quando Clara precisava denominar alguma coisa da qual não 

se lembrava o nome, dizia “aquela coisinha, ou aquela coisa assim”, tentando 

explicar-se com gestos. Este comportamento fez com que brincássemos com 

ela dizendo que ela era “a dona coisa”; mal sabíamos que ali já era um sinal de 

dislexia e a dificuldade em nomear objetos, também conhecida como disnomia. 

No entanto, a partir do segundo ano primário percebemos algumas dificuldades 

mais severas que foram detectadas por sua professora também, que dizia que 

Clara não estava acompanhando bem os exercícios na escola. Em casa, ao 

estudarmos com ela durante as tarefas escolares, também percebemos muita 

dificuldade para memorizar os conceitos; iniciava-se nosso desafio.  

No terceiro ano escolar, quando o conteúdo se avolumou, mais horas 

foram requeridas para que ela compreendesse as tarefas e se preparasse para 

as provas; seu pai e eu nos dividíamos nas disciplinas e ficávamos muitas 

horas explicando os conteúdos das matérias e tomando os pontos até que 

respondesse de forma satisfatória. Esse processo na verdade foi uma 

constante na vida escolar de nossa filha até que não mais pudéssemos 

acompanhá-la ao entrar na faculdade. Ainda no terceiro ano primário, fomos 

em busca de especialistas para entender o que havia de errado com ela e foi 

assim que se iniciou um processo longo até que houvesse o diagnóstico da 

dislexia. Primeiramente consultamos um neurologista que solicitou uma série 

de exames tais como eletroencefalograma, tomografia cerebral e avaliações 

oftalmológica, auditiva e fonoaudiológica. No que diz respeito às características 
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morfofuncionais, todo o sistema cerebral estava intacto e dentro da 

normalidade; no entanto, a fonoaudiologia caracterizou irregularidades na 

memória de curto prazo, lentidão nas respostas imediatas, enfim, a informação 

chegada não estava sendo bem processada. Até este ponto, porém, ainda não 

havia sido colocada a palavra dislexia em nosso caminho. Neste ínterim, nossa 

família saiu do país por questões profissionais e a continuidade de busca de 

um diagnóstico conclusivo em nosso país foi postergada.  

No exterior, no entanto, as dificuldades permaneceram, mas mesmo 

assim, de forma esplendorosa Clara foi imersa em uma segunda língua, o 

inglês e obteve sucesso em seu aprendizado. Anos mais tarde viríamos a 

saber que é a melhor forma, se não única, para que um disléxico aprenda uma 

segunda língua. No exterior, Clara foi submetida a outra bateria de testes pois 

não acompanhava a turma de seu nível escolar, apesar de estar aprendendo a 

língua falada, mas queríamos que ela obtivesse “educação especial”, que fosse 

melhor assistida, pois diferente do Brasil havia esta possibilidade nos Estados 

Unidos da América-EUA onde estávamos. Os vários exames foram feitos 

novamente para que pudéssemos adquirir o benefício da educação especial 

para ela - neuropediatra, fonoaudióloga e tudo com acompanhamento de uma 

assistente social.  Sem domínio total do inglês com quatro meses de vivência 

no país, concluíram que Clara era limítrofe. Isso foi arrasador para nós pais e 

não poderia ser diferente, pois saber que nada adiantaria, nenhum esforço, 

pois ela não conseguiria avançar muito em seus estudos. Creio que para 

quaisquer pais seria uma notícia arrasadora; no entanto, filha de pais 

acadêmicos, ambos com doutorado, professores universitários, aquilo parecia 

um grande pesadelo para nós, nossa filha querida talvez nunca entrasse em 

um curso superior.  

Com tal diagnóstico Clara, aos 10 anos de idade, foi encaminhada para 

a educação especial em escola pública americana. Este programa era 

realizado após seu período escolar normal que tinha com sua turma regular. No 

período da tarde, frequentava aula com uma professora habilitada em 

educação especial que elaborou um programa com metas individuais para 

Clara. Neste programa ela tinha aulas de redação, leitura e matemática 

(problemas e álgebra) e ali tive a confirmação de que aquele diagnóstico 

(limítrofe) não estava correto, Clara não podia ser limítrofe uma vez que 
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superou a meta de aprendizado estabelecida em 70% pela professora 

alcançando 89% de aprendizado. Neste programa de educação especial havia 

crianças com vários tipos de dificuldade de aprendizado, inclusive crianças com 

síndrome de Down que compartilhavam a mesma sala, o mesmo espaço físico, 

no entanto, não as mesmas atividades pois cada um tinha o seu programa 

específico. Porém, muito me marcou quando Clara me perguntou apontando 

uma coleguinha com síndrome de Down- “mamãe eu sou como ela?”- confesso 

que aquilo me partiu o coração e tive que explicar que apenas o espaço físico 

era compartilhado, mas cada um precisava de atenção especial para aprender 

melhor e que não, ela não tinha síndrome de Down. 

Ao voltarmos para o Brasil após um ano no exterior, Clara retomou sua 

rotina escolar em outra escola, pois na anterior havia sofrido muito bullying; as 

crianças em geral são muito cruéis no que diz respeito às diferenças no tempo 

de aprendizagem de cada um, logo discriminam as mais lentas. Clara sofreu 

um processo de depressão leve entre os 12 e 15 anos por conta de vários 

problemas de relacionamento na escola e precisou de apoio profissional para 

melhorar sua autoestima.  Como mãe, me via como uma verdadeira leoa 

defendendo minha cria, buscando mais atenção dos professores e da 

coordenação das escolas para com ela. Clara, como próprio de sua condição, 

esquecia de trazer as tarefas anotadas adequadamente, tinha dificuldade em 

memorizar as orientações que eram apenas faladas e não escritas. Assim, 

muitas vezes perdia-se nos afazeres. A cada ano escolar nos reuníamos com 

os professores para explicar que ela precisava de maior atenção e apoio e que, 

por favor, anotassem ou pedissem que ela anotasse suas tarefas e 

recomendações e checassem se o fez. Alguns professores foram excelentes 

com Clara, outros já nem tanto e isso fazia com que sempre estivéssemos na 

escola pedindo maior apoio para ela, muito exaustivo e desgastante. O 

fantástico de Clara, é que de maneira inédita para um disléxico (ainda sem 

diagnóstico na época) ela nunca perdeu um ano escolar; sua resiliência era 

hercúlea. 

Ao completar 13 anos de idade, tivemos a notícia de que seu primo 

irmão apresentava dificuldades semelhantes às de Clara. No entanto, este foi 

encaminhado para a Associação Brasileira de Dislexia-ABD, a qual o 

diagnosticou como disléxico. Sabendo das dificuldades de Clara, nossa 
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cunhada nos indicou a ABD para fechar um diagnóstico, pois provavelmente 

Clara teria a mesma disfunção de seu primo, uma vez que é hereditário. Na 

ABD, nossa filha passou por uma bateria de testes novamente e de fato 

chegaram à conclusão de que também era disléxica, com um QI acima da 

média. Esse diagnóstico fez com que mergulhássemos em um mundo de 

literatura para auxiliar Clara para que sofresse menos para memorizar os 

conceitos, auxiliar com uso de agenda e na rotina escolar. Foi um alívio saber o 

que havia com Clara e porque tudo era tão difícil apesar de ser tão inteligente. 

Hoje sabemos o quanto sofreu com nossa falta de conhecimento e paciência 

em como auxiliá-la para que aprendesse e enfrentasse suas dificuldades para 

atingir as notas necessárias para sua aprovação. Nunca desistimos de vê-la 

terminando um curso superior e essa era nossa meta para ela. Esse período, 

com o diagnóstico sabido ainda não foi muito fácil, pois como morávamos em 

uma cidade pequena não havia recursos como em São Paulo para melhorar 

suas habilidades e estratégias. Assim, seu pai e eu fazíamos tudo que estava 

ao nosso alcance para auxiliá-la, exercícios para melhorar o equilíbrio corporal, 

artes manuais entre outras atividades que estimulavam o cérebro como 

aprendizado de música - piano e flauta. Até que tivemos uma outra 

oportunidade para passar um ano em atividade de pesquisa em uma cidade do 

interior de São Paulo onde Clara frequentou uma psicopedagoga. Neste 

período, um outro diagnóstico veio à tona. A psicopedagoga suspeitou que 

Clara também tinha déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), mas voltado à 

comunicação (falava sem parar) e que buscássemos um neurologista 

especializado para confirmar.  

Aos 17 anos, já no último ano do ensino médio, Clara foi diagnosticada 

como disléxica e TDAH em grau elevado. Com esses diagnósticos tudo ficava 

mais claro porque nossa menina tão esperta tinha tanta dificuldade em 

aprender, em se relacionar, em conversar como outros de sua idade em uma 

roda de amigos. O tempo de processamento de uma informação demorava 

mais para que fosse compreendido do que a média das pessoas e sua 

colocação muitas vezes ficava deslocada. Para nós pais, era uma dor imensa 

em saber o que nossa filha sofria com isso, quase não tinha amigos e que não 

podíamos fazer mais do que já fazíamos por ela; sabíamos que as pessoas ou 

amavam a Clara e a aceitavam do jeito que era ou simplesmente não tinham 
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paciência e se afastavam, colegas e até familiares. No entanto, Clara aprendeu 

a conviver com as rejeições e nós sempre lhe demos apoio para que se 

tornasse independente e capaz, pois sabíamos que apesar das dificuldades era 

muito capaz. Neste ano, veio a necessidade de escolha profissional e não foi 

fácil a decisão para o vestibular, Clara sonhava em ser advogada para ser 

juíza. Sempre estava defendendo as pessoas mais fracas e nos parecia um 

dom que tinha em encontrar algo de bom em cada um e tentar auxiliar. Para 

auxiliá-la recorremos ao teste vocacional e a momentos de leitura e vídeos que 

explicassem as atividades de cada profissão até que apareceu o Serviço Social 

e ela disse “é isso, é isso que quero fazer”. Tendo a profissão escolhida 

precisávamos saber se ela conseguiria ultrapassar a grande barreira do 

vestibular, pois desde sua escolha disse que queria estudar na PUC-SP. 

Preparamos Clara, frequentava a escola, o curso de inglês, aula de redação e 

no meio do ano prestou vestibular como treineira na UNESP e na PUC-SP. No 

meio do ano foi aprovada para o curso de letras-inglês na PUC-SP e foi quando 

seu pai e eu olhamos um para o outro e dissemos- “ela vai conseguir”. Creio 

que não consigo expressar toda a emoção sentida neste momento em saber 

que nossa filha foi aprovada por uma das melhores universidades de São 

Paulo, tendo sido diagnosticada como limítrofe no passado. E assim, com 

muita esperança, seguimos até o vestibular que contaria de fato, torcendo para 

que tivesse o mesmo desempenho. Clara conseguiu apoio especial para 

execução dos vestibulares tanto na PUC quanto na UNESP, onde se submeteu 

aos exames. Esse apoio, que é um direito garantido por lei aos disléxicos, 

proporcionava tempo adicional para execução das provas, além de sala isolada 

e leitura em voz alta das questões. Como resultado Clara foi aprovada tanto na 

UNESP-Franca-SP como na PUC-SP, onde queria completar seus estudos. 

Poderia resumir esta história de nossa vida com nossa filha disléxica com 

alguns descritores desta jornada, tais como: incerteza, desalento, bravura, 

resiliência e sucesso. Esses descritores dizem respeito tanto a mim quanto à 

Clara. Hoje vendo que aprendeu a lidar com suas dificuldades e com garra e 

determinação enfrentou uma conta corrente para estar aqui hoje redigindo seu 

Trabalho de Conclusão de Curso, um tema que domina com propriedade, pois 

sente na pele suas consequências e que, portanto,  poderá nortear novos 

caminhos para o profissional de Serviço Social para lidar com as questões da 
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dislexia e bullying. Considero minha filha um exemplo que pode e deve ser 

compartilhado com outras famílias que sofrem com seus filhos sem saberem 

como lidar com as dificuldades e como melhor atender estas crianças. Essas 

famílias devem acreditar nos seus filhos e enfrentar o cansaço, que não é fácil, 

para que suas crianças tenham elevada autoestima, suporte emocional e apoio 

de bons professores para um bom desempenho escolar. Hoje, sinto que tudo 

valeu a pena para vê-la cada vez mais independente e pronta para enfrentar 

seu futuro que certamente será de muito sucesso como foi até aqui.  
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1.3 Objetivo Geral 

 

1. Contribuir para o atendimento do bullying e os direcionamentos e 

estudos que devem ser realizados para o enfrentamento da violência. 

2. Contribuir para entender as possibilidades de atuação no combate à 

violência e à evasão escolar vivenciada pelos sujeitos com dislexia nas 

escolas. 
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1.4 Procedimentos Metodológicos 

Para o desenvolvimento do trabalho fizemos: 

 

 estudos bibliográficos, consulta em sites e entrevistas com organizações 

que atuam na área da dislexia. 

 pesquisas com intuito de ampliar o conhecimento desse assunto, para 

compreender com maior exatidão como funciona a linha de raciocínio 

dessas crianças, as táticas utilizadas para auxiliar no seu processo de 

alfabetização, bem como na compreensão dos responsáveis. 

 Foi realizada uma entrevista com o profissional especialista da Associação 

Brasileira de Dislexia (Luiz Gustavo Simi- Psicólogo), e duas funcionários 

da Kumon; ainda, há o depoimento de um disléxico (uma das autoras deste 

trabalho de final de curso) e de sua mãe, ambos como agentes 

motivadores deste trabalho. 
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2 Capitulo 1 Bullying 
 

2.1 Conceituação  
 

O bullying é um fenômeno social e abrange qualquer comportamento, 

ações ou circunstâncias vividas nos espaços em que os cidadãos estão se 

sociabilizando e fazendo parte de uma coletividade. Essas manifestações 

podem ser identificadas como ações que possam positivamente ou 

negativamente influenciar uma única pessoa ou grupo social. 

“Bullying é uma situação que se caracteriza por agressões 
intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva, por 
um ou mais alunos contra um ou mais colegas. O termo bullying 
tem origem na palavra inglesa bully, que significa valentão, brigão. 
Mesmo sem uma denominação em português, é entendido como 
ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e maltrato.”

1
 

 

Esse fenômeno está sendo um dos principais assuntos dentro do 

ambiente escolar já que manifesta como violência praticada 

indiscriminadamente em todos os níveis de escolaridade (FANTE, 2005), e em 

todas as classes sociais com as mais variadas condições socioeconômicas 

presentes na sociedade  

A manifestação do Bullying é considerada uma violência velada e, por 

isso mesmo, muitas das vezes não identificada como tal. Está ligada a vários 

comportamentos impiedosos e constantes contra uma ou mais pessoas que 

acabam se tornando alvo e vítima daquelas agressões. Toda essa expressão 

de violência torna-se e produz severos problemas psíquicos e comportamentais 

nas vítimas caracterizando-se como: 

aquela que se apresenta velada, por meio de um conjunto de 
comportamentos cruéis, intimidadores e repetitivos, prolongadamente 
contra uma mesma vítima, e cujo poder destrutivo é perigoso à 
comunidade escolar e à sociedade como um todo, pelos danos 
causados ao psiquismo dos envolvidos. (Fante, p. 21, 2005) 

 
Em diversos países essa conceituação é mencionada diferentemente 
do termo bullying. Um estudo que se realizou em diversos países teve 
como principal objetivo buscar compreender a conceituação do termo 
bullying, identificando assim, que em um grupo de alunos com 14 
anos, identificaram-se 67 palavras relacionadas aos comportamentos 
bullying, sem que nenhuma delas abrangesse o significado do termo 
em inglês. (FANTE, 2005, p.28). 

 

As práticas do bullying podem ser caracterizadas por dois fatores 

importantes: comportamentos repetitivos de agressões verbais, físicas ou 

                                                           
1
 Disponível em https://novaescola.org.br/conteudo/336/bullying-escola 
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psicológicas que acabam fazendo parte da vida da vítima em sua cotidianidade 

e, também, como forma de desequilíbrio de poder, compreendido como a 

vítima não podendo boa parte das vezes se defender, ou a auto defesa não 

ocorrendo por motivos pessoais, morais, sociais, psíquicos ou sentimentais, 

como o medo. 

O desequilíbrio do poder caracteriza-se pelo fato de que a vítima não 
consegue se defender com facilidade, devido a inúmeros fatores: por 
ser de menor estatura ou força física ; por estar em minoria; por 
apresentar pouca habilidade de defesa; pela falta de assertividade  
pouca flexibilidade psicológica perante o autor ou autores do 
ataques.( FANTE, 2005, p.28). 

 

Torna-se importante analisar o bullying como um processo de exclusão 

que atinge boa parte de estudantes em todo o país; manifesta na perspectiva e 

análise de uma forma de expressão de uma violência que está na diferença 

entre iguais, mas que é entendida pelo autor da violência como forma de 

superioridade e controle de sua vítima. Essas práticas agressivas ou 

comportamentais em que o autor da violência atua, muitas das vezes são 

entendidas como supostas brincadeiras, que acabam desapercebidas por 

vários educadores e responsáveis, e que acabam tendo dimensões sociais e 

comportamentais severas,  atingindo diretamente a vítima; com isto, muitas das 

vezes, essa vitima encontra-se sem refúgio ou  sem acesso a mecanismos ou 

indivíduos que possam identificar estas demandas e os processos da 

agressão, e que por conseguinte, podem ser levados a ver o suicídio como 

única solução. 

Em 1999, dois adolescentes, de 17 e 18 anos, provocaram a tragédia 
de Columbine, em Littleton, Colorado. Com explosivos e armas de 
fogo, assassinaram 12 companheiros e um professor e deixaram 
dezenas de feridos. Em seguida, suicidaram-se. (FANTE,2005, p. 21). 

 
 

Com toda essa análise é possível afirmar que o bullying possui 

características próprias e individuais, que podem ser diferenciadas das outras 

violências existentes na coletividade, como fenômeno que atinge diretamente o 

psíquico da vítima e que está atrelado e exercido em diversos contextos socias: 

familiar, educacional e outros espaços de convivência e trocas de vivências. 
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2.1.2 Histórico do fenômeno. 

 

Antes de ser estudado profundamente como fenômeno a partir de 1970, 

o bullying sempre foi um processo reconhecido mundialmente, que ocorria em 

diversos espaços educacionais, em que os educadores tinham uma análise e 

dimensão da problemática existente entre alunos e agressores.  

O primeiro país que começou este estudo foi a Suécia, já que os problemas 

decorrentes do bullying demonstraram-se com incidência importante na 

sociedade tornando-se de grande interesse para o debate e discussão também 

pela razão do suicido estar muito presente entre as vítimas. Diante desta 

iniciativa, rapidamente os países escandinavos2 começaram a estudar tal 

fenômeno.  

A questão ganhou relevância e tornou-se de grande interesse para toda 

população iniciando-se o debate sistemático sobre tais questões, e de como as 

mesmas estavam se processando, já que o suicído estava muito presente entre 

essas vítimas. Ainda que a Noruega faça parte dos países escandinavos e que 

esta temática sempre estivesse muito presente e de grande alerta nos 

colóquios entre pais e educadores, registrou-se um grande afastamento das 

autoridades educacionais na efetivação e responsabilidade em debater o tema, 

propor e efetivar meios que pudessem solucionar ou amenizar as 

consequências que este fenômeno estava acarretando. Segundo Guilherme 

Schelb, procurador da República e autor do livro Violência e Criminalidade 

Infanto-Juvenil, o fato de ter consequências trágicas – como mortes e suicídios 

– e a impunidade proporcionaram a necessidade de se discutir de forma mais 

séria o tema. 3 

 

Mesmo com todo este debate, um fato desolador ocorreu em 1982 

quando, 

Um jornal noticiou o suicídio de três crianças no norte da Noruega, 
com idade entre 10 e 14 anos, ato que, com toda probabilidade, foi 
motivado principalmente pela situação de maus-tratos a que eram 
submetidas pelos seus companheiros de escola. (FANTE,2005, p.45). 

 

                                                           
2
 Países formados pela Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Islândia.  

3
 Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/1432/3-o-bullying-e-um-fenomeno-recente. 

Acesso em 05/05/2018 
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Isso fez com que o Ministério da Educação da Noruega, apenas em 

1983, um ano depois da tragédia, iniciasse uma campanha com caráter nacional 

contra os problemas que estavam sendo gerados entre agressores e vítimas.  

Os primeiros direcionamentos para começar a compreender quais eram 

as características e comportamentos que estavam e pertenciam ao bullying foi 

realizado pelo professor Dan Olweus, pesquisador da Universidade de Bergen: 

 com o intuito de diferencia-lo de outras possíveis 
interpretações, como incidentes e gozações ou relações de 
brincadeiras entre iguais, próprias do processo de amadurecimento 
do indivíduo. (FANTE, 2005, p.45). 

 

Esta pesquisa contou com um grande número de estudantes e 

professores com cerca de 1000 países presentes, e em todos eles, foi possível 

analisar diversas escalas de período em que o aluno ocupa em cada idade de 

sua vida. Segundo essa pesquisa foi possível analisar que a cada 7 alunos, 1 

estava passando pelo processo do bullying. Diante desta conclusão da 

pesquisa o governo norueguês, mais uma vez, iniciou uma campanha com 

caráter nacional que teve como resultado uma redução de 50% dos casos 

existentes de bullying dentro das escolas. Com toda essa repercussão, outros 

países, além dos escandinavos, como Reino Unido, Portugal e Canadá, 

começaram com iniciativas e campanhas para a intervenção nos conflitos 

existentes. 

A pesquisa realizada pelo professor Dan Olweus tinha como propósito.  

Desenvolver regras claras contra o bullying nas escolas, alcançar um 
envolvimento ativo por parte dos professores e dos pais, aumentar a 
conscientização do problema para eliminar mitos sobre o bullying e 
prover apoio e proteção para as vítimas. (FANTE, p.45, 2005). 

 

Um fator importante desta pesquisa permitiu que diversos pesquisadores 

de todo o mundo começassem a se preocupar com este fenômeno já que ficou 

demonstrado que tem início nos primeiros anos de escolas das crianças, e que 

entre 5% e 35% com idade escolar estavam envolvidas no bullying, como 

agressores ou como vítimas.  

De acordo com pesquisas publicadas no jornal espanhol El País, um 
a cada quatro escolares britânicos, do ensino primário, disse ter 
sofrido maus-tratos por parte de outros companheiros em seu centro 
educativo. Ainda segundo o jornal, em 1977, os maus-tratos físicos e 
psíquicos foram citados como a principal causa do suicídio de 766 
menores (FANTE, 2005, p.46). 
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No decorrer das pesquisas realizadas ao redor do mundo é possível 

afirmar que este fenômeno atinge todos os países e escolas.  

O bullying no Brasil ainda é um tema muito distante dos debates, se 

formos comparar a outros países, pois ainda não há uma percepção geral de 

como este fenômeno está espalhado pelo país, impossibilitando uma 

comparação com outros países, 

 pois o que sabe é que em relação à Europa, no que se refere 
aos estudos e tratamento desse comportamento, estamos com pelo 
menos 15 anos de atraso. (FANTE,2005, p.46). 

 

Diante de todas essas pesquisas e estudos feitos acerca da temática 

torna-se importante analisarmos e entendermos como o bullying está sendo 

combatido na cotidianidade dos alunos agressores e vítimas, e de como os 

espaços socio educacionais estão lidando com estas agressões que são 

formas de violências veladas, mas que se manifestam de formas diferentes e 

complexas de lidar em cada indivíduo e espaço em que está ocorrendo. Nos 

próximos subitens serão consideradas, também, as formas que não são 

consideradas bullying, para que assim seja feita uma análise e possivelmente 

contestação das afirmativas que são declaradas para a não caracterização do 

bullying. 

2.1.3 A manifestação do Bullying nas escolas. 

 

Quando analisamos o fenômeno bullying nos ambientes escolares, é 

importante entendermos como a agressividade está presente dentro destes espaços. 

Essa agressividade pode ter diversas compreensões, em diversas áreas e autores. A 

agressividade no âmbito da psicologia é entendida como “... qualquer comportamento 

com intenção de ferir alguém física ou verbalmente”. (WEITTEN, 2002, p. 387).  

 
São três as formas para caracterizar o bullying, segundo BERGER, 2003, p. 

202 

1. agressão instrumental: empregada para obter ou reter um brinquedo ou 

outro objeto qualquer;  

2. a agressão reativa: a retaliação raivosa em função de um ato intencional ou 

acidental;  

3. a agressão ameaçadora: um ataque de agressão espontâneo. 
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Ainda, o mesmo autor, diz que a agressão se inicia a partir de um “autoconceito 

e de uma regulação emocional inadequados durante os primeiros anos da pré-escola 

e pode se tornar um sério problema social à medida que o tempo passa”. 

(BERGER,2003). 

Mesmo que todas as agressividades apresentem características distintas 

que estão ligadas a fatores emocionais, intencionais ou comportamentais, 

sempre haverá uma atitude agressiva que parte do autor da violência; ele tem 

necessidade de ameaçar, dominar, excluir e humilhar suas vítimas já que tem a 

ânsia e a vontade de resolver qualquer conflito através da violência. Essas 

agressões atingem suas vítimas de forma dolorosa e para o agressor torna-se 

de grande valor e ânsia sentir esse poder a partir da dor do outro.  

se há na classe um aluno que apresenta características psicológicas 
como ansiedade, insegurança, passividade, timidez, dificuldade de 
impor-se e de ser agressivo e com frequência se mostra fisicamente 
indefeso, do tipo bode expiatório... ele logo será descoberto pelo 
agressor. Esse tipo de aluno representa o elo frágil da cadeia, uma 
vez que o agressor sabe que ele não vai revidar se atacado, que se 
atemorizará vindo talvez a chorar, não se defenderá e ninguém o 
protegerá dos ataques que receber. (FANTE, 2005, p. 48). 

 

Diante de todo o exposto pode-se deduzir que a vítima está colocada 

numa situação em que muitas vezes não consegue relatar os problemas que 

está vivendo para os pais ou professores / responsáveis pelo ambiente escolar. 

Ainda, faz parte do cotidiano desses ambientes outros alunos começarem a 

agir da mesma maneira que o agressor, pois sabem que ninguém da sala 

ousará ir contra aqueles que aparentam ser mais fortes ou podem ter alguma 

dominação sobre os mais fracos.  

Todo esse processo acaba ocasionando a exclusão da própria vítima 

deste ambiente, exclusão dada a partir do isolamento e o reconhecimento de 

não pertencimento aos espaços; agrava-se, em muitas das vezes, as 

dificuldades de convivência em seu cotidiano no período em que está em sala 

de aula, o acesso a outros lugares, por medo de que o mesmo processo possa 

se repetir, ocasionando, em muitas das vezes, também, depressão e suicídio. 

O autor Montagu em seu livro “A Natureza da Agressividade Humana” 

(1976), acredita que essas agressividades devam ser analisadas a partir das 

ações comportamentais de uma sociedade, considerando que ela apresenta e 

se faz através de várias modificações. Diversos fatores, como a violência ou 
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espaços em que esses agressores estão inseridos podem comprometer e 

influenciar na agressividade dos autores. 

Embora o bullying seja uma forma de agressão apresenta características 

bem especificas:  

“são comportamentos produzidos de forma repetitiva num período 
prolongado de tempo contra uma mesma vítima; apresentam uma 
relação de desequilíbrio de poder, o que dificulta a defesa da vítima; 
ocorrem sem motivações evidentes; são comportamentos deliberados 
e danosos”. (FANTE, 2005, p. 49). 

 

Diversas reações podem ocorrer nas situações de bullying. O autor das 

agressões pode ir para um direcionamento direto (físico), agredindo, chutando 

ou fazendo ataques verbais, constrangendo, xingando, difamando entre outras 

ações. Há também o direcionamento indireto, que é o fato de criar histórias ou 

inventar rumores que afetam a vítima, sem ao menos ela saber os reais 

motivos e, com isto, excluindo-a de alguns espaços de convivência sem saber 

a razão de tal processo.  

Mesmo que o ambiente escolar esteja rodeado de conflitos e tensões, 

que envolvem sujeitos de diversas classes, raça ou etnias, as agressões e 

insultos que ocorrem dentro destes espaços devem ser trabalhados 

cotidianamente pelos responsáveis deste meio de desenvolvimento de 

potencialidade humana já que a escola é responsável, também, pelo convívio e 

emancipação deste indivíduo como ser social e parte da construção de uma 

sociedade. 

2.1.4 A questão de gênero nas práticas do bullying. 

 

Desde a existência dos seres humanos a desigualdade entre os gêneros 

é presente. Segundo o dicionário online de português, gênero tem várias 

significações em diferentes áreas de conhecimento, porém a que vamos 

abordar neste capitulo é: 

a diferença entre homens e mulheres que, construída socialmente, 
pode variar segundo a cultura, determinando o papel social atribuído 
ao homem e à mulher e às suas identidades sexuais. 

 

Antes de analisarmos o surgimento do gênero como categoria teórica e 

política, devemos compreender como os espaços sociais ocupacionais na 
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sociedade são distintos, construídos e dados diferentemente para os homens e 

para as mulheres. 

Distintos papéis são dados e atribuídos para os diferentes sexos, e essa 

percepção pode ser vista desde o momento em que nós seres humanos 

estamos no ventre de nossas mães, e os responsáveis pela criança4 começam 

a escolher cores de roupas, cores de parede, entre tantos outros objetos – 

sempre direcionado todos os detalhes para o sexo com o qual a criança irá 

nascer.  

Além de compreendermos que essas atribuições são construídas no 

momento que nascemos, as responsabilizações no decorrer da vida continuam 

a ser direcionadas para cada categoria de sexo, por exemplo, na socialização 

dos filhos. 

A socialização dos filhos, por exemplo, constitui tarefa 
tradicionalmente atribuída às mulheres. Mesmo quando a mulher 
desempenha uma função remunerada fora do lar, continua a ser 
responsabilizada pela tarefa de preparar as gerações mais jovens 
para a vida adulta. A sociedade permite à mulher que delegue esta 
função a outra pessoa da família ou a outrem expressamente 
assalariado para este fim. (SAFFIOTI,1987, p.8). 

 

Na sociedade não há apenas a divisão de um único segmento de 

denominação para um gênero especifico, mas também, há a existência de 

mulheres subordinando outras mulheres ou homens e/ou vice-versa e homens 

ou mulheres subordinando-se entre o mesmo gênero. Com esta questão, vale 

ressaltar que o patriarcado se estabelece pela relação de força e poder que faz 

com que a mulher fique atrelada ao homem, não é o único elemento que 

determina a estrutura de relações sociais presentes na sociedade. Esta 

afirmação pode ser dada a partir do entendimento de que, além desta relação 

de poder que faz parte do patriarcado, a divisão de classes presente nas 

sociedades também produz desigualdade e dominação.  

A história de toda a sociedade até aqui é a história de lutas de 
classes. [Homem] livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo 
[Leibeigener], burgueses de corporação [Zunftbürger] e oficial, em 
suma, opressores e oprimidos, estiveram em constante oposição uns 
aos outros, travaram uma luta ininterrupta, ora oculta ora aberta, uma 
luta que de cada vez acabou por uma reconfiguração revolucionária 
de toda a sociedade ou pelo declínio comum das classes em luta. 
(Marx, O Manifesto do Partido Comunista,1988, p.30). 

 

Como reitera SAFFIOTTI,1987, p.16: 

                                                           
4
 Não necessariamente o pai e a mãe, mas aqueles que serão os responsáveis pela criança.  
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A divisão da população em classes sociais, profundamente desiguais 
quanto às oportunidades de “vencer na vida”, representa outra fonte 
de dominação, considerada absolutamente legítima pelos poderosos 
e por aqueles que proclamam neutros, o mesmo se passando com as 
diferenças raciais ou étnicas.  

 

  O poder do homem sobre as mulheres se manifesta em todas as 

classes e etnias, classes que dominam e classes que são dominadas, 

mulheres brancas e mulheres negras.  Essa dominação do macho sobre a 

fêmea se exterioriza também quando essas mulheres entram no mercado de 

trabalho, com remuneração menor que a dos homens com precárias condições 

de trabalho. Estas condições a que essas mulheres estão submetidas ocorrem 

tanto em países desenvolvidos como em países que são considerados e 

chamados de subdesenvolvidos.  

A situação mais frequentemente no campo de trabalho é 
aquela que reúne homens e mulheres sob o comando dos homens. A 
sujeição feminina é mais profunda que a masculina, o que o pode ser 
averiguado através de vários aspectos. Primeiro, os patrões pagam 
menos às empregadas mulheres, mesmo quando elas desempenham 
as mesmas tarefas que os homens. Segundo, com frequência, são as 
mulheres são submetidas a testes vexatórios, visando controlar a sua 
vida reprodutiva. Quando o teste revela gravidez, a mulher é 
sumariamente despedida do emprego. (SAFFIOTI, 1987, p. 16,17). 

 

Essa relação que o poder do homem exerce, dentro das suas relações 

sociais ou espaços de trabalho, está diretamente atrelado à satisfação de seu 

desejo em relação àquele objeto, não importando se a mulher que ele enxerga 

como objeto está consentindo com esse sentimento ou não.  

Safiotti (1987), ainda, ressalta que esse não consentimento pode ter um nível 

limite que é manifestado quando as mulheres são estupradas, impedindo-as de 

escolher alternativas ou desejar de ser submetida a tal condição. 

O caso extremo do uso do poder nas relações homem-mulher pode 
ser caracterizado pelo estupro. Contrariando a vontade da mulher, o 
homem mantém com ela relações sexuais, provando, assim, sua 
capacidade de submeter a outra parte, ou seja, aquela que, segundo 
a ideologia dominante, não tem direito de desejar, não tem direito de 
escolher. (SAFFIOTI, 1987, p. 18.). 

 
A sexualidade do homem foi construída e [...] “culturalmente 

generalizada” [...], sendo assim, o homem acredita que a sua 
sexualidade vem apenas do órgão genital, não acreditando que possa 
existir outras áreas erógenas em seu corpo que possam dar prazer a 
ele. Contudo esta romantização e poder concentrado em seu órgão 
genital ocasionam e dão uma sensação ao homem que aquilo é o seu 
poder e encontra através dele formas de dominar e agir sobre as 
mulheres, pois desta concentração da sexualidade na genitália deriva 
a expressão falocracia (falo = pênis), ou seja, o poder do macho. 
(SAFFIOTI, 1987, p. 19.). 
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Esse prazer que o homem sente é individual, faz parte e deve apenas 

satisfazer seus próprios interesses; além de manter esse domínio de poder no 

âmbito da sexualidade, o mesmo também deseja uma mulher que esteja 

disposta a realizar seus prazeres no ambiente da casa , lavando, cozinhando, 

limpando, cuidando de sua prole, e de tudo aquilo que leva a mulher a mostrar-

lhe como está disposta a realizar aquilo que ele queira; sem contar com a 

reciprocidade entre ambos; sendo assim entende que o prazer torna-se e deve 

ser individual.  

Ao entendermos como os papéis sociais são desenvolvidos na 

sociedade, começamos a compreender os reais motivos e os porquês que 

meninos e meninas atuam de formas distintas no bullying, já que é perceptível 

ver que, quando os meninos são os agressores tendem a ser mais diretos e 

agressivos, atuando e agindo com pontapés, gritos, xingamentos, socos. Já as 

meninas usam formas menos agressivas, de forma encoberta, como fofocas, 

exclusão, rumores. Essas condutas diferenciadas entre meninas e meninos 

acontecem porque as meninas devem evitar conflitos que as exponham 

diretamente; sendo assim, tendem a encontrar formas que não a caracterizem 

como “valentonas”. 
a nossa cultura nega às meninas o acesso ao conflito aberto e impõe 
à agressividade delas formas não físicas, indiretas, dissimuladas. As 
meninas usam a maledicência, a exclusão, a fofoca, apelidos 
maldosos e manipulações para infligir sofrimento psicológico nas 
vítimas. (BRAGA,2011, p. 51,52,).  

 

Sendo assim, além de analisarmos as distintas formas de agressões que 

são realizadas entre meninos e meninas, cabe estudar também, os papéis e 

determinantes sociais construídos e dados na historicidade humana, que 

influencia diretamente as diversas formas de conduta. 
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2.1.5 Cyberbullying 

 

Assim como existe o bullying, que é dado através de agressões físicas e 

verbais, também existe o cyberbullying (bullying virtual), onde se dá a ação de 

um grupo de bullys (atores) ou apenas um indivíduo contra uma vítima. No 

cyberbullying, o ator costuma criar um perfil falso, seja no Facebook, Orkut, 

Formspring, Flickr, MSN, Myspace etc. ou se auto nominar por nicknames, 

“apelidos”, para se esconder, sendo um “fantasma” provocando o alvo sem 

limites, espalhando mensagens difamatórias contra a vítima com grande 

prejuízo para sua honra e integridade moral. O cyberbullying dá ao agressor 

uma “falsa sensação” de impunidade no ciberespaço, porque não está frente a 

frente com a vítima.  

Segundo especialistas, 20% dos estudantes já praticaram 
bullying na escola, enquanto 42% sofreram a agressão quando 
navegavam pela internet. Este fenômeno atinge tanto alunos quanto 
educadores além de ser prejudicial para a concentração e 
desenvolvimento escolar: no mundo real, a agressão tem começo, 
meio e fim e na internet, ela não acaba, fica aquele “fantasma” 
(BRAGA,2011, p.68). 

 

Estudos realizados apontam resultados que identificam crianças e 

adolescentes que são vítimas do cyberbullying. 

O resultado preliminar de uma enquete sobre segurança na internet 
realizada no site da ONG Assusta: 46% dos 510 adolescentes e 
crianças que responderam ao questionário afirmam que foram vítimas 
de agressões na internet ao menos uma vez; 34,8% dizem que foram 
agredidos mais de duas vezes. Dos participantes, 31% são do Estado 
de São Paulo, onde há o maior número de relatos, segundo a 
SaferNet”.

5
(BRAGA,2011, p.68). 

 

O Poder Judiciário vem ajudando bastante nas averiguações e 

verificações dessas agressões feitas na internet; são análises feitas através de 

rastreamentos do número de IP (Internet Protocol), que é capaz de identificar 

quem está por trás das agressões feitas via internet. No entanto, por mais que 

haja este meio de descoberta das agressões, ainda há  demora em apurar os 

crimes  por falta de recursos materiais e humanos da polícia, que apenas 

procura e investiga  provas quando há testemunhas, que tange à perícia, a 

mesma só é realizada quando há evidências suficientes através de coletas de 

provas, sendo que estas  só podem ter continuidade através de solicitações 

                                                           
5
 Jornal Folha de S. Paulo, cotidiano, 5 nov. 2008. 
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judiciais para apreensão dos objetos tecnológicos que foram usados para a 

prática do cyberbullying. 

Algumas ações são mencionadas quando se identifica causas de 

cyberbullying como tirar print da tela, tirar fotos, e usar todos os recursos 

necessários para juntar provas suficientes e agir e denunciar esses agressores.  

Quando as agressões envolvem crianças e adolescentes é de extrema 

urgência que procurem pela ajuda de um adulto e de um advogado, fazer 

denúncias e abrir um boletim de ocorrência. Jamais é aconselhável que a 

vítima, ou os responsáveis pela mesma, ajam e deem continuidade de forma 

violenta ou atacando o agressor, pois estas ações podem ser usadas como 

prova para o agressor, diminuindo, assim, a sua culpabilização por todo 

transtorno e agressão que teve com a vítima.  

Conforme pesquisa realizada pela América Psychological Association 

(APA) Task Force on Violence Directed Against Teachers em uma escola dos 

Estados Unidos acerca das violências que ocorriam entre professores e alunos, 

foi constatado que  

“de 2.998 professores dos níveis primário e secundário de 48 
estados, 80% afirmaram ter sido vítimas de violência ao menos em 
uma ocasião naquele ano ou em 2010. E 94% daqueles professores 
disseram terem sido ofendidos por estudantes nesses mesmos 
períodos. (SAMPAIO, p. 60, 2017). 

 

Todas estas violências foram detectadas e verificou-se que eram 

ocasionadas através de violência física, verbal, sexual, e eram também 

realizadas além do espaço escolar, inclusive por meios tecnológicos.  

Grande parte dos professores, principalmente do sexo feminino, que 

sofrem o bullying ou cyberbullying, associam que o motivo da perseguição é 

dado por razões como o fenótipo do professor, ou por perseguição por não 

concordar com as medidas que os professores tomavam dentro de sala de 

aula. E a questão de gênero era muito perceptível também, pois estes 

agressores acreditavam que o sexo feminino tinha menos poder e pertenciam 

ao sexo frágil, sendo assim, podendo ser agredidos e manipulados facilmente.  

Portanto, o cyberbullying é tão perverso quanto o bullying, ainda que 

ambos ajam de formas distintas: um acontece pessoalmente e o outro via 

redes sociais, porém, um não é menos perigosos e agressivos que o outro; na 
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hora de “atacar” a vítima, ambos são crimes, mudando apenas a forma como 

deve ser denunciado e, não há uma idade certa pra sofrer tais agressões, que 

podem acontecer com crianças, adolescentes e adultos. 

2.1.6 Projetos realizados para adquirir o conhecimento sobre o fenômeno 

do bullying: 

 

Diversos foram os países que deram importância para este fenômeno; a 

partir da identificação das causas que o bullying ocasiona todos os dias dentro 

dos espaços escolares, vários foram os projetos criados para o combate destas 

agressões.  

Na Grécia, uma das organizações mais bem-conceituadas no âmbito 

educacional chamada Colégio Moraitis, através de sua equipe profissional 

desenvolveu e iniciou um programa que tem como objetivo debater, refletir, 

orientações psicopedagógicas, para mudanças de condutas realizadas pelos 

agressores e vítimas.  

Na Noruega o Ministério da Educação criou em 1996, um Programa 

chamado: Norweigian Program of Preventing and Managing Bullying in Schools 

(Programa Norueguês de Prevenção e Controle ao Bullying nas Escolas), que 

foi desenvolvido pelo College of Stavanger com a colaboração coordenada por 

Erling Rolland. Este programa teve ajuda de todo o Conselho Estudantil, que 

trabalhava incansavelmente para o impedimento do bullying dentro dos 

espaços educacionais. Contavam com o apoio da direção da escola e com a 

associação dos pais. Realizaram palestras para professores e pais, com 

profissionais qualificados para o desenvolvimento destes debates. Tinham 

como objetivo principal manter estes debates em outros anos que viriam, 

trabalhando e integrando com outros profissionais, alunos, pais e criação de 

outras atividades para desenvolver nessas reuniões.   

No Brasil o termo violência tem sido de grande debate nas escolas, 

porém os programas que são desenvolvidos no País sofrem carência para o 

enfrentamento desta temática.  

Nos anos de 2002 e 2003, na cidade do Rio de Janeiro a Associação 

Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência (Abrapia), 

junto com a Petrobrás Social desenvolveu em 11 escolas o Programa de 
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Redução do Comportamento Agressivo entre Estudantes, com a finalidade de 

identificar situações de bullying, espaços que eram realizados, fatores, e suas 

consequências. Esse programa tinha como alvo atingir alunos que estavam 

matriculados no ensino regular entre a 5 a 8 série.  

A associação utilizava de três fatores importantes para alcançar seus 

resultados: 

 não existem soluções simples para a resolução do 
bullying; o fenômeno é complexo e variável. 

 cada escola desenvolveria suas próprias estratégias e 
estabeleceria suas prioridades no combate ao bullying. 

 a única forma de obtenção de sucesso na redução do 
bullying é a cooperação de todos os envolvidos: alunos, 
professores, gestores e pais. (FANTE,2005, p.89,90). 

 

Sendo assim, todas as escolas tiveram o livre arbítrio para traçar 

estratégias e atividades para desenvolver dentro do espaço educacional, e 

direcionar temas e atividades com um único objetivo: combater o bullying.  

Embora haja uma grande escassez de programas desenvolvidos no 

Brasil, o Programa Educar para Paz, foi um dos primeiros a ser desenvolvidos 

no país. Foi realizado e houve sua efetividade na cidade de São José do Rio 

Preto, em uma escola da rede púbica de ensino; tinha como objetivo direções 

compor equipes que pudessem realizar atividades psicopedagógicas e socio 

educacionais para o cuidado e mediação das violências nas escolas, com o 

principal foco de diminuir o bullying entre os alunos.6  

Um outro projeto de extrema importância, chamado Escola sem Bullying- 

foi desenvolvido pela empresa Abrace Programas Preventivos que tem como 

objetivo combater o bullying através de recursos que ajudem as escolas na 

prevenção deste fenômeno. 

Esse projeto tem a participação de vários profissionais de diversas áreas 

com o intuito de desenvolver as potencialidades dos indivíduos através de uma 

maneira socio educacional e pedagógica. Este projeto está atrelado e vinculado 

à Lei 13.185/15 que Institui o Programa de Combate à intimidação sistemática 

(Bullying) tem como intuito o combate ao bullying.  Atinge todos os sujeitos que 

fazem parte do ambiente escolar: pais e/ou responsáveis, educadores e 

                                                           
6
 Todas as estratégias e atividades desenvolvidas é possível ter acesso através da obra 

Fenômeno Bullying: como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz, da autora Cleo 
Fante. 
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alunos, contando com três processos de metodologia para o desenvolvimento 

das atividades que estão atreladas: implementação, execução e manutenção.  

As diretivas do Programa Escola sem Bullying são: 

• Prevenir e combater a prática da intimidação sistemática (bullying); em toda a 

sociedade. 

 • Capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações 

de discussão, prevenção, orientação e solução do problema; 

 • Implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e 

informação; 

 • Instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares e responsáveis 

diante da identificação de vítimas e agressores; 

 • Dar assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores;  

 • Integrar os meios de comunicação de massa com as escolas e a sociedade, 

como forma de identificação e conscientização do problema e forma de 

preveni-lo e combatê-lo; 

 • Promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito 139 a terceiros, 

nos marcos de uma cultura de paz e tolerância mútua;  

 • Evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores, privilegiando 

mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a efetiva 

responsabilização e a mudança de comportamento hostil; 

 • Promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os 

tipos de violência, com ênfase nas práticas recorrentes de intimidação 

sistemática (bullying), ou constrangimento físico e psicológico, cometidas por 

alunos, professores e outro profissionais integrantes da escola e sua 

comunidade. 

 

O objetivo do projeto é a tomada de conscientização que o bullying 

desenvolve: o trabalho principal é desenvolver o ser humano em suas 

individualidades, psíquicas, emocional e social; sem que haja um caráter 

punitivo ou agressivo em suas vítimas e agressores.  

A lei não tem o intuito de serem repressiva ou punitiva, com a 
finalidade direta de responsabilizar agressores, entes públicos ou 
particulares pela transgressão ou não observação das regras que 
protegem os direitos de personalidade, seja por culpa (negligência, 
imprudência e imperícia), omissão “in vigilando” (daqueles que têm a 
obrigação de vigiar) ou outra forma. (Lei 13.185 de 2015). 

 



41 
 

Mesmo que diversas ações estão sendo executadas, a reprodução do bullying 

continua sendo presente na cotidianidade do ambiente escolar, já que as 

manifestações dessas agressões são realizadas por questões psíquicas ou 

reflexos de agressões vividas na cotidianidade dos sujeitos agressores. Mesmo 

com todas as dificuldades de enfretamentos, todos os caminhos estão sendo 

explorados para o combate dos problemas desencadeados por este fenômeno. 

Inclusive no o ano de 2017, a Frente Parlamentar Mista de Combate ao 

Bullying e outras formas de Violência, juntou-se ao Abrace Programa 

Preventivos. Essa Frente Parlamentar foi criada e tem como seu autor o 

deputado Federal Roberto de Lucena, do Partido Verde da cidade de São 

Paulo. Essa colaboração teve como principal objetivo atuar junto aos pais, 

educadores, alunos, responsáveis, profissionais de diversas áreas e 

legisladores para o combate e desenvolvimento de uma cultura que não 

envolva a violência, e que já comece dentro dos espaços escolares.  

Com todo esse processo em desenvolvimento e a parceria desenvolvida, 

houve uma grande iniciativa para a aprovação da Lei 13.185. Está lei permite 

caracterizar e identificar as formas de agressão que são realizadas no autor 

praticante do bullying. 

2.1.7 A Violência 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a violência como 

intencionalidade de agredir ou ameaçar alguém ou um grupo com a intenção 

de excluir e denegrir a imagem da pessoa. 

 "o uso intencional de força física ou poder, ameaçados ou reais, 
contra si mesmo, contra outra pessoa ou contra um grupo ou 
comunidade, que resultem ou tenham grande probabilidade de 
resultar em ferimento, morte, dano psicológico, mal desenvolvimento 
ou privação” (OMS, APUD,2006). 

 

Essa caracterização definida pela OMS está ligada com a 

intencionalidade que se tem ao realizar o ato de violência, sem que haja a 

especificidade do resultado de que a ação irá produzir na vida do indivíduo. 

Ainda, nesta definição, não há uma definição clara sobre os incidentes em que 

não há uma intenção, como, por exemplo, ferimentos no trânsito (acidentes). 
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Marilena Chaui (1998) realizou um debate acerca da violência através da 

explicitação dos termos filosóficos éthe, ethos e ta éthiké. Explicita que o termo 

éthe é o modo de agir de uma sociedade, e muitas das vezes, de acordo com 

sua formação cultural e crenças, não vê problema na ação realizada, não 

enxergando como violência. Já a palavra ethos é a característica pessoal do 

sujeito e a palavra ta éthike é característica ou o modo de agir do indivíduo. 

Contudo, todas as ideais que são produzidas na sociedade mesmo tendo uma 

análise diferente em cada comunidade e espaço social, são e estão ligadas a 

uma moral, entendida como um conjunto de regras apreendidas em uma 

sociedade, cultura, e que orienta o indivíduo em suas ações. 

Quando abordamos o que é ser ético na sociedade, temos o 

entendimento da relação a não violência, e que “o ser ético” está centrado na 

forma como as pessoas agem no dia a dia em sociedade, sem racismo, sem 

preconceito, com educação, com moral, atitudes estas, que demonstram a 

figura do sujeito ético e das suas ações, assim como, o conjunto de valores 

relacionados a uma determinada atuação, que baseia-se na ética.  

Segundo Marilena Chauí (1998), o termo dado para exemplificar um 

agente ético é pela forma como ele se posiciona no meio social, podendo ele 

ser consciente de si e de suas ações, tendo a liberdade de decidir, com base 

nas situações vivenciadas, o que é coerente do que é incoerente, em outras 

palavras, pode discernir o certo do errado, sendo assim denominado um ser 

responsável, ou seja, um sujeito que tem por obrigação responder pelos seus 

atos. Desta forma, para que o sujeito seja definido como um ser ético, é 

essencial que exista dentro da sua rotina três conceitos fundamentais, 

definidos por razão, liberdade e responsabilidade. 

 O termo dado para explicar a ação ética, baseia- se nas ideias 

centradas diante do bem e do mal, do honesto e do desmerecedor, da coragem 

e da desmoralização, pontos tidos como audácias, que podem distinguir-se de 

um grupo social para o outro. Desta forma, uma ação só será considerada ética 

caso ela seja consciente, livre, tendo autonomia e responsável, sendo por sua 

vez, digna caso seja praticada com harmonia entre o bem e o justo.  

A ética refere- se ao desempenho e desenvolvimento do caráter do 

indivíduo para que seja possível dele obter o ato honrado, tendo uma atitude 

livre, consciente e responsável. Já a moral, vem dos costumes, normas, regras 
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e valores estabelecidos pela sociedade em si, e quando posta em prática gera 

uma situação de submissão, por exemplo, às regras que são impostas pelo 

Estado obrigatoriamente seguidas pelo cidadão, que terá as devidas punições 

caso não siga como o pretexto ético, das leis estabelecidas. 

Pode-se perceber que ocorre uma desordem entre a autonomia do 

sujeito ético e a heteronomia, obediência, do ser humano para com as normas 

impostas pelo extrínseco, estabelecendo regras para serem obrigatoriamente 

seguidas pelo sujeito procedendo de acordo com uma norma estabelecida, e 

por isso, exerce com rigidez, pressionando o sujeito a agir conforme algo que 

não foi refletido nem mesmo definido e estipulado pelo mesmo.  

O conceito da violência significa tudo aquilo que, ao utilizar da 

brutalidade, sem que haja uma espontaneidade, a vontade e a liberdade do ser 

humano, estará agindo contra a natureza da situação, sendo por sua vez, um 

ato deturpado, em outros termos, o agir violento é constranger, coagir, torturar, 

brutalizar, abusar fisicamente, psicologicamente, pela intimidação, pelo medo, 

pelo terror, etc. É, também, considerado um ato de violência, toda aquela 

situação que ocorra uma violação para com alguém ou alguma coisa que se 

tem por ser valorizada pela sociedade.  

A violência é o ato de infração, desrespeito, contra coisas e ações que 

um indivíduo ou um grupo social tem definido como sendo uma questão integra 

e um direito. O ato da violência também se apresenta na forma como um 

sujeito cruza com o outro, tendo uma atitude agressiva, simplesmente pelo fato 

do outro ser quem ele é, o que denota uma questão de desrespeito para com 

este ser, não demostrando por usa vez, uma atitude de igualdade e sim, uma 

atitude da não aceitação, sendo desta forma contrária ao conceito de coragem 

e bravura, sendo este um exercício da atrocidade  

O conceito da violência está interligada ao conceito da ética, pela forma 

como são tratados os seres humanos, afetuosos, dotados de linguagem, de 

responsabilidade, de livre-arbítrio como se não fossem nada mais além do que 

coisas, ou seja, como se fossem animais irracionais, apáticos, mudos, 

preguiçosos e negligentes, consequentemente, não existe o respeito para com 

o próximo. Assim como a violência está interligada dentro do padrão 

apresentado pela ética, ela também está inserida na política, definindo-se pela 

imagem ilustre do poder político como um sujeito de privilégios, que atua pela 
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invenção, defesa e garantia de direitos, contra a preponderância das regalias, 

evitando desta maneira o exercício do poder, pela força, opressão, ameaça, 

entre outras, questões que podem ser percebidas ao longo dos anos diante das 

manifestações. 

No Brasil existe um mito da não violência brasileira, ou seja, uma história 

da ascendência que refaz em diversos contos, reproduzindo o modelo da 

narrativa anterior que, no entanto, é uma versão de outra narração da qual a 

linhagem se perdeu. Este mito sobre a não violência brasileira está entrelaçada 

dentro da suposta figura de uma sociedade generosa, fugaz, altruísta, que não 

tem qualquer conhecimento a respeito do racismo, machismo, homofobia, que 

tem respeito pelas diferenças étnicas, religiosas, políticas, sem qualquer tipo de 

preconceito ou discriminação das pessoas pelas suas devidas classes sociais 

nem pelas diferenças de gênero, sexual, religiosas ou profissionais. Mito este 

tido como sendo o Brasil uma terra santificada por Deus, com o intuito de ter 

um futuro extraordinário, um lugar, no qual, são compostas todas as raças, um 

país que respeita sua sociedade e, acolhe os estrangeiros sem qualquer 

discriminação, tratando todos como iguais. Essa questão da origem inicia-se no 

século 17, é posta em vigor no século 18 e posta em prática no século 19 e 20, 

tendo como pretexto garantir que o povo brasileiro conserve sua identidade 

original, de acordo com as transformações históricas.  

Diante de todo este entendimento acerca da violência, chegamos à 

conclusão de que o bullying é um tipo de violência psicológica em que o 

agressor encontra prazer ou acredita ser normal atacar a vítima acreditando 

que aquilo é normal e que as consequências acerca do ato não lhe acarretarão 

problemas.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) alguns parâmetros 

são analisados para combater a violência que ocorre na sociedade, sendo ele 

de cunho social, político e/ou econômico para as devidas intervenções que 

podem prevenir o ato violento, sendo elas divididas em três níveis, 

– Prevenção primária – abordagens que pretendem 
prevenir a violência antes que ela ocorra; 

– Prevenção secundária – abordagens centradas nas 
reações mais imediatas à violência, como cuidados 
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médicos, serviços de emergência ou tratamento de 
doenças sexualmente transmissíveis após um estupro; 

– Prevenção terciária – abordagens que focalizam os 
cuidados prolongados após a violência, como reabilitação 
e reintegração e esforços para diminuir o trauma ou 
reduzir a deficiência prolongada ligada à violência. 

Essa análise é realizada e vista como níveis que deveriam ocorrer antes 

do ato violento, no momento em que ocorre, e depois que a violência é 

exercida (longo prazo); além disso, pesquisadores realizam estudos e 

acreditam que, algumas ações que podem e devem ser realizadas, tais como:  

– Intervenções universais – abordagens direcionadas a 
grupos ou à população em geral sem considerar o risco 
individual. São exemplos disto os programas de 
prevenção de violência dirigidos a todos os estudantes de 
uma escola ou a crianças de determinada idade e/ou em 
campanhas nos meios de comunicação de uma 
comunidade; 

– Intervenções selecionadas – abordagens direcionadas a 
pessoas consideradas em alto risco de violência 
(expostas a um ou mais fatores de risco); 

– Intervenções indicadas – abordagens direcionadas a 
pessoas que já demonstraram comportamento violento; 
isto é, tratamento para agressores de violência doméstica. 

Os países que estão em processo de industrialização e aqueles que 

estão em desenvolvimento têm atuado nas prevenções secundárias e 

terciárias, pois, 

 É compreensível que a prioridade seja frequentemente 
dada às consequências imediatas da violência, apoiando 
as vítimas e punindo os agressores. Tais ações, embora 
sejam importantes e necessitem de fortalecimento, 
deveriam ser acompanhadas de um maior investimento 
em prevenção primária. Uma resposta abrangente à 
violência deve não só proteger e apoiar as vítimas da 
violência, mas também promover a não-violência, reduzir 
as agressões violentas e mudar as circunstâncias e as 
condições que favorecem a explosão de violência. 

A violência em si tem várias faces, e em sua gênese tem e insere fatores 

ambientais, sociais, biológicos, moral e ético. Diante disso, existe uma análise 
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no modelo ecológico de que a violência representa um determinado risco, e 

que alguns fatores precisam ser analisados para que possam chegar a uma 

intervenção para a violência ocorrida. Contudo, é necessário: 

– Analisar os fatores de risco individuais e tomar medidas 
para modificar os comportamentos individuais de risco; 
– Influenciar as relações individuais próximas e criar 
ambientes familiares sadios, assim como fornecer ajuda 
profissional e apoio para famílias desintegradas; 
– Monitorar espaços públicos, como escolas, locais de 
trabalho e bairros, e tomar medidas para enfrentar 
problemas que possam levar à violência; 
– Analisar a desigualdade de gênero e atitudes e práticas 
culturais diferentes; 
– Analisar os fatores abrangentes culturais, sociais e 
econômicos que contribuem para a violência e tomar 
medidas para mudá-los, incluindo metas que diminuam a 
distância entre ricos e pobres e assegurem acesso 
equitativo a bens, serviços e oportunidades. 

 
Há também um papel importante vindo dos ministérios governamentais e 

de algumas profissões que estão associadas a estas questões como o serviço 

social, saúde e educação, que podem intervir e compreender a dinâmica e as 

diversidades de compreensão de um sujeito ou um grupo que agem 

violentamente.   

Assim, a saúde pública preocupa-se em enxergar as  melhores formas 

de atuar em relação à violência , analisando os principais fatores que geram 

um ato violento e quais as melhores formas de intervir em qualquer tipo de 

violência; ainda, busca compreender as diversas culturas existentes e de como, 

muita das vezes, a violência torna-se mecanismo de defesa para aquela 

comunidade ou país em prol de seus cidadãos, para que assim trabalhos sejam 

realizados para que a população daquela cultura ou país iniciem uma nova 

compreensão e ação não violenta diante da realidade presente no cotidiano. 
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3  Capítulo 2 Dislexia 
 

A dislexia é um dos tipos de distúrbio ou Transtorno Específico de 

Aprendizagem (TEAp).  Este transtorno revela-se nas primeiras fases da vida 

pré-escolar da criança, pois é nesta fase que o aluno apresenta dificuldades 

nas funções associadas à cognição, que estão ligadas à atenção e a memória 

no momento de captação dos assuntos expostos.  

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. (Definição adotada pela IDA – International 

Dyslexia Association, em 2002). 

A dislexia pode ser definida como um transtorno de aprendizagem da 
leitura que ocorre apesar da inteligência normal, de ausência de 
problemas sensoriais ou neurológicos, com instrução escolar 
adequada e oportunidades socioculturais suficientes de acordo com 
WORLD FEDERATION OF NEUROLOGY (1968 apud MOUSINHO, 
2013, p.49) 

 

 Este transtorno de aprendizagem é caracterizado pela dificuldade na 

leitura, na decodificação e na soletração das letras durante o processo de 

aprendizagem.  A informação deve ser decodificada pela apreensão de sons 

para que seja desenvolvida a linguagem e, assim, aprendida pelas crianças de 

uma maneira que elas associem o que ouvem às expressões que produzem. A 

ausência de consciência fonológica ou déficit no componente fonológico da 

linguagem resulta em uma baixa interpretação da informação e déficit de 

aprendizagem (CAPELLINI; GERMANO; PADLA 2010 apud MOUSINHO, 

2013, p.49). A partir do momento em que essa criança consegue desenvolver 

seu sistema fonológico, os vínculos e representações que elas associam, 

tornam-se otimizados. 

 É provável que os aperfeiçoamentos tragam com eles melhorias em 
algumas habilidades cognitivas subjacentes ao desenvolvimento da 
leitura, como, por exemplo, melhorias no acesso às formas faladas 
das palavras, como é requerido nas tarefas de consciência 
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fonológica, e aumentos na capacidade da memória verbal de curto 
prazo, porque está se baseia em códigos fonológicos (MENDONÇA, 
MOUSINHO, APARECIDA, 2013, p.49 apud Snowling e Hulme, 
1994). 

 

Além do déficit existente no aparato fonológico, as crianças disléxicas 

podem apresentar (MOUSINHO, APARECIDA, MENDONÇA, 2013, p.49 apud 

CAPELLINI; GERMANO; PADLA, 2010) [...] déficits cognitivo- linguísticos e 

acadêmicos em outras áreas, como a falta de atenção, o déficit no cálculo 

matemático, na soletração e na expressão escrita e, ainda, na habilidade de 

usar informações suprassegmentais, como a rima e prosódia, na generalização 

da soletração de sons para a correspondência entre letra e som.  

Os primeiros sinais da dislexia podem ser identificados nos primeiros 

anos da pré-escola, pois é nesta fase que a criança se inicia no processo de 

alfabetização é apresentado ao aluno o método em que é requerida a 

consciência fonológica. Percebe-se, portanto, que indivíduos portadores deste 

distúrbio desde esta fase habilidades de consciência fonológica como a rima, 

aliteração e a silabação relacionados ao processamento auditivo e visual 

(MACOIR; FOSSARD; SAINTPIERRE; AUCLAIR-OUELLET, 2012 apud 

MOUSINHO, 2013, p.50). 

Quando há identificação das dificuldades apresentadas, o diagnóstico da 

dislexia deve ser rápido para que haja o acompanhamento adequado do 

indivíduo. Após o diagnóstico, os métodos para a melhoria do aprendizado 

podem ser iniciados de imediato, para alcançar o melhor resultado, não apenas 

no âmbito escolar, mas, também, na vida cotidiana da criança. A escola tem 

um importante papel nesta identificação, pois, assim que o professor ou o 

responsável do ambiente escolar identifica essas dificuldades apresentadas 

pelo aluno, a coordenação, junto à equipe de professores pode desenvolver 

atividades pedagógicas apropriadas e adaptar as atividades para que o 

processo de aprendizado não continue defasado em relação às metas 

escolares. A mudança de estratégias para a melhor compreensão do conteúdo 

escolar tem consequências na vida cotidiana deste indivíduo, pois, o mesmo 

inicia um processo de identificação de suas dificuldades e, assim, desenvolve 

outras habilidades que vêm compor sua nova auto percepção. Tanto o aluno 

quanto o corpo docente começam a entender que aquele aluno tem uma 

dificuldade em relação aos demais. Neste processo, os eventos de bullying 
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muito comuns em crianças que apresentam dislexia e outros distúrbios de 

aprendizagem, podem diminuir ou parar totalmente, pois começam a ser 

compreendidas e não mais são consideradas “burras”, 

De acordo com um estudo longitudinal recente, a prevalência de 
bullying entre as crianças com transtornos de aprendizagem tem 
aumentado nos últimos anos e variou de 21 a 30 %, entre os anos de 
2203 e 2006 (MENDONÇA, MOUSINHO, APARECIDA, 2013, p.24 
apud SON, PARISH, & PETERSON, 2012). 

 

No Brasil ainda carece o reconhecimento de que estes transtornos de 

aprendizagem exigem um acompanhamento específico e que requer o 

investimento de recursos financeiros direcionados para este fim. O Estado 

deveria participar de forma pró ativa na elaboração de políticas públicas para 

que estes sujeitos tenham a garantia de recursos educacionais apropriados e 

acesso a especialistas que possam identificar e lidar com as dificuldades 

apresentadas para que assim tenham o direito de aprendizado igualitário. 

Ainda que o sistema público de saúde disponibilize médicos e psicólogos, 

profissionais capacitados em reconhecer as necessidades especiais dessas 

crianças, a dificuldade e morosidade para acessar tais profissionais para 

conseguir acompanhamento desses especialistas interfere diretamente no 

aprendizado e desenvolvimento necessário para o sujeito que apresenta algum 

transtorno de aprendizagem como a dislexia. 

 

3.1 Políticas Públicas na Educação Especial 

 

A dislexia, segundo “O Manual de Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-5)”, está inserida nos códigos 315.000 (F81.0) e 

315.2 (F81.81), no entanto, mesmo com a presença da dislexia constada neste 

catalogo, o que já é um avanço, a questão das políticas públicas no Brasil 

ainda estão atrasadas em relação a criação de programas que inserem esses 

sujeitos. Além de não identificarem questões que podem ser trabalhadas 

durante o desenvolvimento da criança para alcançar melhorias na escrita e 

leitura de modo a não as prejudicar futuramente, condenando ao fracasso 

como profissional e baixa autoestima.  

A Declaração de Salamanca, que ocorreu no ano de 1994, expõe que, 

escolas regulares com orientação inclusiva constituem os meios mais 
eficazes de combater atitudes discriminatórias e que estudantes com 
deficiência e altas habilidades/superdotação devem ter acesso à 
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escola regular, tendo como princípio orientador que “as escolas 
deveriam acomodar todas as crianças independentemente de suas 
condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou 
outras (apud BRASIL, 2006, p.330 CITAÇÃO DE SITE). 

 

Diante desta declaração o Brasil avançou em suas práticas e políticas de 

educação inclusiva. O Conselho Nacional de Educação estabelece critérios 

para que todas as crianças que necessitam de um atendimento qualificado e 

especializado tenham acesso, e que este esteja direcionado para cada 

dificuldade de aprendizagem diferente; sendo assim, a resolução descreve que,  

situações nas quais as dificuldades de aprendizagem necessitarem 
de adaptações educacionais, destacadamente aquelas associadas a 
dificuldades específicas de aprendizagem, como a dislexia, a 
problemas de atenção, perceptivos, emocionais, de memória, 
cognitivos, psicolinguísticos, psicomotores, motores, de 
comportamento, e ainda a fatores ecológicos e socioeconômicos, 
como as privações de caráter sociocultural e nutricional (apud, p.20). 

 

No ano de 2007, inicia-se o processo de acesso à educação especial 

planejada junto ao ensino regular, com a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, para crianças com deficiências 

variadas e os transtornos de aprendizagem. Essa política foi realizada e 

manifesta através do Ministério da Educação.   

A partir de então houve a necessidade de definir o papel e 
abrangência para o Atendimento Educacional Especializado (AEE), 
principal estratégia para o acompanhamento das necessidades 
especiais destas crianças (MOUSINHO, APARECIDA, MENDONÇA, 
2013, p.25). 

 

No ano de 2008, o Atendimento Educacional Especializado (AEE) foi 

previsto na Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da 

educação inclusiva. Essa política tem como proposta realizar e assegurar 

matrícula das crianças nas escolas que tem deficiências e, também, estabelece 

normas para a criação de políticas públicas e práticas pedagógicas que estão 

direcionadas para a inclusão escolar. 

Este serviço tem como finalidade identificar, produzir e encontrar caminhos e 

recursos pedagógicos e de acessibilidade para que os alunos, que apresentam 

alguma deficiência, como transtorno específico de aprendizagem (TEAp) e 

altas habilidades, não encontrem barreiras para o livre e total acesso à 

educação. Este atendimento está vinculado e apoiado no que diz a Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva (Brasil. 

MEC, 2007). 
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Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a 
constituir a proposta pedagógica da escola, definindo como seu 
público-alvo os alunos com deficiência, transtornos globais de 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Nestes casos e 
outros, que implicam em transtornos funcionais específicos, a 
educação especial atua de forma articulada com o ensino comum, 
orientando para o atendimento às necessidades educacionais 
especiais desses alunos. (MOUSINHO, APARECIDA, MENDONÇA, 
2013, p.27). 

 

Com a resolução do Conselho Nacional de Educação (BRASIL, CNE, 

2009), o Atendimento Educacional Especializado (AEE) ainda tem, em sua 

composição, o público alvo, o financiamento, a institucionalização e a formação 

e atribuições do professor.  

DO PÚBLICO-ALVO  
Considera-se público-alvo do AEE: 
a. Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo 
prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, os quais, 
em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 
demais pessoas.  
b. Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que 
apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento 
neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na 
comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição 
alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de 
Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos 
invasivos sem outra especificação.  
c. Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que 
apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as 
áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, 
acadêmica, liderança, psicomotora, artes e criatividade. 
 
DO FINANCIAMENTO 
De acordo com o Decreto n. 6.571/08, os alunos público alvo da 
educação especial serão contabilizados duplamente no FUNDEB, 
quando tiverem matrícula em classe comum de ensino regular da 
rede pública e matrícula no atendimento educacional especializado - 
AEE, conforme registro no Senso Escolar MEC/INEP do ano anterior. 
Dessa forma, são contempladas: 
a. Matrícula na classe comum e na sala de recursos multifuncional da 
mesma escola públicas;  
b. Matrícula na classe comum e na sala de recursos multifuncional de 
outra escola pública;  
c. Matrícula na classe comum e no centro de atendimento 
educacional especializado públicos;  
d. Matrícula na classe comum e no centro de atendimento 
educacional especializado privado sem fins lucrativos. 

 
DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO AEE  
A oferta do atendimento educacional especializado - AEE deve 
constar no Projeto Pedagógico da escola de ensino regular, prevendo 
na sua organização: 
 a. Sala de recursos multifuncional: espaço físico, mobiliários, 
materiais didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e 
equipamentos específicos;  
b. Matrícula do aluno no AEE: condicionada à matrícula no ensino 
regular da própria escola ou de outra escola;  
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c. Plano do AEE: identificação das necessidades educacionais 
específicas dos alunos, definição dos recursos necessários e das 
atividades a serem desenvolvidas; cronograma de atendimento dos 
alunos;  
d. Professor para o exercício da docência do AEE; 
 e. Profissionais da educação: tradutor e intérprete de Língua 
Brasileira de Sinais, guia-intérprete e outros que atuam no apoio às 
atividades de alimentação, higiene e locomoção.  
f. Articulação entre professores do AEE e os do ensino comum.  
g. Redes de apoio: no âmbito da atuação intersetorial, da formação 
docente, do acesso a recursos, serviços e equipamentos, entre outros 
que contribuam para a realização do AEE. 
 A oferta do AEE, no centro de atendimento educacional 
especializado público ou privado sem fins lucrativos conveniado para 
essa finalidade, deve constar no projeto pedagógico do centro, 
contemplando na sua organização os recursos, o plano de AEE, os 
professores e demais profissionais, conforme orientação da 
Secretaria de Educação. 
 Os centros de atendimento educacional especializados devem 
cumprir as normativas estabelecidas pelo Conselho de Educação do 
respectivo sistema de ensino, quanto a sua autorização de 
funcionamento, em consonância com as orientações preconizadas 
nestas Diretrizes.  
 
DA FORMAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR 
 Para atuação no AEE, o professor deve ter formação inicial que o 
habilite para o exercício da docência e formação específica na 
educação especial, inicial ou continuada. São atribuições do professor 
do atendimento educacional especializado: 
 a. Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos 
pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando as 
necessidades específicas dos alunos público-alvo da educação 
especial;  
b. Elaborar e executar plano de atendimento educacional 
especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos 
recursos pedagógicos e de acessibilidade; 
 c. Organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala 
de recursos multifuncional; d. Acompanhar a funcionalidade e a 
aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala 
de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da 
escola; 
 e. Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração 
de estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade;  
f. Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de 
acessibilidade utilizados pelo aluno;  
g. Ensinar e usar recursos de Tecnologia Assistiva, tais como: as 
tecnologias da informação e comunicação, a comunicação alternativa 
e aumentativa, a informática acessível, o soroban, os recursos ópticos 
e não ópticos, os softwares específicos, os códigos e linguagens, as 
atividades de orientação e mobilidade entre outros; de forma a 
ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia, 
atividade e participação.  
h. Estabelecer articulação com os professores da sala de aula 
comum, visando a disponibilização dos serviços, dos recursos 
pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a 
participação dos alunos nas atividades escolares.  
i. Promover atividades e espaços de participação da família e a 
interface com os serviços setoriais da saúde, da assistência social, 
entre outros. (BRASIL, CNE, 2009). 
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3.2 Políticas Públicas Internacionais 

 

O Brasil não é o único país que implementa políticas públicas para 

pessoas com transtornos de aprendizagem, existem diversos outros que tem 

como intuito aprimorar o ensino para essas crianças, como a China, que 

implementou um modelo de respostas à intervenção de três níveis, fora o 

fornecimento de um apoio extra para os estudantes que possuem transtorno de 

aprendizagem além de apresentar programas que auxiliam as famílias nos 

tipos de métodos de ensinamento que podem pôr em prática com seus filhos. 

Já nos Estados Unidos da América (EUA), é apresentado na legislação que 

haja programas para a identificação precoce dos transtornos de aprendizagem 

e para o TDAH. Em 1975, houve a aprovação da primeira legislação (Education 

of all Handicapped Children Act) que teve por objetivo autorizar programas de 

pesquisas e formação para as diretrizes para que estudantes com transtorno 

de aprendizagem pudessem receber uma educação diferenciada. A parir desta 

data, foram realizadas mudanças nas políticas de acompanhamento destas 

crianças, incluindo revisões mais recentes do Individual With Disabilities 

Education Act- IDEA. 

Segundo o IDEA, o Transtorno Específico de Aprendizagem (TEA) é 

definido como: 

uma alteração em um ou mais dos processos cognitivos básicos 
envolvidos na compreensão ou no uso da linguagem oral ou escrita, 
que podem se manifestar em falta de habilidade para se expressar ou 
para compreender a fala, para ler, escrever, dominar a ortografia ou 
realizar cálculos matemáticos. MENDONÇA, MOUSINHO, 
APARECIDA, (2013, p.27). 

 

Os Estados Unidos da América têm se preocupado em criar 

instrumentos que possuem maior sensibilidade e padronização na tarefa de 

auxiliar professores na identificação de crianças que apresentam estes 

transtornos, para que suas necessidades pedagógicas sejam atendidas. Posto 

isso, todos os estudantes que têm transtorno de aprendizagem, que passaram 

por esses procedimentos de apoio, desde a educação infantil até o ensino 
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superior, têm por direito requerer uma extensão do tempo para realizar as 

provas, fazer as avaliações separadamente dos demais colegas no intuito de 

aumentar sua concentração, e, também, o uso de outro ambiente com mais 

tranquilidade, assim como ter as questões da prova lidas por um orientador. 

Tais medidas foram observadas para mitigar a dificuldade na interpretação do 

que está sendo solicitado nas avaliações, devido à complexidade de certas 

questões com relação ao nível linguístico no enunciado das provas de 

linguagem, assim como nas de matemática, fazendo com que o aluno 

necessite de mais tempo para finalizar as avaliações. 

No Reino Unido, por exemplo, existe um importante ponto na legislação 

relacionada à garantia do acesso às necessidades especiais de crianças com 

transtornos de aprendizagem, chamado Special Educational Needs Code of 

Practice (2001) [Código de Práticas para Necessidades Educacionais 

Especiais]. Entende-se que os pais que possuem crianças com dislexia devem 

ser considerados parceiros da escola, como também, têm por direito e dever de 

estar cotidianamente participando ativamente no andamento do processo 

educacional de seus filhos. Trata-se de um programa de diretrizes que 

possuem três níveis, que foram apresentados por Sir Jim Rose (2009). Este 

programa inicia com o ensino de qualidade para os alunos (nível 1), depois, 

passa por uma etapa de adaptação pedagógica, além de reforçado para as 

crianças com esse transtorno de aprendizagem para desenvolver a 

aprendizagem de crianças com dislexia (nível 2) e por fim, a intervenção 

individualizada para aqueles que, mesmo com todos esses cuidados, 

permanecem com dificuldade, necessitando de mais auxílio (nível 3). 

Todos os países deveriam aprimorar seus métodos educacionais, para 

que os alunos com dislexia e TDAH possam ter maiores possibilidades de 

seguir seus estudos com a turma da mesma faixa etária, e que os próprios 

educadores pudessem ser treinados para encontrar métodos educacionais 

capazes de auxiliar essas crianças para que tenham uma evolução durante sua 

formação acadêmica. O objetivo destas medidas previstas nas legislações e 

implementadas pelos programas desses países é que seja adotada uma 

política de educação inclusiva, levando em consideração a diversidade dos 

estilos de aprendizagem de cada aluno. Todavia, não se pode esquecer que 

existem outros fatores que acarretam riscos durante a formação dessas 
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crianças, pois, em alguns casos, existem aquelas que, além de terem 

transtorno de aprendizagem, pode haver crianças  que tenham entrado na 

escola de forma prematura, ou aquelas pouco motivadas, ou em condições 

emocionais comprometidas e, em alguns casos, acrescenta-se o mal preparo 

de profissionais em sala de aula que geram má qualidade educacional. Sendo 

assim, o acompanhamento dinâmico da evolução do aprendizado dessas 

crianças, deve beneficiar a todos os alunos, principalmente aos que possuem 

maior dificuldade. 

 

3.3 A Associação Brasileira de Dislexia (ABD) 

 

A Associação Brasileira de Dislexia foi fundada no ano de 1983, por um 

pai que tinha um filho portador da dislexia. Diante da situação que se 

apresentava, o genitor recorreu ao British Dyslexia Association em busca de 

alternativas que pudessem ajudar no desenvolvimento da criança, não apenas 

social, mas, também, na educação, já que este transtorno atinge crianças em 

fase escolar.  

 

O entrevistado Luiz Gustavo Simi, psicólogo, da ABD relata  

 “São crianças a partir do processo de alfabetização, que é onde nós 
conseguimos identificar o diagnóstico de dislexia até a adolescência” 
(Luiz Gustavo V. Simi, ABD, 2018). 

 

No início era apenas um ponto de estudo, de encontro, troca de 

informações e divulgação da Dislexia com apoio de entidades internacionais. A 

associação foi tomando corpo e, em 1988, foi criado o Centro de Avaliação e 

Encaminhamento – CAE, visando suprir a carência nacional de profissionais 

especializados em diagnósticos e tratamentos deste Transtorno Específico de 

Aprendizagem (TEAp) até então pouco conhecido (ABD, 2018). No ano de 1999 

a ABD iniciou o processo de parceria junto à International Association- IDA, 

porém, só nos anos 2000, a partir do IV Simpósio Internacional de Dislexia, o 

IDA reconheceu a importância desta Associação, dando apoio para a 

continuação do trabalho. Este reconhecimento obteve resultado no ano de 2001.  

Além deste reconhecimento, 14 anos depois, a ABD reconheceu que 

precisava de um apoio para os diagnósticos dos Transtornos de Aprendizagem 

existentes, criando o Centro Especializado em Distúrbios de Aprendizagem – 
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CEDA. Assim, optaram por certificar um parceiro a diagnosticar e orientar 

intervenções de outros transtornos de aprendizagem e globais do 

desenvolvimento, que não apenas a Dislexia. Desta forma, foi criado o Centro 

Especializado em Distúrbios de Aprendizagem- CEDA, certificado com o selo 

de qualidade da ABD, para que pudesse desenvolver e atuar em áreas outras 

além do diagnóstico, que, pode oferecer ao educando a possibilidade de 

acompanhá-lo em intervenções e fornecer ao estudante ferramentas 

necessárias para seu desenvolvimento educacional, independentemente do 

transtorno ou dificuldade ser ou não Dislexia. (ABD, 2018). 

O psicólogo da ABD, Luiz Gustavo Simi, em entrevista, relatou que 

“A ABD tornou-se um referencial em pesquisas e atuação diante a 

este transtorno. Suas intervenções atingem todos os gêneros, idades, 

é composta por profissionais da educação e da saúde. A gente vai 

desde a avaliação, ou seja, a identificação do quadro até a 

intervenção que é o tratamento, então o trabalho se desenvolve 

dessa maneira, desde a detecção até a intervenção propriamente 

dita, sempre através de equipe multidisciplinar.” (Luiz Gustavo V. 

Simi, 2018) 

 

Além disso, desenvolve palestras, roda de conversa para profissionais e 

sujeitos que precisam de informações acerca da problematização. 

 

Seus objetivos, missão e visão estão pautados em esclarecer e 

desenvolver as potencialidades do sujeito.   

 
1.    Esclarecer e orientar a sociedade quanto à Dislexia; 
2.    Ajudar o disléxico promovendo estudos e pesquisas; 
3.    Estimular o sistema de ensino para melhor atender os 
disléxicos; 
4.    Motivar as autoridades a legislarem a favor dos disléxicos; 
5.    Esclarecimentos a empresas para a abertura do mercado 
de trabalho aos disléxicos; 
6.    Captação de recursos para manter a Associação 
funcionando; 
7.    Conquistar espaços nos veículos de comunicação social 
para informar a população sobre este transtorno específico de 
aprendizagem; 
8.    Manter parte dos serviços do Centro Especializado em 
Distúrbios de Aprendizagem – CEDA a baixo custo visando a 
possiblidade de atendimento a comunidade menos favorecida 
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economicamente. (Fonte: ABD) 
  

A ABD é reconhecida nacionalmente e internacionalmente por 

desenvolver trabalhos que auxiliam o sujeito para o desenvolvimento social  e 

psíquico, diante da realidade em que o mesmo está exposto, além de atender 

os que manifestam em seu cotidiano as Expressões da Questão Social, no 

enfrentamento, das barreiras que os tornam excludentes e sem acesso à 

educação e ao mercado de trabalho ao longo de sua sobrevivência. Entre 2013 

e 2016, foi verificado que, entre as crianças encaminhadas para avaliação, 

56% apresentaram quadro de dislexia (Figura 1). 

 

Figura 1: Proporção da população avaliada pela ABD diagnosticada com 

dislexia (Fonte: ABD) 

O grau da dislexia variou entre as crianças portadoras deste distúrbio de 

aprendizagem, na maior parte (83%) apresentou graus moderado a severo e 

uma menor proporção apresentou grau leve (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Proporção diferentes graus de dislexia na população diagnosticada 

com dislexia (Fonte: ABD). 
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A maior parte das crianças diagnosticadas com dislexia é do sexo masculino 

(Figura 3). Adicionalmente, por meio de entrevistas, verificou-se que haveria 

um efeito genético na maior parte dos casos de dislexia (84%) (Figura 4). 

 

 

Figura 3. Proporção da população avaliada pela ABD diagnosticada com 

dislexia de acordo com o gênero (Fonte: ABD). 

 

Figura 4. Proporção da população avaliada pela ABD diagnosticada com 

dislexia em que há suspeita de efeito genético (Fonte: ABD). 

Grande parte dos disléxicos é destra (Figura 5) e além de dislexia apresenta 

mais de um sintoma, tais como discalculia e transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade (TDAH) (Figura 6). Adicionalmente, verificou-se que grande 

parte dos disléxicos adquirem, com o passar dos anos, rinites, sinusites etc. 

(Figura 7), que são considerados como quadros alérgicos associados ao 

transtorno específico de aprendizagem envolvendo o TDAH, que trazem 

consigo, sintomas de ansiedade, nervosismo, hiperatividade entre outros. 
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Figura 5. Proporção da população avaliada pela ABD diagnosticada com 

dislexia de acordo com a lateralidade (Fonte: ABD). 

 

Figura 6. Proporção da população avaliada pela ABD diagnosticada com 

dislexia e associados ou não a outros distúrbios de aprendizagem (Fonte: 

ABD). 

 

Figura 7. Proporção da população avaliada pela ABD diagnosticada com dislexia de 

acordo com quadros alérgicos associados ao transtorno específico de aprendizagem 

(Fonte: ABD). 

 

A maior parte (88%) das descobertas dos sintomas da dislexia é verificada em 

crianças vindas de escolas particulares, pois os pais têm acesso às 

informações relativas aos possíveis distúrbios de aprendizagem e poder 

aquisitivo para encaminhá-las a ABD, ao contrário da maior parte das crianças 
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que estudam em escolas públicas. Em sua maior parte (47%) os casos de 

dislexia são diagnosticados entre a terceiras e quintas séries do ensino 

fundamental (Figura 9). A maior parte das crianças avaliadas na ABD é 

proveniente do Estado de São Paulo (Figura 10). 

 

Figura 8. Proporção da população avaliada pela ABD diagnosticada com 

dislexia de acordo com a origem das crianças (escolas privadas ou públicas) 

(Fonte: ABD). 

 

Figura 9. Proporção da população avaliada pela ABD diagnosticada com 

dislexia de acordo com o ano escolar (Fonte: ABD). 

 

Figura 10. Proporção da população avaliada pela ABD de acordo com os 

estados de origem (Fonte: ABD). 
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3.4 Método Kumon 

 

Alguns métodos de estudo podem auxiliar a criança e adolescente 

disléxico, na melhoria do seu rendimento acadêmico, por serem métodos que 

trabalham com repetições, um exemplo é o método kumon. O método Kumon é 

um procedimento que pode servir de auxilio para as crianças disléxicas. Sua 

origem partiu do amor de um pai pelo filho. Em 1954, a mãe de um garoto 

chamado Takeshi Kumon, preocupada com seu andamento na escola, em 

realizar as tarefas de matemática do segundo ano do ensino fundamental, 

resolveu pedir ajuda ao seu marido, pois os resultados dos testes que o garoto 

fazia, não eram tão bons como de costume. Desta forma, o marido, Toru 

Kumon, professor de Matemática do ensino médio, iniciou um trabalho de 

preparação de testes, para que o filho assimilasse os conteúdos apreendidos 

em sala de aula e assim o mesmo conseguisse sanar suas dificuldades.  

Toru Kumon acreditava que o trabalho de um educador era promover 
a atitude da autoinstrução nas crianças. Assim, passou por uma série 
de tentativas e erros ao criar materiais de estudo para que o filho 
Takeshi fosse capaz de estudar confortavelmente a cada dia e 
desenvolver continuamente suas habilidades. Com base em sua 
experiência como professor do ensino médio, Toru Kumon sabia que 
muitos estudantes tinham problemas no estudo da Matemática por 
causa da falta de habilidade de cálculo. Assim, concentrou-se no 
desenvolvimento desta habilidade de cálculo em Takeshi, e para 
tanto criou materiais que tornaram possível que o filho aprendesse de 
forma independente. Isso aconteceu porque, com base na própria 
experiência de educador, Toru Kumon sabia que os alunos só 
poderiam desenvolver sólida habilidade acadêmica realizando 
progressos por conta própria. (KUMON, 2018) 

Os papéis criados por Toru Kumon em 1955, tornou-se os materiais 

didáticos utilizados hoje em dia pelos profissionais do Kumon. Com a contínua 

prática dos exercícios, criados pelo pai, Takeshi evoluiu rapidamente 

estudando por meia hora todos os dias. O resultado final foi o desenvolvimento 

de sua capacidade em atingir o nível de cálculo diferencial e integral em 
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poucos meses após ingressar na sexta série. Percebendo que obteve sucesso 

usando essa tática com Takeshi, Toru Kumon teve a brilhante ideia e convidou 

crianças que residiam ao redor da residência da família e iniciou o mesmo 

processe de ensino nas crianças; os resultados foram satisfatórios. Com os 

resultados obtidos, no ano de 1958 Toru Kumon abriu um escritório na região 

de Osaka e começa a desenvolver seu trabalho para aqueles que tinham 

dificuldade em matemática. A forma de ensinar espalhou internacionalmente, e 

diversos alunos das diferentes culturas, raças ou etnias puderam ter acesso ao 

método, já que o mesmo foi desenvolvido de acordo com a dificuldade 

apresentada de cada aluno. 
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4  Capítulo 3 Educação 
 

4.1 A atuação do Assistente Social na Educação 
 

A reflexão e o debate da inserção do Assistente Social no espaço 

educacional não são recentes. As novas abordagens teóricas e as experiências 

vivenciadas no cotidiano nas escolas têm trazido novamente a discussão à 

tona.  

As reflexões realizadas acerca da presença do Assistente Social estão 

pautadas no conceito mais amplo de educação, instrumento de efetivação dos 

direitos sociais e um dos pilares para o desenvolvimento de cidadãos, como 

previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

Desde sua promulgação, em 20 de dezembro de 1996, a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional  vem redesenhando o 
sistema educacional brasileiro em todos os níveis: da creche, desde 
então incorporada aos sistemas de ensino, às universidades além de 
todas as outras modalidades de ensino, incluindo a educação 
especial, profissional, indígena, no campo e ensino a distância.( LDB. 
2010, p.3). 
 
Quando se propõe a presença do profissional Assistente Social no 
ambiente escolar, compreende-se sua intervenção junto a todos os 
sujeitos que são ali protagonistas, e não apenas junto aos alunos que 
têm atitudes agressivas/violentas com profissionais da escola. Trata-
se de trabalhar com as relações que ali se estabelecem entre os 
professores, entre os dirigentes, entre os alunos, entre os pais e entre 
todos esses agrupamentos, sem procura de culpados, indo mais além 
da política de assistência estudantil, que é apenas uma das 
dimensões do trabalho do assistente social. (SILVA, 2012, p.25). 

 

Não se trata de propor alargamento do mercado de trabalho, mas sim de 

compreender que o processo de ensino/aprendizagem é marcado pela vida de 

seus protagonistas dentro e fora das escolas, pelas relações 

verticais/horizontais que se estabelecem, pelo sofrimento frente às dificuldades 

singulares de aprender, de ser “feio”, ser “gordo”, ou ser “disléxico”, etc., 

desenhando bullying, adoecimento e violências várias. É nesse campo de 
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conflitos que a atuação do assistente social se faz importante, construindo 

mediações família/escola.  

A atuação do Assistente Social com todos os sujeitos presentes na 

escola aumenta o campo de aprendizagem promovendo reflexões que 

compreendem a vida social/individual. Além disso, o trabalhado socioeducativo 

que o profissional assistente social poderá realizar junto com outros 

profissionais presentes no ambiente escolar, contribuirá para a autonomia dos 

sujeitos envolvidos superando perspectivas disciplinadoras que colocam esses 

sujeitos em um quadro que discrimina e oprime, ancorado na relação de poder 

trazida pelo conhecimento, de uma forma conservadora, desconhecedor do 

protagonismo dos alunos e da esfera da cultura 

[...] a compreensão da esfera da cultura é fundamental para os 
Assistentes Sociais à medida que as suas ações profissionais, 
travadas na relação direta com as formas de vivência cotidiana dos 
sujeitos sociais, permite identificar os modos como se forma a 
identidade social, o senso comum, a função das ideologias, dos 
mitos, ou seja, aquilo que Gramsci chamou de conformismo e, ao 
mesmo tempo, a forma de superá-lo, uma vez que este, também, é o 
terreno para a criação de uma vontade política capaz de romper com 
a razão instrumental que funda a ordem capitalista (SIMIONATO, 
2001, p.12) apud (LIMA, 2014, p. 54).  

 

Assim, a atuação do assistente social precisa ser entendida como um 

processo coletivo, em ação interdisciplinar, com o intuito de fortalecimento e 

efetivação do projeto político pedagógico, contribuindo para consolidar a 

educação como direito social, de caráter emancipatório, reflexivo e crítico. 

 

4.1.1 PL 60/2007 – A presença de Assistentes Sociais nas Escolas 

 

O Projeto de Lei (PL)- 60/2007 que, inicialmente, previu a atuação do 

assistente social nas escolas dispõe que 

 (...) o Poder Público deve assegurar atendimento psicológico e de 
assistência social aos alunos da rede pública de educação básica; o 
serviço será prestado por psicólogos vinculados ao SUS e por 
assistentes sociais vinculados aos serviços públicos de assistência 
social; os sistemas de ensino, saúde e de assistência social disporão 
de 1 (um) ano, a partir da publicação da lei, para cumprir suas 
disposições.

7
 

 

O PL 60/2007 nasceu do PL 3.688/2000 da Câmara dos Deputados, 

chegou ao Senado propondo apenas com a atuação do Assistente Social nas 

                                                           
7
  Acesso em :< https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/82215 > 12/11/2018. 
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escolas, e só depois foi acrescentada a presença dos psicólogos para 

acompanhamento dos alunos. 

Foram dois os pareces do Senado no Projeto de lei: Parecer 298/2009, 

propondo que os psicólogos, que estavam vinculados ao Sistema Único de 

Saúde (SUS) tivessem sua ação junto aos alunos , e que os assistentes 

sociais, que tivessem sua ação voltada aos serviços públicos de assistência 

social, atuasse nas escolas ou nos serviços que saúde e assistência social. 

No entendimento e reflexão da PL observa-se que os problemas, que 

estão vinculados à ordem social e às diversas desigualdades existentes na 

sociedade, podem influenciar no mau desempenho dos alunos, ainda que a 

escola desconsidere estas questões no processo de aprendizagem 

dificultando, assim, a permanência dos alunos em seu processo educacional. 

Embora haja o reconhecimento e a importância do Assistente Social na 

escola, o Parecer aborda a questão dos gastos financeiros que os municípios 

teriam que investir para a inserção do cargo (assistente social), sendo que, os 

municípios contam com um orçamento limitado. 

Há a existência de um termo “preferencialmente” na questão que aborda 

a atuação do assistente social nas escolas, que tem como intuito a garantia de 

atendimento das situações apresentadas, ainda que realizadas, também, por 

meio de serviços de saúde e profissionais que já pertencem ao sistema 

municipal. 

Há ainda o parecer 299/2009 que dá respostas de como seria realizado 

o trabalho do assistente social nas escolas, já que o parecer 298/2009 não 

apresenta soluções para tais questionamentos:  

os profissionais de psicologia e de assistência social, por meio de 
equipes multiprofissionais, devem atuar no âmbito das redes 
escolares públicas, juntos às respectivas secretariais de educação, 
com a função de assessorar os demais profissionais do ensino em 
seus desafios diários (SENADO FEDERAL, Parecer 299/2009, p.3) 
apud (LIMA, 2014, p. 78). 
 

Ainda, a ação do assistente social tem como deve respeitar o projeto 

político pedagógico de cada escola.  

Ao longo dos anos diversas discussões foram sendo realizadas, e só no 

ano de 2010 é que houve uma substituição  ao Projeto de Lei da Câmera nº 60, 

de 2007 (PL n° 3.688, de 2000), que aprovou a atuação e contratação dos 

psicólogos e assistentes sociais nas escolas públicas, propondo, assim, uma 
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mudança na antiga PL, que abordava que apenas os assistentes sociais e 

psicólogos que estavam vinculados a órgãos de saúde e assistência poderiam 

atender às demandas que se apresentam no ambiente escolar. Com esta 

mudança as ações dos assistentes sociais poderão ser construídas com as 

equipes multiprofissionais, e profissionais que estejam vinculados ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) quando houver necessidade, com o intuito de qualificar 

o ensino básico de educação, buscando a compreensão das demandas sociais 

especificas e situações que são apresentadas no cotidiano nos espaços 

educacionais.   

Ainda que a aprovação da lei tenha sido alcançada, entende-se que, 

diante das complexidades e enfrentamentos na atuação profissional, há a 

necessidade de inserir, nos espaços de debates, que a ação do assistente 

social nas escolas não deve ser apenas compreendida como assessoria para 

responder às demandas pontuais, mas, reconhecer que, dentro deste espaço 

sócio ocupacional, as expressões da Questão Social como fome, gravidez na 

adolescência, quebra de vínculos familiares, pobreza e violência, fazem parte 

do cotidiano dos alunos e profissionais. Assim, a atuação do assistente social 

torna-se importante para a criação de estratégias interventivas, implementando 

ações que tenham impacto, com a intenção de efetivar direitos dos sujeitos 

envolvidos.  

 As práticas socioeducativas que podem ser desenvolvidas pelos 

assistentes sociais nas escolas devem se estender para todos os que 

participam da relação com o aluno: professores, família e todos os demais 

participantes do processo de ensino-aprendizagem. Essas intervenções têm 

como finalidade propor reflexões e discussões sobre as vivências presentes na 

cotidianidade dos sujeitos envolvidos, para que assim os debates sejam 

propostos, e que se desenhe uma ação propositiva para a realidade que se 

apresenta. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

A Escola (Paulo Freire) 
 

Escola é… 
o lugar onde se faz amigos 

não se trata só de prédios, salas, quadros, 
programas, horários, conceitos… 

Escola é, sobretudo, gente, 
gente que trabalha, que estuda, 

que se alegra, se conhece, se estima. 
O diretor é gente, 

O coordenador é gente, o professor é gente, 
o aluno é gente, 

cada funcionário é gente. 
E a escola será cada vez melhor 

na medida em que cada um 
se comporte como colega, amigo, irmão. 

Nada de ‘ilha cercada de gente por todos os lados. 
Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir 

que não tem amizade a ninguém 
nada de ser como o tijolo que forma a parede, 

indiferente, frio, só. 
Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, 

é também criar laços de amizade, 
é criar ambiente de camaradagem, 

é conviver, é se ‘amarrar nela’! 
Ora, é lógico… 

numa escola assim vai ser fácil 
estudar, trabalhar, crescer, 

fazer amigos, educar-se, 
ser feliz.” 
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Durante a pesquisa realizada neste Trabalho de Conclusão de Curso-

TCC, pudemos analisar que o bullying é um fenômeno presente no cotidiano do 

ambiente escolar. A violência que o agressor gera praticando o bullying é 

possível identificar que a sua manifestação pode ser compreendida pelas 

relações construídas pelo agressor e pelas suas vivências no interior da escola. 

Diante do reconhecimento desta agressão entendemos que é necessário 

construir um espaço de debate e reflexão acerca desse fenômeno no ambiente 

escolar e todos os meios em que o aprender se faz presente, criando 

condições para o enfrentamento e superação de ações de discriminação e 

preconceito, como nos ensina a poesia de Paulo Freire. 

Em relação à dislexia, ainda faltam meios de comunicação e espaços 

em que todos os transtornos de aprendizagem sejam apreendidos de forma a 

reconhecer o sujeito em suas diversas possibilidades de aprendizado, em 

condições de equidade. O trabalho dos profissionais envolvidos no processo de 

diagnóstico da dislexia deve ser construído junto à família e ao paciente/aluno, 

para que se atinja um entendimento e compreensão comum de como enfrentar 

as diversas dificuldades envolvidas: preconceito, compreensão do assunto, 

discriminação e outras variantes que a família e o paciente estão vivenciando 

na sociedade.  

Embora exista um projeto de lei que aborda a atuação do assistente 

social no ambiente escolar, ainda há necessidade de muitos estudos para 

definir os parâmetros de atuação profissional nos espaços de aprendizagem. 

Está claro que a atuação do Assistente Social deve ir além da culpabilização 

dos indivíduos envolvidos no bullying, fazendo um trabalho que envolva todos 

os atores construindo um espaço de liberdade e reflexão, de caráter 

emancipatório, e que supere o preconceito.   

Além disso, apreende-se deste estudo, que o Serviço Social tem em sua 

atuação a escuta e a observação para elaboração de uma reflexão critica e 

entendimento das demandas que estão presentes nos diversos espaços sócio 

ocupacionais. 

A busca do profissional para o acesso da garantia de direito sempre 

estará presente no exercício envolvendo a: família, diretores, professores, e 

outros profissionais que fazem parte da relação do educar, promovendo um 

suporte e uma efetivação na qualidade de ensino e no aprendizado. 
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Assim, a inserção do Assistente Social na Educação contribui para o 

enfrentamento da evasão escolar dos alunos que são alvo do bullying, e 

também, para que seja trabalhada a autoestima das crianças e adolescentes 

envolvidos, buscando a melhoria do desempenho estudantil dos alunos, e o 

reconhecimento de que a educação deve ser espaço de reflexão e acesso. 
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7 ANEXOS 

Para a elaboração deste Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso, a 

pesquisa de campo em duas Organizações tornou-se essencial para 

entendermos como se dá o trabalho com indivíduos que tem Transtorno 

Especifico de Aprendizagem e como os profissionais lidam com este 

diagnóstico. 

Na primeira entrevista é possível identificar que a Associação Brasileira 

de Dislexia tem disponibilidade e recursos para trabalhar junto ao sujeito, suas 

individualidades e totalidade presente, já que em seu quadro profissional há a 

existência de uma equipe multidisciplinar, não apenas para atender as 

especificidades do sujeito, mas para a avaliação e um possível diagnóstico, 

caso apresente dislexia ou outro Transtorno de Aprendizagem.  

Embora o quadro de profissionais seja amplo, a Organização ainda 

sente a necessidade de um assistente social presente para identificar àqueles 

que não possuem recursos financeiros para acesso a outros serviços. Diante 

desta afirmação é possível identificar e reafirmar que a Profissão do Assistente 

Social neste espaço é reconhecida apenas em identificar aqueles que estão em 

vulnerabilidade social ou risco social, mas ainda há a necessidade de entender 

o sujeito em suas diversas complexidade e modos de ser, realizando assim a 

intervenção, mediação e reflexão acerca das questões éticas políticas 

presentes na cotidianidade, em relação às questões e correlações de forças 

que estão presentes na realidade e no fazer profissional em sua cotidianidade.   

 

Em relação ao Kumon existe um trabalho com crianças com dislexia, 

mas não com grau elevado de indivíduos que apresentam este transtorno, pois 

os mesmos trabalham com sujeitos que possuem qualquer dificuldade em 

relação ao aprendizado. Contudo a atuação deste espaço está em resolver as 

necessidades apresentadas no presente, independente da questão de gênero, 

raça, etnia e cultural. É possível analisar que como este espaço é privado e 

tem um custo mensal, indivíduos que não têm recursos financeiros para 

custear as despesas, não tem acesso; sendo assim, a dificuldade em acesso a 

serviços que poderiam atuar e intervir em diagnósticos em transtornos de 

aprendizagem torna-se excludentes. 
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Embora as dificuldades apresentadas e os desafios nas duas 

Organizações estejam presentes na realidade, ainda assim, os mesmos 

conseguem atuar e realizar ações diretas que mudam a realidade e as 

adversidades que os sujeitos que apresenta Transtorno de Aprendizagem 

enfrentam em sua cotidianidade.  

 

Entrevista realizada com o psicólogo/pesquisador Luiz Gustavo V. Simi 

participante da ABD: 

 

1. Como os portadores de dislexia chegam à ABD? 

 

“Não chegam apenas disléxicos na ABD, mas essa é uma grande 

parte do nosso público, entretanto, principalmente em termos de 

avaliação multidisciplinar, ou seja, de diagnóstico, a gente recebe 

pacientes sem diagnóstico, pacientes com queixas de dificuldade no 

aprendizado no modo geral e após a avaliação multidisciplinar que é ou 

não detectado o quadro de dislexia. Em média do ponto estatístico da 

minha área de atuação na ABD como psicólogo pesquisador, nos 

últimos 5 anos, a gente ficou em média de 50 em 51% dos indivíduos 

que passam aqui apresentam caso de dislexia, ou seja, mais ou menos 

a metade, a outra metade não apresenta dislexia e aí entram todos os 

outros transtornos de aprendizagem ou globais do desenvolvimento. Por 

exemplo: transtorno não específico de aprendizagem; deficiência 

intelectual; discalculia; TDAH; síndromes neurológicas, enfim, existem 

diversos outros diagnósticos que não a dislexia, então nós não 

recebemos apenas disléxicos, a gente recebe um público de um modo 

geral e através da avaliação multidisciplinar que aqui pode ser feita, a 

gente consegue nortear esse diagnóstico  

 

2. Como é feito o diagnóstico de dislexia? 
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“Através de uma equipe multidisciplinar, porque o diagnóstico é de 

exclusão. Então o que é a dislexia? É um transtorno de aprendizagem 

específico de leitura e escrita, para que a gente chegue à conclusão de 

um diagnóstico de dislexia, a gente precisa excluir todas as outras áreas 

do neuro desenvolvimento, então por exemplo, é necessário a avaliação 

psicológica, fonoaudiológica, psicopedagógica, pedagógica, além de 

exames clínicos complementares, por exemplo o neurologista, 

oftalmologista e os exames específicos de audição. Só após a 

realização de todos esses exames complementares somados a 

avaliação disciplinar é que se chega não só a conclusão de um quadro 

de dislexia, mas de qualquer outro transtorno específico de 

aprendizagem ou global do desenvolvimento.” 

 

3. Quais os profissionais envolvidos no trabalho com os portadores 

de dislexia? 

 

“É uma cisão, há duas frentes, tanto profissionais da educação, 

quanto profissionais de saúde. Educação envolve: professores, 

coordenadores pedagógicos e diretores. Já na área da saúde: 

psicólogos, neuropsicólogos, fonoaudiólogos, médicos, enfim, a gente 

costuma dizer que equipes multidisciplinares fazem parte do trabalho de 

um indivíduo com dislexia.” 

 

4. Como se desenvolve o trabalho dos profissionais com os 

portadores de dislexia? 

 

“A gente vai desde a avaliação, ou seja, a identificação do quadro 

até a intervenção que é o tratamento, então o trabalho se desenvolve 

dessa maneira, então desde a detecção até a intervenção propriamente 

dita, sempre através de equipe multidisciplinar.” 

 

 A - Há reunião entre os profissionais, família e paciente para 

apresentação do diagnóstico? 
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“Sim, essa é a última etapa da avaliação multidisciplinar. Nós aqui 

na ABD, chamamos isso de devolutiva, então é o momento em que se o 

paciente for menor de idade nós convocamos os responsáveis e 

informamos o passo a passo do que foi visto nessa avaliação e a 

explicação detalhada do relatório da avaliação multidisciplinar, ponto a 

ponto. Por exemplo se for um paciente com 14-15-16-17 anos, que não 

tenha maior idade, do ponto de vista legal, entretanto que tenha 

condição de compreender o que está acontecendo, também são 

convocados pra esse momento, também passa por esse momento de 

explicação do que foi visto, com relação a adultos não tem necessidade 

de envolver os responsáveis, fazemos diretamente com ele.” 

 

 

 B - Elabora-se um relatório sobre a situação de cada paciente?  

 

“Sim, é um relatório técnico da avaliação multidisciplinar, então 

para cada paciente que por aqui inicia é um processo de avaliação ao 

final, após a devolutiva é entregue um relatório detalhado da avaliação 

multidisciplinar, entrega esse relatório especifico para cada paciente.” 

 

5. Qual o número de crianças atendidas por ano? Qual o percentual 

de diagnóstico para dislexia? 

 

“Nós temos dois fatores, essa primeira pergunta, a fonte ideal pra 

dar a resposta seria o SUS, que é uma base de dados federal, 

entretanto no SUS não há profissionais especialistas em transtorno de 

aprendizagem capazes de identificar e tratar os transtornos específicos 

de aprendizagem, então a ABD vem pra suprir essa ausência do sistema 

único de saúde, entretanto, não somos apenas nós que fazemos o 

diagnóstico de dislexia, outros profissionais Brasil afora também fazem, 

inclusive profissionais que a ABD formou, então não temos como deter o 

controle dessas estatísticas, nós temos aqui, das informações da ABD, 

nos últimos 5 anos em média dos 250 à 300 pacientes atendidos por 

ano. Dentro dessa taxa, o percentual varia de 49, 50 a 51% desses 
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pacientes com diagnósticos de dislexia, ou seja, metade dos que 

passam por aqui tem diagnóstico de dislexia ou a outra metade não. É 

diferente do que se fala, de que todos que passassem pela ABD era 

disléxico, esse número vem de fato para contrapor essa situação, mais 

ou menos metade dos que passam tem dislexia. 

 

6. Há algum tipo de acompanhamento após o diagnóstico?  

 

“Deve-se obter o diagnóstico e não ter por objetivo tratar, 

entretanto, após a identificação que nós costumamos dizer que de fato 

se inicia o trabalho. Como é feito esse acompanhamento, tem um 

padrão? Não tem um padrão, cada indivíduo disléxico possui a sua 

própria maneira de funcionar, então não adianta padronizar o tratamento 

para todos os disléxicos, cada um tem as suas características, cada um 

tem a sua especificidade, então o tratamento deve ser moldado de 

acordo com as características retiradas da avaliação multidisciplinar, a 

partir daí é que então da sequência aos trabalhos sugeridos pelo 

diagnóstico, pela equipe multidisciplinar.” 

 

7. Na ABD há profissionais que fazem terapia para disléxicos? 

 

“Terapia hoje é um termo muito comum usado por profissionais de 

saúde, psicólogos, fonoaudiólogos, TOs, psiconutricistas, enfim, sim, na 

ABD há profissionais que fazem esse tipo de trabalho. A ABD hoje está 

fundada como uma instituição de educação, entretanto, há nesse 

mesmo espaço físico a (CEDA) Centro Especializado de Distúrbio de 

Aprendizagem, que é uma parceira da ABD, que propicia à população 

desde a avaliação até a intervenção não apenas de dislexia como 

qualquer outro transtorno de aprendizagem global do desenvolvimento, 

então sim há profissionais que fazem a intervenção não só terapia, 

fazem todas as intervenções necessárias para cada tipo de paciente.” 

 

8. A ABD faz algum trabalho junto às escolas? 
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“Sim, isso faz parte da nossa missão, nós acreditamos que estar 

nas escolas, a grande chave para a disseminação da informação, então 

quem nas escolas, que é o ponto alvo da ABD? São os professores, 

então nós acreditamos que capacitando os professores, informando os 

professores, dando instrumentos, subsídios teóricos e técnicos para 

interação desse aluno disléxico em sala de aula seja a chave de um 

futuro melhor para esse público, então é, o trabalho da ABD junto às 

escolas no sentido de serem os nossos multiplicadores, então sim a 

ABD tem isso como missão e premissa, existem diversos tipos de 

trabalhos junto às escolas, desde capacitação de professores até 

palestras de sensibilização, orientações, esse é o nosso cotidiano. Então 

existem sim trabalho junto às escolas particulares, públicas e 

universidades.” 

 

9. No caso de bullying, quais os procedimentos recomendados pela 

ABD? 

 

“Então a ABD completa em maio 35 anos, então Bullying é um 

termo que a 35 anos não existia, então passou a existir “recentemente”, 

entretanto, faz parte da aprendizagem do sucesso da aprendizagem e 

por isso na ABD se tem como responsável orientar em situações de 

Bullying dentro da sala de aula. Nós não temos autonomia de entrar nas 

escolas e interferir diretamente em todos os casos de Bullying no Brasil, 

nós temos uma única Sede aqui em São Paulo Capital, por isso esse 

trabalho é difícil de ser feito. A ABD não dá conta de suprir essa 

demanda a nível nacional, entretanto, existem as palestras de 

sensibilização que é onde a ABD destina profissionais para irem até as 

escolas de modo gratuito, oferecer essa palestra de sensibilização, para 

pais, alunos, professores, pro-gestores.  A gente acredita que 

sensibilizando, ou seja, passando a informação adequada para todos os 

envolvidos dentro da escola, dentro da sala de aula especificamente é 

que se combate essa situação de Bullying, você dando informação 

adequada, fazendo com que não seja desconhecido, você oferecendo 

essas condições de ter uma informação adequada, a gente acredita que 
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é por ai que a situação de Bullying tende a melhorar. Infelizmente 

existem e nós temos que lidar com elas, não somente no Brasil, a nível 

mundial.” 

 

10. A ABD propõe atividades nas escolas, como jogos e outras 

atividades recreativas, para integração dos estudantes com dislexia? 

 

“A ABD não tem a autonomia de interferir na metodologia da 

escola, de sugerir atividades ou qualquer tipo de ação que saia do plano 

da escola, entretanto, nós orientamos, isso é o que podemos fazer. Nós 

propomos orientações, a gente se coloca à disposição para ser o ponto 

de apoio da escola, a gente não tem como interferir no plano 

pedagógico, isso é algo que a ABD não tem condição de fazer.” 

 

11. Como a criança disléxica percebe seu diagnóstico e a realidade à 

sua volta? 

 

“São crianças a partir do processo de alfabetização, que é onde 

nós conseguimos identificar o diagnóstico de dislexia até a adolescência. 

De 6 a 15 anos, dentro dessa faixa etária de criança, o indivíduo de 6 

anos e o indivíduo de 15 anos, tem compreensões e noções de mundo 

completamente diferentes, então com uma criança pequena a 

abordagem é diferente, a abordagem é múltipla nesse primeiro 

momento, então através de jogos, de brincadeiras, sempre do modo 

profissional, já para adolescentes entre 13,14 e 15 anos fazemos 

diálogo, o que é sempre sugerido, por mais que nós sabemos que do 

ponto de vista maturacional eles ainda não estejam prontos, o nível de 

compreensão já existe, então o diálogo, o recurso mais utilizado para 

que esse indivíduo compreenda o que acontece com ele, assim como a 

realidade a sua volta por consequência.” 

 

12. A ABD conta com assistentes sociais em seus quadros? 
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“Não infelizmente, como disse anteriormente, nós não temos no 

SUS profissionais capacitados para trabalhar não só dislexia, mas 

transtorno de aprendizagem de modo geral, a ABD supre essa ausência 

profissional do ponto de vista social que existe no nosso país, por 

consequência nós atendemos da classe social A à Z, de Norte a Sul do 

nosso país, é sem sombra de dúvida a maior demanda da associação, é 

o atendimento social, são aquelas pessoas com ausência ou muita 

dificuldade de recursos financeiros principalmente, então eu acredito que 

é nesse sentido que o trabalho da Assistência Social faz muita falta, 

agora nós não estamos estruturados para dar conta da demanda do 

Brasil, como disse tem uma única cede em São Paulo Capital, 

infelizmente nós não vamos conseguir atender o Brasil, de todo modo as 

portas sempre ficam abertas. Tem pacientes que vem de longe e 

conseguem com muita força e muita luta estarem aqui na ABD para 

fazer o processo de avaliação. Agora a maioria tem carência desse tipo 

de serviço e a assistência social trabalharia ao meu ver, aqui dentro, 

dessa maior demanda da associação.” 

 

13. Em caso positivo, qual a participação do Assistente Social desde 

o diagnóstico até os procedimentos necessários para o melhor 

aprendizado dessa criança? No caso de detecção de bullying, você 

acredita que a presença de um Assistente Social seria necessária? 

 

“O Assistente social ao meu ver entraria no que nós temos aqui 

como classificação socioeconômica, então tendo ciência da demanda da 

ABD das características dessa demanda a ABD atende alunos da rede 

pública através do atendimento social, existem uma série de critérios 

para que esse atendimento seja oferecido, então hoje nós fazemos uma 

classificação de renda e despesa, caso seja um aluno da rede pública 

baseada na pesquisa de orçamento familiar do IBGE, então há uma 

série de documentações que esses profissionais precisam providenciar, 

passam por uma triagem, depois dessa classificação econômica é 

definido o plano ideal de atendimento para cada caso, então nós vemos 

cada caso na sua individualidade, ao meu ver o atendimento social, o 
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Serviço Social está ligado nessa situação, hoje quem faz esse papel na 

ABD é o psicólogo, psicopedagogas, neuropsicólogos, enfim, 

profissionais de outras especialidades que não o atendimento social.” 

 

14.  Para que lugares a ABD costuma indicar os pais para que seus 

filhos possam ter um melhor aprendizado quando não tem condições de 

pagar o KUMON (metodologia de ensino especializado)? 

 

“Cada encaminhamento vai depender de acordo com as características 

do paciente criado no processo de alfabetização. A ABD não atende só 

São Paulo Capital, mas sim o Brasil todo, nós não temos como deter 

controle de todos os ensinos especializados que tem em nosso país, 

quando não se tem condição financeira de arcar com esse tipo de 

trabalho a ABD costuma indicar as universidades, por exemplo, as 

universidades federais públicas ou privadas das cidades de onde veem 

esses pacientes. Então, por exemplo, quando se trata de um caso de 

dislexia a probabilidade de uma intervenção psicopedagógica ou 

fonoaudiológica a ser sugerida é muito alta, por que a dislexia é um 

transtorno de aprendizagem de leitura e escrita e essas são as 

especialidades mais comumente utilizadas para estimular essa 

dificuldade, então, por exemplo, eu psicólogo, tive que atender na minha 

faculdade através de estágios supervisionados na clínica escola e isso é 

um procedimento utilizado no nosso país em todas as faculdades, 

públicas, federais, estaduais ou particulares, todas tem, as faculdades 

de saúde tem clínicas escolas, então costumamos indicar para essas 

universidades, para essas clínicas escolas esses tipos de atendimento 

que é estágio supervisionado, então costumam ser atendimentos de 

qualidade a custo zero.” 

 

Entrevistas realizadas com profissionais do método KUMON 

 

1- É comum que pessoas com dislexia busquem o KUMON para 

melhorar sua leitura e escrita?   
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Não sei se é comum, mas já tive casos de dislexia. Não há um enfoque 

na dislexia, mas em todos os estudantes que querem melhorar seu 

desempenho. 

 

 

 

2- Quantas pessoas disléxicas já foram atendidas? 

Pelo que me lembro, em 4 anos, tive 3 casos com dislexia 

confirmada, mas muitas vezes os pais não passam essa informação no 

ato da entrevista inicial. Então, às vezes, suspeitamos, mas não temos a 

confirmação. 

 

3- Quais são as principais reclamações dessas pessoas ou de seus 

responsáveis em relação às dificuldades de aprendizagem? 

Problemas de interpretação de textos, de escrita, de manter a 

mesma escrita no espaço dado (às vezes a escrita vai descendo, não se 

mantem na linha dada). 

 

4- Como o KUMON contribui para a superação dessas dificuldades? 

Você como profissional, percebe que há melhorias? 

Sim, com o KUMON os alunos tiveram melhoras sim. Como eles 

começam por um ponto fácil, eles conseguem praticar aos poucos, 

fazendo leitura em voz alta e treinando a escrita, além disso a 

concentração começa a aumentar, assim a interpretação dos textos 

melhora e a troca de letras também. Acho que o treino diário ajuda e 

muito. Além da autoestima do aluno que aumenta e ele passa a arriscar 

mais.  

 


