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Resumo  

O presente artigo propôs analisar a dislexia, uma alteração nos neurotransmissores cerebrais 

que impede uma criança de ler, compreender com a mesma facilidade com que o faz as 

crianças da sua mesma faixa etária. A Dislexia tornou-se um desafio para pais e educadores e 

por isso faz-se necessário um entendimento acerca desse distúrbio. O referido artigo tem 

como objetivo avaliar a importância do professor estar capacitado para com alunos disléxicos, 

levando-se em conta a importância da família e da escola para o tratamento do referido 

distúrbio. Quem deve participar desse processo também são os profissionais especializados 

que auxiliam o trabalho do professor como os Psicopedagogos e Fonoaudiólogos. Foram 

realizadas pesquisas bibliográficas, e uma observação feita por uma das autoras deste artigo 

na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Rita de Cássia acerca da dislexia como um 

distúrbio de leitura da criança, constatou-se que por não conseguir o todo, o disléxico não 

pode aprender do método global, portanto a escola deve intervir através do trabalho do 
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pedagogo, utilizando uma metodologia simples baseado em um trabalho fonético repetitivo, 

além de jogos que estimulam habilidade de leitura e escrita. 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem, Criança, Dislexia, Escrita, Leitura.    

 

1- INTRODUÇÃO 

 

Na visão de Fonseca (1995), epistemologicamente falando, Dislexia é uma alteração 

nos neurotransmissores cerebrais que impede uma criança de ler e compreender com a mesma 

facilidade com que o faz as crianças, da mesma faixa etária, independente de qualquer causa 

intelectual, cultural ou emocional. Todo o desenvolvimento da criança é normal, até entrar na 

escola. É um problema de base cognitiva que afeta as habilidades lingüísticas associadas à 

leitura e à escrita.  

Existem vários tipos de Dislexia, mas o que ocorre na maioria das vezes é que nem 

mesmos os professores sabem o que isso quer dizer e seus desdobramentos e as influências 

que podem ocorrer na vida da criança em virtude deste problema.   

Na sociedade contemporânea, vem sendo comum, na família, na escola e na sala de 

aula, uma opinião unívoca sobre os alunos, principalmente do ensino fundamental II: a falta 

de interesse do aluno e a falta de limites não recebida pelos pais e distúrbios de leitura que 

não foram constatados ou negligenciados pelos professores e foi se perpetuando ao longo do 

tempo e que vem acompanhando a criança paulatinamente até a fase adulta. 

Em se tratando dos profissionais de educação, muitos gostariam de aprender na 

faculdade uma “fórmula pronta”, aos problemas enfrentados no cotidiano das salas de aula, 

para que os professores novatos não precisassem aprender diretamente no laboratório que é a 
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escola, onde os profissionais procuram sempre inventar e reinventar práticas pedagógicas, 

para estabelecer um controle a respeito de comportamentos considerados indisciplinares.  

Este trabalho busca avaliar a importância do professor em estar capacitado para 

trabalhar com os alunos disléxicos possibilitando a ampliação do debate acerca do tema, com 

conseqüentes respostas para o problema, e, que não esgotam a questão a ser trabalhada.  

A falta de informação dos pais, dos professores da pré-escola e a dificuldade de 

identificar os sintomas, antes da entrada da criança na escola, prejudicam o desenvolvimento 

desta, pois será diagnosticada quando a criança estiver nas primeiras séries do ensino 

fundamental. Partindo dessa premissa, a dificuldade de leitura significa apenas o resultado 

final de uma série de desorganizações que a criança já vinha apresentando no seu 

comportamento pré-verbal, não verbal, e em todas as funções basilares necessárias para o 

desenvolvimento da recepção, expressão e integração, condicionadas a função simbólica. 

No decorrer deste trabalho serão apresentados os sintomas da Dislexia objetivando 

obter habilidades para lidar com alunos que necessitam de atenção nas atividades escolares, 

como também analisar os motivos que causam o distúrbio de leitura e nas crianças. 

 É imprescindível que as escolas busquem medidas preventivas que são essenciais 

para a reestruturação do aluno em sua forma mais abrangente. Toda e qualquer dificuldade 

escolar tem uma causa e uma solução. 

 Ninguém nasce com dificuldades escolares, elas surgem ao longo do caminho e 

precisam ser observadas , respeitadas e solucionadas. Na nossa concepção é tarefa de todo e 

quaisquer educadores, sejam eles os pais ou os professores, ter como base ética o 

compromisso de ver desenvolver-se dignamente e efetivamente a aprendizagem de seu(s) 

educando(s). Partindo dessa assertiva, o papel dos professores é fundamental. Se o pedagogo 
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estiver habilitado no que concerne a esses distúrbios, poderá orientar os pais na constatação e 

no tratamento dos seus filhos.    

Como metodologia utilizada foi realizada uma pesquisa bibliográfica seguida de 

uma observação feita na Escola Municipal Ensino Fundamental Santa Rita de Cássia, na qual 

se constatou que várias crianças sofriam com distúrbios na leitura.   

É preciso se encontrar formas de ensino mais adequadas para que se tenha uma boa 

compreensão da parte do aluno disléxico. Atualmente os pais, por vezes, não têm 

conhecimento de que seus filhos são acometidos por esse problema, então, partindo dessa 

premissa é necessário realizar um levantamento de como os pais orientam seus filhos 

disléxicos.  

O profissional de educação precisa ter consciência das causas e conseqüências dos 

alunos não seguirem ou não terem nenhuma orientação acerca desse assunto e caracterizar os 

tipos de habilidades que o aluno apresenta e não se omitir, pois dessa forma estará 

prejudicando o aluno.  

No decorrer de nosso trabalho serão apresentados os sintomas da Dislexia objetivando 

obter habilidades para lidar com alunos que necessitam de atenção nas atividades escolares, 

como também analisar os motivos que causam o distúrbio de leitura e nas crianças. 

2 - REVISÃO DE LITERATURA 

Atualmente, reconhece-se que a dislexia, assim como os demais problemas de 

aprendizagem são situações de cunho multidisciplinar, onde o neurologista como um dos 

elementos da equipe é tão importante quando o pedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo, 

psiquiatra e outros, e que o adequado desencaminhamento desses casos depende da opinião e 
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experiência do conjunto desses profissionais. Mas nem sempre foi assim, as pesquisas e 

estudo realizados nessas áreas específicas, ao longo dos anos contribuíram tanto para a 

explicação da origem dessas dificuldades, como para o tratamento. (COELHO & JOSÉ ,2002) 

Há mais de 40 anos o termo dislexia é designado nos paises da França como os 

distúrbios específicos de aprendizagem. É, portanto considerável o fato de profissionais das 

diversas áreas consultarem sobre o porquê as crianças não sabem ler, sendo solicitados para 

tratar essas dificuldades. (ASSUNÇÃO&COELHO, 2006) 

Segundo Politzer (1974), para se abordar com profundidade o conceito de Dislexia é 

necessário não esquecer que o segredo dos atos humanos não é o do domínio da psicologia. 

Para tanto é necessário ver a Dislexia como um problema social econômico e cultural. 

No Brasil apesar dos avanços obtidos nas últimas décadas no que concerne ao sistema 

educacional encontramos ainda pessoas que não sabem ler e só esse fator isolado representa 

uma injustiça social. Os que não sabem ler ficarão condenados irremediavelmente à incultura, 

à ignorância, ao analfabetismo e a manipulação social. 

É necessário ressaltar que mediante analise de bibliografia especializada constatou 

que a criança disléxica não releva qualquer deficiência auditiva, motora, intelectual ou 

emocional. Os seus potenciais de aprendizagem são íntegros, mais não aprende a ler 

facilmente, mesmo que compreenda a linguagem falada e a utilize corretamente.  

Melhor explicitando de uma maneira mais didática teremos causas exteriores à criança 

(exógenas) na qual o envolvimento é predominante e causas da criança (endógenas), onde 

aquelas se refletem em termos de desenvolvimento desarmônico e de dificuldades do 

processamento de informações. 

Outrossim, é necessário que tanto os profissionais de educação bem como os pais 

atentem para os fatores que podem ser sinônimos de Dislexia exógenas ou endógenas.  
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Como causas exógenas podem-se ressaltar: má freqüência escolar, deficiência na 

orientação pedagógica, inexistência do ensino na alfabetização, recusa do ambiente escolar, 

problemas de motivação cultural, dentre outros. 

Dentro das causas endógenas podemos citar: Carências instrumentais, dificuldades de 

processamento da informação visual e auditiva, imaturidade psicomotora com problemas de 

imagem do corpo, da lateridade da orientação no espaço e no tempo, deficiente 

desenvolvimento da linguagem (expressão limitada, vocabulário diminuto, construção 

sintóxica pobre, problemas de comunicação verbal) etc. Problemas orgânicos e genéticos que 

se podem refletir na dificuldade de aprendizagem, como sejam, por exemplo, problemas do 

SN, (diabetes, anomalias enzimáticas, afecções congênitas dos elementos constituintes do 

sangue etc.), hipersensibilidade, superestimulação e hiperatividade com problemas globais de 

atenção (Ong, 1968) etc. 

Segundo Fonseca (1995) uma correlação precisa ser estabelecida, pois as duas causas 

não surgem isoladas uma da outra, visto que elas não se opõem como a hereditariedade e o 

meio ou como o biológico e o social. Há uma dinamicidade nesse processo. Nenhuma causa 

se reduz a outra, é na reciprocidade mútua indeterminável que se situam os problemas da 

aprendizagem humana. 

Existe uma disparidade nesse processo uma coisa é a criança que não quer aprender a 

ler, a outra é a criança que não pode aprender a ler com os métodos pedagógicos tradicionais. 

O profissional de educação deve sempre se atualizar em face as novas situações que o mundo 

contemporâneo nos impõe e o primeiro passo é aprender a capacidade de diagnosticar os 

vários problemas por que passa a criança, e a Dislexia é um deles. Não podemos assumir 

atitudes reducionais que afirmam que a Dislexia não existe. De fato a Dislexia é muito mais 

do que uma dificuldade na leitura. A Dislexia normalmente não aparece isolada, ela surge 
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integrada numa constelação de problemas que justificam uma deficiente manipulação do 

comportamento simbólico que trata de uma aquisição exclusivamente humana.  

Gregóire e Pierart, através de suas pesquisas acerca da História da Dislexia ressaltam 

que: 

A descoberta dos distúrbios de leitura da criança surgiu a partir de algumas 
observações publicadas quase simultaneamente por três médicos ingleses, 
Hinselwood, (1895), Morgan (1896) Kerr (1897). Esses médicos tiveram a 
oportunidade de encaminhar jovens que, embora de inteligência normal e 
apresentando boa vontade eram totalmente incapazes de aprender a ler, mesmo o 
alfabeto, enquanto eram muito boas em matemática. Eles fizeram a associação entre 
esse distúrbio endógeno de leitura e um distúrbio de leitura conseqüente a uma lesão 
cerebral concluíram que não houve desenvolvimento nesses jovens, da zona que 
constitui o centro da leitura do adulto (1997, p. 24). 

 

Até esse momento, a concepção de dislexia era unitária, ou seja, tanto o caso de 

crianças como no caso dos adultos era considerado homogêneo, porém, segundo Orton, um 

dos pioneiros em estudos referentes à Dislexia em 1937, através de seus exames, observou 

que os adolescentes estavam consideravelmente em atraso, para a sua idade em leitura e 

ortografia.  

2.1 – A Importância dos Educadores do Tratamento Dislexia na Leitura 

O esforço de lutar contra as dificuldades, a censura e a decepção por vezes leva a 

criança disléxica a manifestar sintomas como dores abdominais, de cabeça ou transtorno de 

comportamentos. 

A família organiza e planeja a educação dos filhos de acordo com os ditames da 

sociedade que exige cada vez mais do trabalhador e faz com que as pessoas mal tenham 

tempo de cuidar da educação de seus próprios filhos deixando totalmente a cargo da escola 

essa tarefa. Por vezes, os pais não têm tempo nem de aparecer na escola observar alguma 
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mudança no comportamento do filho em virtude da vida corrida e do trabalho árduo do dia-a-

dia. 

Esse trabalho árduo tem como conseqüência em muitos casos, o fato dos pais estarem 

delegando à escola, a tarefa de educar e disciplinar seus filhos. Sendo que, em contrapartida, a 

escola que era para ser considerada um agente educador, está em segundo plano, passou a ser 

vista pelos pais como o principal responsável pelo desenvolvimento e educação de seus filhos. 

Sendo que por sua vez a família é um fator fundamental e que a escola pouco pode fazer sem 

a participação dos pais. Por isso, vários familiares não entendem o que vem a ser Dislexia e 

muitas vezes nem sabem que seu filho enfrenta esse problema tão natural quanto escrever 

com a mão esquerda. 

Atualmente, com a dinamicidade do sistema capitalista, as famílias buscam organizar 

e planejar a educação. A escola por si só não pode resolver todos os problemas dos alunos, é 

preciso uma interação família e escola para que juntos possam ajudar na resolução dos 

problemas pertinentes a educação de seus filhos. 

 A família tem um papel primordial dos filhos, os distúrbios de leitura e de escrita 

podem ser detectados primeiramente em casa. Se os pais acompanham seus filhos observando 

a forma com ele escreve, a forma com a criança desenvolve a leitura estará auxiliando seu 

filho e evitando problemas futuros. O professor não pode ser o único responsável pelo 

desenvolvimento da educação da criança cabendo aos pais a participação ativa nesse processo.          

 A terminologia Dislexia porque produz uma sonoridade de patologia, o que não o é. 

Não se fala em cura ou tratamento ou medicamentos quando se fala em Dislexia, não é 

portando uma doença. Ser disléxico é como ser canhoto. (Cartilha da Associação Brasileira de 

Dislexia). 

Pessoas nascem disléxicas ou não-disléxicas, e assim permanecem por toda a vida, 

assim como pessoas nascem canhotas ou destras e assim o são por toda a vida. Os canhotos 
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sofreram durante muitos anos discriminação e tentativas de "tratamento": colocar gesso na 

mão dominante é hoje considerado um crime, mas não era assim há alguns anos atrás. As 

bancas escolares eram feitas apenas para os destros, depois foram adaptadas para os canhotos 

também, assim é ser disléxico. (FONSECA, 1995 p-97) 

O sistema escolar atual é desenvolvido para a maioria, que é não-disléxica. Os 

disléxicos ficam à margem de um sistema educacional que os exclui e os aprisiona. 

Os sintomas que podem causar a Dislexia, antes de um diagnóstico multidisciplinar, 

só indicam um distúrbio de aprendizagem, não confirmam a Dislexia. E não para por ai, os 

mesmos sintomas podem indicar situações, com lesões, síndromes e etc. 

Na concepção das autoras Elisabete da Assunção José e Maria Tereza Coelho que 

escreveram uma obra intitulada Problemas de Aprendizagem, afirma que para ajudar uma 

criança disléxica é necessário se formar uma equipe multidisciplinar, formada por Psicólogos, 

Fonoaudiólogo e Psicopedagogo Clínico que deve iniciar uma minuciosa investigação. Essa 

mesma equipe deve ainda garantir uma maior abrangência do processo de avaliação, 

É necessário salientar que a dislexia é genética e hereditária, se a criança possuir pais 

ou outros parentes disléxicos quanto mais cedo for realizado o diagnóstico melhor para os 

pais, a escola é a própria criança. A criança poderá passar pelo processo de avaliação 

realizada por uma equipe multidisciplinar especializada e competente, mas se não houver 

passado pelo processo de alfabetização o diagnóstico será apenas de uma “criança de risco”. 

 

2.2- TIPOS DE DISLEXIA 
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Antes de qualquer definição, a Dislexia é um jeito de ser e de aprender o que inflete a 

expressão individual de uma mente que aprende de maneira diferente. Portanto vamos elencar 

aqui os tipos mais comuns de Dislexia: (ABD Associação Brasileira de Dislexia)  

Disgrafia – É uma inabilidade ou atraso no desenvolvimento da Linguagem Escrita. 

Quando uma pessoa apresenta esta disfunção, tende a escrever com letra de formar ou prefere 

até mesmo escrever em aparelhos eletrônicos como é o caso do computador. Os erros 

ortográficos, inversões de letras, silabas e números e a troca ou falta de letras e números 

acontecem com muita freqüência. 

Discalculia – esta é característica diz respeito a dificuldades com a linguagem 

matemática. Podem evidenciar-se no aprendizado aritmético básico, como, mais tarde, na 

elaboração do pensamento matemático mais avançado. É necessário ressaltar que embora 

essas dificuldades possam manifestar-se sem nenhuma inabilidade em leitura, há outras que 

são decorrentes do processamento lógico-matemático da linguagem lida ou ouvida. Também 

existem dificuldades provenientes da imprecisa percepção de tempo e espaço como na 

apreensão e no processamento de fatos matemáticos em sua devida ordem. 

Outro tipo de Dislexia é a dificuldade de concentração, ou seja, a dificuldade de 

manter a atenção em objetivo central, para discriminar, compreender e assimilar o foco central 

de um estímulo. Esse estado de concentração é essencial para que, através do discernimento e 

da elaboração do ensino, possa completar-se à fixação do aprendizado. 

A Hiperatividade outra especialidade disléxica diz respeito à atividade psicomotora 

excessiva, com padrões distintos de sintomas: o jovem ou a criança hiperativa com 

comportamento impulsivo é aquela que fala sem parar e nunca espera por nada, não consegue 

esperar por sua vez, interrompendo e atropelando tudo e todos. Por que age impulsivamente, 

não pensa em nada e não mede conseqüências, está sempre envolvida em pequenos acidentes, 

com escoriações, hematomas, cortes. Um segundo tipo de Hiperatividade tem como 
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características mais pronunciadas, sintomas de dificuldades de foco de atenção, por que siga 

em tudo e acaba não prestando atenção em nada. 

Já a Hipoatividade se caracteriza por um nível baixo de atividade psicomotora, com 

reação lenta a qualquer estimulo. 

Trata-se daquela criança chamada “boazinha” parece estar sempre no “mundo da lua” 

“sonhado acordada”. O comportamento do Hipoativo é o oposto do Hiperativo. Comumente o 

Hipoativo tem memória pobre e comportamento vago, pouca interação social e quase não se 

envolve com seus colegas. 

 

2.3 – DIFICULDADES ACERCA DA DISLEXIA NA LEITURA 

 

A grande polêmica acerca do tema Dislexia é por seu comprometimento neurológico, 

mas precisamos entender que pertencem à área da Saúde apenas a causa e a diagnose. O 

reconhecimento das características precocemente, as conseqüências, as soluções e as 

adaptações pertencem à Educação. Não existem disléxicos entre os analfabetos. É na sala de 

aula que a Dislexia se faz presente e o que é pior: de uma forma catastrófica e algumas vezes 

irreparável. 

As grandes dificuldades aparecem quando a criança começa enfrentar temas 

acadêmicos mais complexos, as notas baixas e fraco desempenho escolar são características 

básicas na vida escolar de crianças disléxicas.  

Ainda parafraseando Fonseca (1995), leitura lenta sem modulação, sem ritmo e sem 

domínio da compreensão/interpretação do texto lido; confundir algumas letras; sérios erros 

ortográficos; dificuldades de memória; dificuldades no manuseio de dicionários e mapas; 

dificuldades de copiar do quadro ou dos livros; dificuldades de entender o tempo: passado 

presente e futuro; tendência a uma escrita descuidada, desordenada e às vezes 
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incompreensível; não utilização de sinais de pontuação/acentuação gramaticais; inversões, 

omissões, reiterações e substituições de letras, palavras ou silabas na leitura e na escrita, 

problemas com essas características são apenas algumas das características disléxicas que 

podem ser observadas nas crianças com dificuldades escolares. 

Se pudermos dissociar as dificuldades de ler e escrever corretamente à ausência de 

problemas intelectuais ou de outro tipo de problemas que possam dar uma explicação 

alternativa ao problema apresentado, então podemos suspeitar de uma possível Dislexia. 

Numa primeira etapa da aprendizagem, algumas crianças podem apresentar estas 

características, e esses são considerados erros normais dentro do processo de aprendizagem, é 

preciso distinguir essas dificuldades das dificuldades disléxicas que são mais profundas, 

constantese contínuas. Crianças com expressivas dificuldades de leitura não são 

necessariamente disléxicas, mas todas as crianças disléxicas têm um sério distúrbio de leitura. 

O diagnóstico precoce é imprescindível para o desenvolvimento contínuo das crianças 

disléxicas. Reconhecer as características é o primeiro passo para que se possam evitar anos de 

dificuldades e sofrimentos, induzindo esta criança, fatalmente ao desinteresse pela escola e a 

tudo o que está em torno dela, gerando às vezes quadros "quase-fóbicos", desta criança em 

relação às tarefas que exijam a leitura e a escrita. Crianças com dificuldades escolares, seja 

qual for a raiz do problema, necessitam de educação, atenção e ensino diferenciados para que 

possam desenvolver suas habilidades, e quanto mais cedo for detectado o problema, melhores 

serão os resultados.  

Mediante nossas observações onde foi percebido que uma das grandes frustrações dos 

pais é saber que seu filho tem problemas escolares. A maioria não sabe o que fazer e como 

ajudar. O certo seria procurar apoio nas escolas, com os professores, mas estes também, 

muitas vezes, não sabem o que fazer. Isso porque não foram instruídos para tal. Existiam 
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alguns até que nunca tinham observado distúrbio na leitura de seus próprios filhos e só 

atentaram para isso quando foram comunicados por nós professores. 

Uma criança com dificuldades escolares está marcada cruelmente, carregando a 

pesada cruz de não saber o que fazer com suas dificuldades. Elas têm uma bomba nas mãos. E 

aí começam-se a criar os estereótipos de “letra feia”  “bobo da corte da sala” “analfabeto” e 

outras denominações que as próprias crianças gostam de dizer umas com as outras na escola e 

isso ocorre muito com o disléxico e isso foi um dos fatores que chamou nossa atenção na 

observação. 

Estas crianças são atingidas em cheio na sua auto-estima quando, com nossas atitudes 

adultas mostramos as mesmas como são preguiçosas, lentas, burras. Os pais e os educadores 

precisam estar preparados para lidar com os disléxicos e suas dificuldades, e mostrarmos que 

nosso amor por eles não existe em função de suas notas escolares. Essa é uma associação 

muito perigosa. 

Pelas características culturais de nosso país, a Dislexia certamente é um de nossos 

mais sérios problemas sociais, com a agravante da desinformação tanto da família como o do 

professor e isso traz várias conseqüências. 

 Segundo estatísticas, aproximadamente de 15% a 30% das crianças em idade escolar 

têm problemas de aprendizagem, 10% delas são disléxicas. (Cartilha da ABD Associação 

Brasileira de Dislexia)  

Segundo Gregoire (1997), a dislexia é uma alteração nos neurotransmissores cerebrais 

que impede uma criança de ler e compreender com a mesma facilidade com que o faz as 

crianças da mesma faixa etária, independente de qualquer causa intelectual, cultural ou 

emocional. Todo o desenvolvimento da criança é normal, até entrar na escola. É um problema 

de base cognitiva que afeta as habilidades lingüísticas associadas à leitura e à escrita. 
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Ainda segundo Gregoire (1997), as sociedades modernas: 

 

Esperam que, virtualmente, todas as crianças aprendam a ler (...) a maioria das 
sociedades supostamente alfabetizadas do passado, a capacidade para ler e escrever 
estava restrita a uma pequena minoria que pode ter consistido em religiosos ou 
escribas profissionais. O segredo d alfabetização era frequentemente guardado a sete 
chaves por aqueles que a possuíam.  

 

Partindo dessas perspectivas, enfatizando mediante analise de tão rica bibliografia, 

que ainda hoje uma boa educação ainda é atributo de uma minoria, precisando reverter esse 

quadro, e um dos principais passos é constatar e saber lidar com a Dislexia. 

 

3 – OBSERVAÇÃO NA SALA DE AULA  

 Tendo em vista o trabalho desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Santa Rita de Cássia na qual uma das autoras desse trabalho realizou estagio durante o 

período de dois anos onde pode vivenciar de perto a dificuldade de trabalhar com um aluno 

disléxico sem que se tenham as orientações necessárias e profissionais especializados que 

auxiliem na resolução desse problema. 

   Analisando os alunos dessa escola, observou-se entre os mesmos, algumas 

dificuldades, tanto na leitura com na escrita. Convém ressaltar que a escola não possuía 

nenhum programa específico para este fim e a direção era ciente desse problema. 

Na Escola Municipal Ensino Fundamental Santa Rita de Cássia foi observado o caso 

específico de um aluno que se saia muito bem desenhando, mas quando esse mesmo aluno 

participava das tarefas que envolviam a escrita, não conseguia desenvolver nem mesmo as 

primeiras letras do alfabeto. Apesar dessa criança não faltar nenhuma aula, passava 
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despercebido pela direção da escola e a falta de capacitação do professor por não ter nenhum 

curso que possa desenvolver em sala. 

É necessário salientar que os pais sabiam do problema, mas se na escola tivesse um 

profissional habilitado poderia até auxiliar no tratamento, pois notamos que esse aluno 

precisava de uma maior atenção, o que não era dada pela escola.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Dislexia é o distúrbio de maior incidência nas salas de aula. Pesquisas realizadas 

em vários paises mostram que entre 5% e 17% da população mundial é dislexia segundo 

dados da ABD que com já foi explicitado anteriormente é um órgão especializado no auxílio 

aos portadores de Dislexia 

Ao contrário do que muitos pensam, não é o resultado de má alfabetização, 

desatenção desmotivação, condição sócio-econômica ou baixa inteligência. Ela é uma 

condição hereditária com alterações genéticas, apresentando ainda alterações no padrão 

neurológico. 

Convém frisar que a dificuldade de conhecimento e de definição do que é Dislexia, 

faz com que se tenha criado um mundo tão diversificado de informações, que confunde e 

desinforma. Além de que a mídia no Brasil, as poucas vezes em que aborda esse grave 

problema, somente o faz de maneira parcial, quando não de forma e mesmo fora do contexto 

global das descobertas atuais da ciência 

Além da habilitação necessária que o professor deve ter, o diagnostico da Dislexia 

deve contar com parecer de outros profissionais, como Neurologista, Oftalmologista e outros, 

conforme cada caso específico, pois nem todos os casos são iguais.   A equipe de profissionais 
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deve verificar todas as possibilidades antes de confirmar ou descartar o diagnóstico de 

Dislexia.  

Outros fatores deverão ser descartados, com deficit intelectual, disfunções ou 

deficiências auditivas e visuais, lesões cerebrais (congênitas e adquiridas), desordens afetivas 

anteriores ao processo de fracasso escolar (com constantes fracassos escolares o disléxico irá 

apresentar prejuízos emocionais, mas estes são conseqüências, não causa da Dislexia). 

Sendo diagnosticada a Dislexia, o encaminhamento orienta o acompanhamento 

consoante às particularidades de cada caso, o que permite que este seja mais eficaz e mais 

proveitoso, pois o profissional que assumir o caso não precisará de um tempo, para 

identificação do problema, bem com terá ainda acesso a pareceres importantes. 

É importante salientar que embora nosso enfoque tenha sido o distúrbio de leitura e da 

escrita, A Dislexia não se resume somente a isso. É preciso estar atento também a alguns 

sintomas que também são sinônimos de Dislexia com apresentamos no decorrer de nosso 

trabalho. 

      Necessita-se instaurar dentro das escolas, medidas preventivas essenciais para a 

reestruturação do aluno em sua forma mais abrangente; Toda e qualquer dificuldade escolar 

tem uma causa e uma solução. 

Portanto partindo dessa premissa é necessário que os pais fiquem atentos e 

conheçam bem o comportamento de seu filho para então perceber as mudanças e as 

dificuldades que vão ocorrendo depois que seu filho entra na Escola. Os professores também 

são partes constitutivas desse processo visto que por vezes em virtude da vida acelerada do 

dia-a-dia dos pais, tem mais contatos com seus alunos do que com os próprios pais deles. 
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