
 

 

 

 Projeto de Aperfeiçoamento Teórico e Prático –  Caxias do Sul –  RS –  Brasil 1 

 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 

EDUCACIONAL DE CAXIAS DO SUL 

FACULDADES  IDEAU  
 

DES AFIO ES COLAR: REFLEXÕES  NECES S ÁRIAS  S OBRE ALUNOS  

DIS LÉXICOS  NOS  ANOS  INICIAIS   

 

AVILA, Silvana
1
 

LORENTZ, Danieli
1 

SANTOS, Maria Elizabete
1 

SILVA, Simone Moraes
1 

LANFREDI, Caila² 

PETEREIT, Rejane Eccel
2 

 

RESUMO: Este estudo tem por objetivo identificar práticas pedagógicas utilizadas por docentes de anos iniciais 

com alunos que apresentam traços ou foram diagnosticados como disléxicos.  A dislexia é caracterizada pela 

dificuldade na habilidade de decodificação e em soletração e no reconhecimento preciso e/ou fluente da palavra.  

Crianças em fase de alfabetização podem apresentar sintomas de dislexia, revelando dificuldades no processo de 

aquisição inicial de língua escrita. Esses alunos apresentam peculariedades no processo de aprendizagem e cabe 

ao professor promover práticas pedagógicas adequadas para que tenham equidade no processo de ensino. Trata-se 

de um estudo qualitativo e exploratório, conduzido por meio de entrevista com três professoras de anos iniciais do 

Ensino Fundamental. As informações concedidas revelaram características das práticas pedagógicas com crianças 

disléxicas. Destaca-se que as professoras disponibilizam recursos didáticos na sua prática pedagógica a partir das 

orientações da equipe multidisciplinar que acompanham o aluno, no intuito de proporcionar um melhor 

desempenho na aprendizagem, minimizando possíveis exclusões e preconceitos que possam sofrer. 

  

Palavras-chave: Dislexia, dificuldades de aprendizagem, contexto escolar. 

 

ABSTRACT: This study has the objective of identifying pedagogical practices used by teachers of elementary  

school with students who show traits of dyslexia or diagnosed as dyslexic. Dyslexia characterized by difficulty in 

precise and / or fluent word recognition, in the ability to decode and in spelling. Children during their reading  

learnig process may present symptoms of dyslexia, revealing difficulties in the acquisition process of written 

language and deep literacy. Being a learning disorder, it is important that the teacher has theoretical knowledge to 

be able to have a careful and solid look to observe, identify and differentiate the possible difficulties presented by 

their students. In this way, they will be able to make the necessary referrals intervention with specialized  

professionals is needed. It is a qualitative and exploratory study, carried out by questionaires applied to three school 

teachers. The information collected revealed characteristics of teacher’s  pedagogical practices with dyslexic 

children. It was also observed that these professionals draw up didactic-pedagogical strategies based on the 

guidance of the multidisciplinary team and health professionals who accompany the student, in order to provide a 

better performance in their learning, minimizing possible exclusions and prejudices that may suffer. 

Key words: Dyslexia, learning difficulties, literacy, school context. 
 

Keywords: Dyslexia, learning difficulties, school context. 

 

 

1. CONSIDERAÇÕES  INICIAIS   

                                                 

1
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Ao ingressar na escola, a expectativa inicial dos pais e dos professores é que a criança 

aprenda a ler e escrever. A fim de que a criança atinja essa aprendizagem, é necessário o 

aprimoramento e ampliação de habilidades relacionadas à linguagem. Para algumas crianças, 

esse desenvolvimento pode ser um processo árduo, mesmo que não apresentem outras 

dificuldades e/ou transtornos cognitivos e intelectuais. Um dos transtornos relacionados à 

linguagem é a dislexia, caracterizada pela dificuldade no processo de decodificação e 

soletração, no reconhecimento de palavras com precisão e, consequentemente, na fluência na 

leitura.  

No intuito de identificar práticas pedagógicas utilizadas por docentes de anos iniciais com 

alunos que apresentam traços ou foram diagnosticados como disléxicos, este estudo qualitativo 

e exploratório foi conduzido por meio de entrevista com três professores do Ensino 

Fundamental de anos iniciais de duas escolas públicas e uma privada. Além do objetivo 

principal, esta investigação também buscou identificar os anseios dos profissionais na área da 

educação acerca da dislexia, assim como verificar a ação do professor como mediador na 

construção da aprendizagem do aluno disléxico e identificar sintomas e dificuldades mais 

evidentes no transtorno da Dislexia.  

 

2. DES ENVOLVIMENTO 

 

Nesta seção, serão apresentados o referencial teórico construído para fundamentação 

conceitual acerca da trajetória histórica da dislexia, suas definições, principais tipos, sinais, 

sintomas, diagnóstico, propostas de acompanhamento no tratamento disléxico e o papel do 

professor em sala de aula; a metodologia empregada na condução da pesquisa e a discussão dos 

resultados obtidos. 

 

2.1 Trajetória histórica da dislexia 

Novas concepções em perspectivas inclusivas vêm sendo abordadas, principalmente nas 

escolas, em relação a alunos com diversos tipos de transtornos de aprendizagem, dentre esses  

transtornos está a dislexia ( LEI 13.146/2015) .  
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Muitos estudos entre os anos de 1872 e 1897, foram desenvolvidos os primeiros trabalhos 

sobre a dislexia, com destaque para os pesquisadores Reinhold Berlin e Janes Kerr. Em 1917, 

o termo dislexia foi definido por James Hinshelwood como “Cegueira verbal congênita”, e foi 

desenvolvido para suscitar discussões sobre esse fenômeno ainda desconhecido. A cegueira 

verbal congênita ocorre nas crianças e reflete uma disfunção presente desde o nascimento. Esta 

forma é muito mais circunscrita, afetando primeiramente a leitura, às vezes a linguagem, mas 

nunca a força muscular (SHAYWITZ, 2005). 

Segundo Correa (2012), Samuel Orton, neurologista e pesquisador, entre 1928 e 1937, 

estudou famílias de disléxicos e encontrou algumas alterações, tal como a escrita em espelho, e 

chamou a atenção para o aspecto genético. Conforme Dr. Treacher Collins (1910), os sintomas 

principais do distúrbio eram frequentemente negligenciados, sendo classificados como mera 

“burrice”, ou algum erro de refração, o que prejudicava muito o indivíduo.  

Foi na década de 90 que surgiu a descoberta de que a dislexia não se tratava de desvios 

referente à visão; e, após diversas tentativas de definição sobre o que seria o transtorno, em 

2003, a Associação Internacional de Dislexia propôs uma definição pontual: trata-se de uma 

dificuldade de aprendizagem de origem neurológica (PEDRO, 2010). 

No Brasil, foi criada em 1983 a Associação Brasileira de Dislexia (ABD) com o objetivo 

de esclarecer, divulgar e ampliar conhecimentos e ajudar disléxicos em sua dificuldade 

específica de linguagem (PEDRO, 2010). A ABD ajuda os disléxicos e os indivíduos com 

distúrbios de aprendizagem a se enquadrarem na educação escolar e posteriormente no mercado 

de trabalho. 

Atualmente a dislexia pode ser entendida como um sério e grande desafio educacional, pois 

prejudica a leitura de palavras simples, a consciência fonológica, tal como a identificação e 

produção de rimas, compromete a atenção do aluno. 

Silva (2010) afirma que os direitos e garantias dos cidadãos brasileiros em relação à 

educação são assegurados, entre os quais se destaca o acesso e permanência de todas as crianças 

na escola. A Lei 9.394/96 (LDB) assegura princípios de uma educação de qualidade, que 

oportuniza o acesso para todos os brasileiros, onde todos os cidadãos devem ingressar na escola, 

tanto os alunos que demonstrem habilidades no padrão adequado, quanto os que apresentem 

dificuldades ou limitações. Diante disso, convém ressaltar que entrou em vigor no ano vigente 
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a lei nº 15.212, de 25 de julho de 2018, pela qual fica instituída, no estado do Rio Grande do 

Sul, a Campanha Estadual de Informação e Conscientização sobre o Transtorno do Déficit de 

Atenção com Hiperatividade e a Dislexia, a ser realizada anualmente no primeiro semestre de 

cada ano, de acordo com o calendário escolar da rede estadual de ensino. 

 

Art. 3º As escolas de educação básica proverão meios para que, progressivamente,  

seja oferecido às crianças e adolescentes com dislexia o acesso aos recursos didáticos 

adequados ao desenvolvimento de sua aprendizagem. Art. 4º O Poder Executivo 

poderá regulamentar esta matéria, fortalecendo uma política pública necessária para 

qualificação da Campanha de Informação e Conscientização sobre o TDAH e a 

Dislexia. Art. 5º Esta Lei entra em vigor no ano letivo subsequente a sua publicação”. 

 

 

A aprovação e execução dessa lei é uma excelente oportunidade para mudar a realidade 

atual que contempla o público disléxico. Sabe-se que a proteção da pessoa disléxica deve ir 

além da legislação, mas sem essa é muito difícil a instituição de ensino conter a discriminação 

e possibilitar um olhar mais individualizado.  

 

2.2 Definição de dislexia 

Na tentativa de definir o significado do termo dislexia, Montanari (2015) apresenta a 

etimologia da palavra. Segundo o autor, dislexia vem do grego ‘diz’ (distúrbio) e ‘lexia’ 

(linguagem), portanto, dislexia é um distúrbio da leitura e escrita. Ela se caracteriza por 

dificuldades na capacidade de decodificação, reconhecimento preciso das palavras, leitura, 

escrita e soletração. Além disso, os disléxicos podem apresentar também déficits em outras 

áreas cognitivas ou acadêmicas, como na atenção e na matemática. Os primeiros profissionais 

que se interessaram pelo problema do distúrbio da dislexia foram os oftalmologistas, os quais 

concluíram que não são os olhos que leem, mas o cérebro (COELHO, 2011). 

Montanari (2015) ainda afirma que, dentre os primeiros pesquisadores a estudar a dislexia, 

está Samuel T. Orton, um neurologista que trabalhava inicialmente com vítimas de 

traumatismos. Em 1925, ele conheceu o caso de um menino que não conseguia ler e apresentava 

sintomas parecidos aos das vítimas de traumatismo. Ao pesquisar essa dificuldade, o 

pesquisador concluiu que havia uma síndrome que, mesmo sem ter relação com traumatismos 

neurológicos, provocava dificuldades na aprendizagem. Ele atribuiu o nome dessa condição de 

strephosymbolia (símbolos invertidos), baseado na característica do disléxico pesquisado de 
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inverter letras, sílabas ou palavras. Assim, passou a descrever sua teoria a respeito de indivíduos 

com dislexia afirmando que é na infância que essa dificuldade desponta e que ela está 

relacionada a um distúrbio no reconhecimento e orientação das letras e de sua sequência ou 

significação nas palavras.  

Crianças disléxicas tem dificuldade para alcançar o nível ortográfico de escrita e para ler 

fluentemente.  Isso é resultado de déficit no processamento fonológico, que, nessas crianças, 

normalmente está abaixo do esperado em relação a outras habilidades cognitivas. Levando em 

consideração essas questões, a Associação Internacional de Dislexia (AID, 1994): 

 

A dislexia é uma das diversas incapacidades distintas na aprendizagem. É um 

distúrbio específico baseado na linguagem, de origem constitucional, caracteri zado  

por dificuldades na decodificação de palavras isoladas, que geralmente refletem  

habilidades insuficientes de processamento fonológico. Essas dificuldades na 

decodificação de palavras individuais são frequentemente inesperadas em relação à 

idade ou a outras capacidades cognitivas; elas não são resultantes de uma incapacidade 

de desenvolvimento ou de um comprometimento sensorial. A dislexia se manifesta 

por uma dificuldade variável em diferentes formas de linguagem, incluindo, além de 

problema de leitura, um problema conspícuo na aquisição de proficiência na escrita e 

no soletrar (MOURA, 2014)  

. 

 

Segundo Fonseca (2009), a dislexia é uma inesperada dificuldade de aprendizagem, e não 

incapacidade, muito menos doença, considerando-se a inteligência média e superior do 

indivíduo e a oportunidade educacional em que ele se encontra integrado. Gomes (2010, p. 23) 

define a dislexia como sendo uma “desordem na aprendizagem da leitura”, e que, no entanto, 

pessoas disléxicas possuem padrões de inteligência normais, bem como condições emocionais  

favoráveis. Essas dificuldades normalmente resultam de um déficit no componente fonológico 

da linguagem e são inesperadas em relação à idade e outras habilidades cognitivas. As causas 

exatas ainda não estão completamente claras, porém estudos com neuroimagem demonstram 

que há diferenças no desenvolvimento e funcionamento cerebral. Também há forte indicativo 

de componente genético, uma vez que os estudos clínicos indicam que mais de 50% das crianças 

com dislexia tem pais e irmãos com o mesmo transtorno. Sendo assim, a presença de pai ou 

irmão com dislexia aumenta a probabilidade de ocorrência do transtorno. 

Ainda conforme o autor acima citado, os alunos que apresentam dislexia, além de 

problemas sociais e emocionais, apresentam baixo rendimento escolar encontrando 

dificuldades em lembrar o nome de letras, números e cores. Mais ainda, normalmente trocam 
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os fonemas, confundem-se na hora de fazer cálculos, entre outros fatores que contribuem para 

o baixo rendimento na sala de aula. Sabe-se que é possível que existam muitos outros disléxicos  

em nosso país que não foram diagnosticados por falta de conhecimento dos profissionais da 

área da saúde e por falta de encaminhamento dos professores.  

 

2.3 Principais tipos de dislexia 

Existem pesquisas de diferentes autores que falam sobre as inúmeras classificações da 

dislexia, por diferentes critéiros. 

Oliver (2008), especialista na psicopedagogia, reitera que a dislexia pode ser subdividida 

em:  

Quadro 1: Tipos de deslexia  

Tipos de dislex ia Características 

 

-Dislexia Cognitiva ou Inata 

Nasce com a pessoa e uma das causas pode ser a alteração hemisférica 

cerebral, fazendo com que o indivíduo tenha pouca ou nenhuma 

habilidade para a alfabetização. Normalmente não tem cura e para 

atenuar os sintomas deverá ser tratada por uma equipe multidisciplinar. 

 

 

 

-Dislexia Adquirida: 

Pode ocorrer devido a algum acidente que afete o cérebro, como por 

exemplo, um AVC. Além da dificuldade para ler e escrever, a pessoa 

apresenta problemas de lateralidade e falha de memória. Tem enormes 

possibilidades de cura, pois não envolve alterações hemisféricas, porém 

requer acompanhamento e habilidades de adaptação.  

 

-Dislexia Ocasional: 

Causada por fatores externos como estresse, hipertensão e o excesso de 

atividades, ou seja, aparece em ocasiões. Nesse caso, o indivíduo 

deverá identificar a causa da dislexia, mudar seus hábitos ou até mesmo 

procurar por um profissional psicoterapeuta, assim tudo voltará ao 

normal. 

Fonte: elaborado pelas autoras com base teórica em Oliver (2008). 

 

Moojen (2011) classifica a dislexia em três tipos: 

Quadro 2: Tipos de deslexia 

Tipos de dislex ia Características 

 

Dislexia Lexical 

As dificuldades encontram-se na rota lexical; mostrando a rota 

fonológica levemente preservada. Esse tipo de dislexia faz com que 

o indivíduo leia lentamente e com erros frequentes.  



 

 

 

 Projeto de Aperfeiçoamento Teórico e Prático –  Caxias do Sul –  RS –  Brasil 7 

 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 

EDUCACIONAL DE CAXIAS DO SUL 

FACULDADES  IDEAU  
 

 

 

Dislexia Fonológica 

Dificuldade para operar a rota fonológica, apresenta um 

funcionamento aceitável da rota lexical dessa maneira a dificuldade 

maior está em ler palavras não – familiares, pseudopalavras ou 

sílabas sem sentido. Apresentam também dificuldades e em 

realizar tarefas que envolvam a consciência fonológica e a memória 

ocasionando dificuldades em compreender o que foi lido. 

Dislexia Mista 

A situação é mais grave e requer um esforço maior e sistemático, 

pois neste caso a via lexical e a via fonológica estão  

comprometidas. 

Fonte: Elaborado pelos autores com base teórica em Moojen (2011) 
 

Ianhez e Nico (2002) apresentam as seguintes subdivisões: 
 

Quadro 3: Tipos de dislexia 

Fonte: Elaborado pelos autores com base teórica em Ianhez e Nico (2002) 
 

A partir do exposto nos quadros acima, além da identificação, a utilização de 

acompanhamento profissional especializado deve estar aliada ao apoio da família. Tal 

conhecimento é importante, pois é o professor o primeiro profissional a se confrontar com as 

dificuldades manifestadas por alunos com dislexia.  Rosal (2017) argumenta que os anos iniciais  

de escolarização são cruciais para a identificação precoce de crianças com dislexia e é preciso 

que o professor esteja instrumentalizado para auxiliar no avanço no processo de alfabetização.  

 

2.4 S inais e sintomas da dislexia 

Alguns sinais na infância pode ser identificado uma vez que na fase da alfabetização a 

criança apresentar dificuldades. De acordo com Shaywitz (2006), o primeiro sinal indicativo da 

Tipos de dislex ia Características 

Dislexia Diseidética 
Dificuldade na compreensão visual e apresenta leitura silábica 

sendo a maior dificuldade a leitura do que a escrita. 

Dislexia Disfonética 

Dificuldades na percepção auditiva e na análise e síntese de 

fonemas, o indivíduo encontra maior dificuldade na escrita do 

que na leitura. 

Dislexia Auditiva 

A percepção auditiva é deficiente, não houve cognitivamente o 

fonema. 

Dislexia visual 
Deficiência na percepção visual e na coordenação visuomotora. 

Dislexia Mista 
Combinação de mais de um tipo de dislexia. 

 



 

 

 

 Projeto de Aperfeiçoamento Teórico e Prático –  Caxias do Sul –  RS –  Brasil 8 

 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 

EDUCACIONAL DE CAXIAS DO SUL 

FACULDADES  IDEAU  
 

dislexia pode ser o atraso na fala. Quando a criança começa a falar, aparecem as dificuldades  

na pronúncia.  Os sinais específicos da dislexia, tanto leve, moderado ou severo, em qualquer 

individuo variam de acordo com a idade. 

Estudos afirmam que o sintoma mais comum acerca da dislexia em uma criança é o atraso 

na aquisição da fala e sua deficiente percepção fonética. Por isso, pais e escola precisam estar 

atentos a esse sintoma. Ianhez (2002) salienta que esses são importantes sintomas da dislexia 

na idade escolar: 

 

É um transtorno de aprendizagem caracterizado pela dificuldade da leitura, apesar da 

inteligencia ser normal afeta diferentes graus, os princiais sintomas são: dificuldades 

em pronunciar corretamente as palavras, ler rapidamente, escrever e compreender o 

que esta lendo (IANHEZ, 2002 p. 15) 

 

 

Diante do exposto ficam evidentes as dificuldades que o aluno disléxico enfrenta em sala 

de aula. De acordo com Morais (2006): 

 
Os erros de letras mais comuns apresentadas por crianças com distúrbios de 

aprendizagem (disgrafia/dislexia) em idade escolar ocorre especialmente com 

consoantes entre vogais, além dessas trocas as crianças também podem ter problemas 

para memorizar e guardar o som das palavras, e consequentemente cometer com 

inversão omissão auditivas e visuais (MORAIS, 2006 p. 121) 

 

 

As crianças com histórico de dislexia nos membros mais próximos da família correm risco 

substancial de serem disléxicas. Topczewski (2010) concorda ao afirmar que: 

 

A dislexia é considerada como um quadro hereditário; o risco estimado de um 

homem disléxico ter um filho com as mesmas características é de 40% e uma 

mulher disléxica é de 36%. As várias publicações revelam que 23% a 80% dos 

portadores de dislexia têm parente disléxico. Estudos realizados com gêmeos 

idênticos e gêmeos fraternos indicam que a probabilidade é maior dos idênticos 

serem disléxicos do que os fraternos. Em cerca de 70% dos gêmeos idênticos 

ambos são disléxicos (TOPCZEW SKI, 2010 p. 18). 

 

2.5 Diagnósticos e tratamento 

O processo de tratamento da dislexia é longo e demanda persistência. Alguns aspectos 

devem ser observados para se realizar o diagnóstico de dislexia como, por exemplo, histórico 

familiar, alterações precoces na linguagem referentes à articulação, ansiedade ao ler em voz 
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alta e ao realizar testes. Porém, para que a criança obtenha êxito e se torne um bom leitor, o 

diagnóstico precoce e um tratamento eficaz são essenciais. 

A dislexia é consequência de uma má formação cerebral encontrada na área junto ao 

processamento fonológico.  

 
O fonoaudiólogo precisa conhecer as dificuldades e habilidades que a criança 

apresenta no processo do diagnóstico com a finalidade de orientar os professores e 

assim mesmo para um tratamento eficaz utilizando estratégias que possibilitam 

melhora do uso das funções e habilidades da linguagem no desempenho das tarefas 

feitas pelas crianças que exigem escritas e leitura (W IPPEL; FADANELLI, 2003 p. 

158). 

 

Desse modo, o diagnóstico da dislexia é realizado por meio da identificação do problema 

de rendimento escolar ou sintomas isolados que podem ser percebidos na escola ou mesmo em 

casa, e posterior busca por ajuda especializada. 

Uma equipe multidisciplinar, formada por profissionais da área da psicologia, 

fonoaudiologia e psicopedagogia clínica, deve iniciar uma minuciosa investigação e garantir 

uma maior abrangência do processo de avaliação, verificando a necessidade do parecer de 

outros profissionais, tais como neurologista, oftalmologista e/ou outros, conforme o caso. 

 

A equipe de profissionais verificará todas as possibilidades antes de confirmarou  

descartar o diagnóstico de dislexia. É a avaliação multidisciplinar e de exclusão. Neste 

processo ainda é muito importante tomar o parecer da escola, dos pais elevantar o 

histórico familiar e de evolução do paciente (ZONTA, 2008 p. 28). 
 

O tratamento inclui dinâmicas com exercícios auditivos, visuais e de memória e o principal 

foco do tratamento para dislexia deve ser nos problemas específicos de aprendizado. O curso 

usual do tratamento é modificar os métodos de ensino e ambiente educacional para atender às 

necessidades específicas de cada indíviduo. Para aqueles com dislexia, o prognóstico é variado, 

pois o transtorno afeta as pessoas produzindo diferentes sintomas e variados níveis de 

gravidade. Porém, o prognóstico é geralmente bom para pessoas nas quais a dislexia foi 

identificada prematuramente, com família e amigos que dão suporte, e que estão envolvidos em 

programas apropriados de remediação. 

Correia e Martins (2005) recomendam que o diagnóstico seja feito por uma equipe 

multidisciplinar não somente para se obter o diagnóstico de dislexia, mas para se determinar, 

ou eliminar, fatores coexistentes de importância para o tratamento. Além disso, o diagnóstico 
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deve ser significativo para os pais e educadores, assim como para a criança. Ou seja, 

simplesmente encontrar um rótulo não deve ser o objetivo da avaliação, mas tentar estabelecer 

um prognóstico e encontrar elementos significativos para o programa de reeducação. É de suma 

importância que sejam obtidas informações sobre o potencial da criança, bem como sobre suas 

características psiconeurológicas e seu desempenho. As informações sobre métodos de ensino 

utilizados onde a criança está matriculada também são significativos. 

 

2.6 O disléxico e a escola: papel do professor 

 O início da vida escolar é sempre uma grande expectativa, tanto para a criança quanto para 

os pais e professores. Esse é o marco de uma nova fase na vida da criança, pois ela faz a 

transição do ambiente familiar – um lugar de segurança e conforto – para o ambiente escolar, 

onde estará sujeita a novas transformações, descobertas e aprendizagens no decorrer do tempo. 

Uma característica desta fase é o ensino da leitura e escrita, uma importante construção de 

conhecimento, pois segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (1997, p.32):  

O domínio da língua, oral e escrita, é fundamental para a participação social efetiva,  

pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à informação, expressa e 

defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz conhecimento. 

Por isso, ao ensiná-la, a escola tem a responsabilidade de garantir a todos os seus 

alunos o acesso aos saberes linguísticos, necessários para o exercício da cidadania,  

direito inalienável de todos. 

 
Além disso, é nessa fase que percebemos algumas crianças que possuem dificuldades  

de aprendizagem, sendo uma delas a dislexia – assunto abordado neste artigo como foco 

principal, e, com isso, constatamos que a escola e o professor têm um papel importante na 

formação de crianças disléxicas. 

Após a identificação de um possível aluno disléxico, cabe à escola, juntamente com o 

professor, trabalhar com este aluno de maneira distinta, para fazer que esse consiga amenizar 

seu distúrbio de aprendizagem. Mesmo com um trabalho diferenciado, a criança nunca deixará 

de ser disléxica, mas poderá ter sua vida escolar aprendendo a ler e escrever como os demais, 

apesar das dificuldades que possui, pois aprende de uma maneira diferente. A escola é um 

vértice fundamental no auxílio de crianças com dificuldade de aprendizagem, no caso, o aluno 

disléxico. Cândido (2013) aponta que: 
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[…] uma criança com dislexia não é portadora de deficiência nem mental, física,  

auditiva, visual ou múltipla. O disléxico, também, não é uma criança de alto risco. 

Uma criança não é disléxica porque teve seu desenvolvimento comprometido em 

decorrência de fatores como gestação inadequada, alimentação imprópria ou 

nascimento prematuro. A dislexia tem um componente genético, exceto em caso de 

acidente cérebro vascular (AVC) (CÂNDIDO, 2013 p. 21) 

 

 

O disléxico tem sempre uma história de frustrações, sofrimentos, humilhações e 

sentimentos de menosprezo, para a qual a escola deu uma significativa contribuição. Cabe, 

portanto, a escola ajudá-lo a construir a sua autoestima. A figura do professor é elemento 

fundamental para o bom desempenho do processo de aprendizagem, levando-se em conta que 

esse atue como mediador e problematizador das realidades. O professor estará propenso a 

auxiliar o aluno com dislexia aosugerir-lhe metodologias, dicas, alternativas, jeitos de fazer, 

associações que o ajudem a lembrar e a executar atividades ou a resolver problemas, e não o 

submeter a situações que irá expor sua dificuldade na frente dos colegas, como por exemplo ler 

em voz alta (ROSAL, 2018). 

Para que a criança disléxica não se sinta incapaz ou inferior às demais em função das 

dificuldades, faze-se necessário que o professor, munido de informações, elabore estratégias 

que permitam e estimulem a participação deste aluno. Para tanto, é preciso que haja condições 

e conhecimentos que o permitam identificar diferentes formas de dificuldades na aprendizagem 

que possam surgir na sala de aula. O professor deve ter uma capacitação profissional que 

envolva a problemática em questão, pois ele precisa ser capaz de investigar as causas das 

dificuldades de aprendizagem de maneira ampla, facilitando o encaminhamento da criança a 

um especialista que orientará esse professor a lidar com a situação. Portanto, é essencial 

reconsiderar a prática pedagógica e incitar o professor a buscar conhecimento nas diferentes 

áreas do saber abarcadas na educação (MORAIS, 2006).   

Cabe ao professor motivar o aluno disléxico o interesse pelo saber, se isso não acontece 

este aluno não desenvolve sua criatividade e capacidade para construir sua própria história de 

vida, por isso é importante que o professor conheça o universo cultural desse aluno. O professor 

deve ser aquele que interage, percebe as diferentes necessidades e constrói parcerias.  

A escola deve se interessar pela preparação contínua dos seus profissionais, principalmente 

do professor, para que ele tenha boas condições de trabalhar com alunos que tenham 
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dificuldades no aprendizado, especialmente o distúrbio da dislexia. É fundamental que o 

docente tenha uma boa formação para ter condições de apoiar o aluno cotidianamente. A falta 

de preparo do professor poderá acarretar isolamentos na sala de aula e em outros ambientes da 

escola, além de não dar ao aluno disléxico motivação para se comunicar.  

 Outro importante papel do professor frente aos alunos com dificuldades de aprendizagem 

é conscientizar toda a comunidade escolar. Certas abordagens podem parecer formas de 

“facilitação” dadas aos disléxicos, mas que na realidade, são formas que a criança tem de 

administrar igualmente suas aptidões, seus potenciais, sua condição psicomotora e cognitiva, 

juntamente com seus colegas. Pequenas ações podem fazer com que a criança se sinta segura, 

querida e aceita pelo professor, pelos colegas e pela comunidade escolar. 

 Para motivar o aluno, é necessário tanto esforços por parte dos professores, como também 

é necessário aprofundamento no assunto. Não se deve ter receio de apoiar ou dar atenção 

redobrada; isso não irá acomodar o aluno, nem o fazer sentir-se menos responsável.  

Segundo Solitto (2008), a primeira tarefa do professor é resgatar a autoconfiança do aluno, 

e o segredo para isso está em descobrir as habilidades dele para que possa acreditar em si mesmo 

ao se destacar em outras áreas, como as artes e os esportes. Além disso, já que pessoas com 

dislexia não aprendem pela memorização, se torna imprescindível que a escola desenvolva 

novos métodos para que os alunos não se cansem facilmente ou fiquem desmotivados. 

Do ponto de vista do desenvolvimento e da construção do conhecimento, só pode ser 

significativo para o indivíduo aquilo que possa ser associado às suas experiências vivenciadas 

anteriormente. O disléxico precisa não só ouvir, mas também olhar atentamente, observar os 

movimentos da mão quando escrever e prestar atenção aos movimentos da boca quando se fala. 

Tudo isso o ajudará a associar a forma escrita de uma letra, tanto com seu som como com os 

movimentos, porque falar, ouvir, ler e escrever são atividades da linguagem. Para que isso 

ocorra, é importante que o professor desenvolva em sua sala de aula um ambiente favorável, a 

fim de que todas as crianças possam ter tempo suficiente para cumprir suas tarefas e o trabalho 

flua com prazer (SILVA, 2015). 

 A família pode e deve estimular seus filhos em casa, através de leituras, com narração de 

histórias infantis, estimulando com brincadeiras do tipo jogos de rimas, que ajudam na 
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consciência fonológica, jogos com letras e desenhos. Isso faz com que a criança passe a se 

familiarizar com a escrita e leitura (JARDINI, 2003). 

O professor pode auxiliar o seu aluno disléxico, fazendo o uso de materiais concretos, como 

argila, massa de modelar, gravação das aulas. Quando o professor consegue acolher esse aluno 

e respeitá-lo em suas diferenças, sem cair na armadilha do sentimento de pena, proporciona a 

ele um grande benefício, oferece a toda a classe uma rica experiência de convivência com a 

diversidade (SOLITTO, 2008).  

Segundo Tonolli (2017), a recomendação da Associação Brasileira de Dislexia é que o 

educador deve adotar o método multissensorial, cumulativo e sistemático, assim estimulará o 

aluno a ler enquanto escreve algo, pois a assimilação é melhor quando se vivencia 

concretamente. Apesar de encontrar algumas dificuldades para se adequar à rotina escolar, a 

criança disléxica não deve ser considerada alheia a essa. É importante para o crescimento da 

própria criança, bem como de todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, a 

presença deste educando na comunidade escolar. Isso pode e deve provocar reflexões, busca 

por novos saberes e mudanças de conceitos e posturas profissionais, a fim de estar preparada 

para atender seu público mais diverso. 

A presença de uma criança com dislexia numa sala de aula deve ser vista como uma 

oportunidade para o educador repensar sua prática e atender adequadamente as singularidades  

daquela criança. essas mudanças beneficiarão não apenas os educandos que apresentam maiores  

dificuldades de aprendizagem,como também tornarão o processo educativo mais acessível a 

todos. 

Richart e Bozzo (2009) destacam que usar vários materiais de apoio para apresentar 

determinado conteúdo à classe, anunciar o trabalho com bastante antecedência, realizar 

revisões, aumentar o limite de tempo para provas escritas são  algumas ações significativas do 

professor com crianças que apresentam a dificuldade. Algumas ações podem ser tomadas pelos 

educadores a fim de que as aulas, com crianças disléxicas não seja visto como uma experiência 

desgastante, desagradável ou desestimulante, tanto para o professor quanto para a criança, mas 

um desafio possível e uma oportunidade de crescimento. 
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2.7 Metodologia de Pesquisa 

 Este estudo se enquadra na abordagem qualitativa e exploratória que, segundo Gil 

(2002), tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a 

torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Para a fundamentação teórica da investigação, 

foi realizada uma revisão bibliográfica, a qual apresenta teóricos clássicos e contemporâneos, 

buscando obter informações e esclarecimentos que contribuíssem para a resolução do problema 

de pesquisa aqui apresentado. 

 A verificação empírica foi conduzida por meio de entrevista contendo questões 

semiestruturadas a três pedagogas: duas atuantes na rede pública e uma na rede particular de 

ensino, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, no município de Caxias do Sul-RS. O caráter 

qualitativo proporciona, de acordo com Godoy (1995), a compreensão do fenômeno segundo a 

perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo, transcendendo 

informações imprescindíveis para dimensão nas atuais propostas pedagógicas.  

 

2.8 Análise dos resultados 

Ao iniciar o processo de análise, retornarmos aos registros da entrevista com o intuito de 

identificarmos o conhecimento, as práticas pedagógicas e possíveis ações realizadas com 

crianças dislexicas. As participantes da pesquisa são pedagogas, duas atuantes na rede pública 

e uma da rede particular de ensino nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no município de 

Caxias do Sul, com 30, 7 e 10 anos de atuação, respectivamente. 

Para facilitar a compreensão do leitor, utilizaram-se as seguintes abreviações: 1E: Primeira 

entrevistada; 2E: Segunda entrevistada; 3E: Terceira entrevistada. 

Quanto ao nível de escolaridade, duas professoras participantes da pesquisa possuem 

curso Normal, e as três com graduação em Pedagogia com especialização em diferentes áreas. 

 

Quadro 4: Formação 

1E Curso de AEE – Atendimento Educacional Especializado em Universidade 

Federal de Santa Maria; Especialização em Neuropsicopedagogia e Educação 

Especial Associação Catarinense de Ensino Guilherme Guimbala; 

Especialização em Psicopedagogia 
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2E Pós-graduação em Educação Infantil; Pós-graduação em Educação Inclusiva. 

3E Habilitação em Educação Infantil e Series Iniciais; Pós-graduação em 

Psicopedagogia Clínica e Institucional; Pós-graduação em Alfabetização e 

Letramento 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018). 

 

Percebe-se, portanto, que as professoras, exercem a carreira pedagógica com o tempo 

considerado satisfatório para garantir experiência na sala de aula, porém, a formação continuada 

das professoras a fim de garantir melhores avanços nas práticas desenvolvidas com os alunos, 

e, especial, no que concerne os alunos com disléxicos. As entrevistadas afirmaram que ao longo 

da sua carreira profissional já tiveram aluno com dislexia. Sabe-se que os professores precisam 

estar atentos para as particularidades de seus alunos. Cabe ao professor, não negligenciar aos 

sinais de dificuldade, devendo ter um olhar sensível para com os mesmos, como também para 

o contexto que a criança a qual apresenta os sinais faz parte. Como defende Wajnsztejn (2009), 

a dislexia pode ser considerada como uma das causas de dificuldade para a aprendizagem da 

leitura e escrita, ou seja, não significa que todas as crianças que apresentam alterações nesses 

aspectos apresentam um quadro disléxico. 

Observa-se na resposta sobre a formação específica na área da dislexia que a 1E e 3E 

responderam que possuem formação, já a 2E respondeu que ainda não possui formação 

específica sobre o assunto. A entrevistada 3E ainda afirma que o professor deve ter sim o 

conhecimento das diversas dificuldades de aprendizagens pois pode auxiliar no 

encaminhamento adequado. 

Tal percepção é importante, pois o professor em geral é o primeiro profissional a se 

confrontar com as dificuldades manifestadas por crianças com dislexia. O desconhecimento por 

parte dos educadores sobre a dislexia favorece não só o fracasso escolar como também o falso 

diagnóstico de dislexia‖ (WAJNSZTEJN, 2009). 

Ao serem questionadas sobre como reconheciam os sintomas de alunos com dislexia, as 

três professoras responderam que o aluno disléxico tem dificuldade na soletração, 

aprendizagem de rimas, reconhecimento e pronuncia das letras – inclusive do seu próprio nome, 

famílias silábicas, memorização das palavras, números, cores, dias da semana e formas. Além 

de falta de interesse, fala tardia, palavras mal pronunciadas e falta na ampliação do vocabulário.  
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Em relação ao questionamento sobre como promovem as habilidades cognitivas dos alunos 

disléxicos, as três profissionais registraram que propiciam o desenvolvimento de habilidades  

cognitivas conforme o ano escolar no qual o aluno está inserido, mas que é fundamental mantê-

lo motivado a ir para a escola, explorando aquilo que sabe, estimulando as aptidões 

metalinguísticas e métodos de alfabetização diferenciados e a reescrita. Existem vários fatores 

que podem interferir no processo de aquisição da leitura: culturais, sociais e emocionais. Esse 

entendimento favorece uma melhor atuação pedagógica, sem rotulações antecipadas. De acordo 

com Salles e Corso (2011), os processos de leitura são complexos e envolvem uma ampla gama 

de funções neuropsicológicas, linguísticas e não linguísticas. O do processo de leitura é 

complexo por apresentar informações acessadas de forma organizada e concretas em reflexo da 

escrita.    

As respostas apresentadas revelam o olhar sensível do professor para com o aluno com 

dislexia na sala de aula do ensino regular, valorizando e ajudando-o a avançar em suas 

potencialidades e a vencer as suas dificuldades.  

Na questão sobre suas práticas pedagógicas desenvolvidas nos Anos Iniciais, foram obtidas 

as seguintes respostas: 

 

Quadro 5: Práticas Pedagógicas 

1E Podem variar muito. Jogos, construção de jogos (letras, silabas e gravuras, etc) onde ele 

faz parte do processo e auxilia muito, porém cada aluno é único e isso deve ser observado. 

2E Auxiliando o estudante na organização utilizando com ele uma linguagem clara, objetiva 

e direta e avaliações orais. 

3E O aluno tem que ter atendimento especializado com uma psicopedagoga que irá nortear o 

trabalho em sala, é pouco provável que o professor sozinho consiga dar conta desta 

dificuldade, pois merecia atenção individualizada, utilizei o método fonético que exige 

muita repetição para que auxiliasse na memorização e reconhecimento das letras. 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018) 

 

Percebeu-se que os professores possuem os recursos pedagógicos mas sentem 

dificuldades de realizar, literalmente, na prática as atividades que auxiliarão os alunos. O 

envolvimento do professor na elaboração das atividades diferenciadas são de vital importância 

para o aluno disléxico. Silva (2015) afirma que é importante que os professores, ao terem 
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conhecimento que existe um aluno diagnosticado com dislexia dentro da sala de aula, 

trabalhem de forma diferenciada com ele, para que esse tenha suas necessidades de 

aprendizagem pontualmente atendidas. Também, conforme Algeri (2015) o disléxico tem 

mais facilidade de lembrar palavras curtas do que palavras longas, isto ocorre, por ser a 

memória em curto prazo limitada e as longas ocupam mais espaço no sistema. 

No que diz respeito aos tipos de ações que a escola pode realizar no sentido de promover 

o desenvolvimento de crianças disléxicas, a professoras relataram: 

 

Quadro 6: Ações da Escola 

1E Explicações, formações, para pais alunos e professores construção de oficinas pedagógicas 

sobre o assunto etc 

2E Por direito este estudante está amparado por lei, sendo portador de necessidades especiais 

tendo a escola que assegurar uma educação de qualidade, sendo proporcionadas atividades 

adaptadas e uma avaliação permanente de aspectos qualitativos. 

3E O corpo docente deve ter um olhar atento a resposta das crianças e sua autoestima, o seu 

lugar na escola, o seu desejo por aprender se alguma destas características estiverem 

‘quebradas’ existe algo importante a se verificar indica-se sempre o encaminhamento ao 

profissional indicado (medico, psicólogos, fonoaudiólogos e psicopedagogos) o professor 

precisa ser prudente e sugere-se que não faça diagnósticos precipitados. 

Fonte: Elaborado pelas autoras ( 2018)   

 

Os relatos expressam que a instituição escolar enriquece e amplia a construção do 

conhecimento, tanto do aluno como do professor.  O diagnóstico da dislexia exige participação 

de vários profissionais, uma equipe multidisciplinar, abrangendo várias áreas, como a 

pedagógica, fonoaudiológica, psicopedagógica, psicológica, neurológica, psiquiátrica, além da 

participação da família.  Embora a dislexia não tenha cura, a avaliação adequada, a orientação 

competente e o tratamento responsável são fatores fundamentais para o sucesso futuro do 

disléxico (TOPCZEWSKI, 2010). Diante disso, a instituição de ensino precisa investir, 

constantemente, na formação de sua equipe pedagógica para atender alunos com diagnóstico 

desléxico.  
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3 CONS IDERAÇÕES  FINAIS  

 

A intenção da investigação realizada foi o de analisar as manifestações dos professores 

relacionadas as práticas pedagógicas em alunos com dislexia nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental e que, por sua vez, têm impacto no processo de aprendizagem.  

Constatou-se que existe um consenso que defende a necessidade dos envolvidos no ensino 

promoverem meios mais favoráveis para o desenvolvimento do aluno. Permanece o grande 

desafio do professor estar em constante aperfeiçoamento para que possa estar procurando 

soluções, sugestões, estratégias, no sentido de oportunizar o aluno o desenvolvimento do aluno 

disléxico. 

 Com isso, percebemos que a dislexia é um transtorno que afeta as capacidades cognitivas 

do indivíduo, atingindo assim o seu desempenho no processo de aprendizagem, porém isso não 

significa que o disléxico seja inapto para as atividades ao seu redor, já que, de acordo com as 

pesquisas, os disléxicos são pessoas com um padrão de desempenho adequado. Assim, os 

professores devem estar preparados para atender uma criança disléxica, e optar por uma 

adaptação no planejamento de suas aulas, pois precisam estar atentos para dar suporte 

necessário ao aluno com dislexia bem, como estimulá-lo perante os desafios. 

Conquanto as situações apontadas, a investigação alcançou o objetivo proposto, mas 

pressupõe-se a necessidade de realização de outros estudos mais abrangentes, que possam 

refletir a realidade sobre a dislexia, nos espaços educacionais. Além disso, oportunizar aos 

educadores, em conjunto com a comunidade e profissionais de equipe multidisciplinar, 

demonstrar que a escola, cada vez mais, tem competência para atender às necessidades dos 

educandos. 
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