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RESUMO 
 

Este artigo tem como objetivo principal abordar como a escola e as crianças enfrentam as dificuldades de 

aprendizagem relacionadas com a dislexia, no seu processo de formação.  E fazer uma reflexão sobre esses 

problemas e como eles podem ser enfrentadas pelos alunos, pais e professores.  Na primeira parte estão descritos 

o que são problemas de aprendizagem. Em razão disso, coloca-se a questão o que são transtornos de aprendizagem 

na criança disléxica, os sintomas mais visíveis, juntamente com diagnóstico e tratamento. O que os pais e os 

profissionais envolvidos têm feito para diminuir esse problema que tem assolado os alunos. E no contexto geral o 

que todos os envolvidos nesse processo estão trabalhando para ajudar as crianças que apresentam a dislexia, tanto 

no ambiente familiar e escolar. E que eles possam aprender sem prejuízos para sua formação e desenvolvimento 

cognitivo, social e intelectual. 
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INTRODUÇÃO 

A aprendizagem é um processo complexo depende de fatores orgânicos e 

comportamentais, sendo que, conhecer a origem dos distúrbios de aprendizagem que tem 

comprometido tantas crianças. 

Este estudo traz à tona um pouco da situação existente nas escolas hoje. Pois o desafio 

principal que os pais, professores e profissionais que trabalham com crianças com dificuldades 

de aprendizagem têm é ajudá-las a aumentar a confiança em si mesma, a acreditar nas suas 

 
1 Graduada em Pedagogia pela Faculdade Integrada de Várzea Grande – FIAVEC, estudante de pós-graduação do 

grupo Faveni. 
2 Graduada em Matemática pela Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT e Pedagogia pela 

Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, pós-graduada em Educação Matemática pela faculdade Integrada 

de Várzea Grande – FIAVEC. 
3 Graduada em Pedagogia pela Faculdade de Educação de Tangará da Serra – UNISERRA e Matemática pela 

Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, pós-graduada em Educação de Jovens e Adultos – EJA pela 

faculdade de Educação de Tangará da Serra – UNISERRA. 
4 Graduado em Educação Física pela Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, pós-graduado em 

Educação Física Escolar pela Faculdade São Braz. 
5 Graduada em Normal Superior pela Faculdade Educacional da Lapa- FAEL, pós-graduada em Educação Infantil 

e Alfabetização pela Faculdade Integrada de Várzea Grande – FIVE. 
6 Graduada em Pedagogia pela Faculdade Integrada de Várzea Grande – FIAVEC, pós-graduada em 

Psicopedagogia Clinica e Educacional pela Faculdade Integrada de Várzea Grande – FIAVEC. 



 
 

capacidades.  

Devem saber que as pessoas aprendem de maneiras diferentes e que sua energia pode 

ser encaminhada para encontrar estratégias adequadas para sua aprendizagem, ao invés de 

buscar formas e esconder suas dificuldades. 

 Por isso, os pais, professores e profissionais que trabalham com essas crianças têm 

uma grande responsabilidade. Essas crianças que apresentam essas dificuldades precisam de 

um ambiente seguro, estimulante, onde os erros sejam permitidos e assumir riscos seja 

incentivado. Quando sente que aprender é uma experiência excitante onde se pode sentir prazer, 

então isso se transformará em algo que nunca termina, durará a vida toda. 

As crianças aprendem a esconder suas dificuldades com condutas como o ser o palhaço 

da classe, manter-se calada, adoecer, fugir das responsabilidades, demonstrarem desinteresse 

ou muitas vezes com mau comportamento. 

Os adultos que trabalham com crianças com dificuldade disléxicas e as próprias 

crianças sabem o que elas não podem fazer, onde falham. Poucas vezes é mencionado o que 

fazem bem ou nas áreas nas quais existem pontos fortes.  

O futuro destas crianças está nas mãos das pessoas que estão ao seu lado na 

aprendizagem; a confiança em si mesma, a capacidade de tomar decisões, a habilidade para 

resolver problemas, a autonomia, a motivação para atingir objetivos dependerá da forma como 

elas forem apoiadas. Respeitar essa individualidade, aceitar diferentes formas de pensar, de 

sentir, de agir e de aprender é um pouco básico na educação destas crianças.  

A pessoa enfrenta o processo de aprendizagem como uma totalidade, ou seja, a partir 

das suas emoções, seu corpo, sua capacidade intelectual, seu esquema referencial. Quando 

surgem dificuldades neste processo estas não devem ser enfocadas isoladamente. Ainda que 

possam manifestar-se na área emocional ou na orgânica, na intelectual ou na social, o 

importante é não perder de vista que toda a responsabilidade é afetada, por isso todos têm que 

estar envolvidos para que isso não aconteça. 

Tendo como justificativa, a necessidade de investigar sobre a temática, devido à grande 

quantidade de crianças que não conseguem ter um desenvolvimento cognitivo adequado devido 

à dificuldade de leitura e escrita, e por apresentarem os sintomas da dislexia, é que abriu 

caminhos para essa investigação. 

Em relação a problemática, acontece que, atualmente há muitas discussões sobre os 

problemas de aprendizagens que permeiam os ambientes escolares, gerando dúvidas e 

questionamentos. Tais dúvidas geram desconfortos entre docentes que, por vezes, se veem 

cobrados pelo baixo desempenho de seus alunos.  



 
 

Muitas vezes, o profissional da educação ao se deparar com alunos que apresentem 

tais dificuldades não sabem como agir em relação aos mesmos no que diz respeito ao seu 

desenvolvimento e acompanhamento escolar, e em muitos casos por falta de informação sobre 

a dislexia, desse modo, existem pessoas que discriminam e não dá o apoio psicológico 

necessário que elas necessitam. 

Este estudo tem como objetivo geral compreender o que é a dislexia, apresentando seu 

conceito, as causas e quais características que são pertinentes e que precisam serem observadas 

em crianças em idade escolar. 

Contudo, para responder aos questionamentos foram alinhados alguns objetivos 

específicos como: Compreender como as crianças enfrentam as dificuldades de aprendizagem; 

Apresentar o que são problemas de aprendizagens; Analisar como os pais e profissionais 

envolvidos podem ajudar para diminuir esse problema;  

As escolhas metodológicas desse estudo para a investigação foram pautadas através dos 

teóricos com conceitos para desenvolver a temática, desse modo, a metodologia aconteceu por 

meio de levantamento bibliográfico, através de artigos, livros, dissertações, teses e outros 

documentos que foram muito úteis para melhor entender o tema. 

O artigo está estruturado da seguinte forma: foi abordado no primeiro tópico, o que são 

problemas de aprendizagem; no segundo tópico os transtornos de aprendizagem dos disléxicos; 

por último, foram discutidos os sintomas e o tratamento. 



 
 

2.1 O QUE SÃO PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM 

  

 A questão dos problemas de aprendizagem refere-se às situações que geralmente são 

enfrentadas pelas crianças com um desvio do quadro normal, no entanto, com perspectiva de 

aprendizagem em longo prazo. 

 O problema de aprendizagem pode-se considerar como um sintoma, no sentido de que 

o não aprender não configura um quadro permanente, mas ingressa numa constelação peculiar 

de comportamentos, nos quais se destaca como um sinal de descompensação.  

 Desse modo, precisam-se estabelecer claramente os limites que se separam problemas 

de aprendizagem dos chamados distúrbios de aprendizagem. É uma tarefa muito complicada, 

precisa ser um especialista na área para realizar esse diagnóstico.  

Ao educador, cabe a tarefa apenas detectar dificuldades de aprendizagem que aparecem 

na sala de aula. São mais comuns essas dificuldades de aprendizagem, ficarem evidentes em 

escolas mais carentes, sendo assim, investigar as causas de forma ampla, como aspectos 

orgânicos, neurológicos, mentais e psicológicos, todas essas causas e adicionados à 

problemática ambiental em que a criança vive. O educador tendo essa postura facilita o 

encaminhamento da criança a um especialista, que ao avaliar e orientar o professor a lidar com 

as dificuldades do aluno em salas normas ou, se considerar necessária, indicar sua transferência 

para uma sala especial (JOSÉ; COELHO, 1996). 

Nesse sentido, José e Coelho (1996), ressaltam o seguinte sobre o assunto em questão:

   

 

Muitas crianças são identificadas por portadoras de problemas de aprendizagem 

quando não realizam o que se espera de uma programação de ensino. Seja porque 

ficam presas a mecanismos que tentam reproduzir sem êxito, seja porque, apesar de 

saberem até mais do que aquilo o que o professor está ensinando. (JOSÉ; COELHO, 

1996, p. 24) 

 

  

 Quando o ato de aprender apresenta como problemático, necessário realizar uma 

avaliação mais minuciosa. O professor precisa ter consciência que o aluno é um ser social com 

sua cultura, linguagem e valores que são específicos, os quais se devem ficar atento, inclusive 

para que seus próprios valores não impeçam de auxiliar seu aluno no processo de aprender.  

 

2.2 O TRANSTORNO DA APRENDIZAGEM NO DISLÉXICO  

 

 Um disléxico não começou a desenvolver a dislexia nos anos iniciais ou até mesmo 



 
 

lá no jardim de infância, esse processo do transtorno começou muito antes disso. O disléxico 

começou a utilizar o talento especial que provoca a dislexia possivelmente desde os três 

primeiros meses de vida. 

 A palavra dislexia foi o primeiro termo genérico utilizado para designar vários 

problemas de aprendizagem. Em seu devido tempo, com o intuito de descrever as diferentes 

formas de aprendizagem, esses problemas foram subdivididos e classificados. Por essa razão 

pode-se chamar a dislexia de a mãe dos transtornos de aprendizagens. Hoje em dia, mais de 

setenta nomes foram usados para descrever seus vários aspectos. 

Desse modo, Davis (2004) discorre o seguinte: 

 

Originalmente, os pesquisadores no assunto acreditavam que os disléxicos teriam 

sofrido algum tipo de lesão cerebral ou nervoso, ou seriam portadores de uma 

disfunção congênita. Em qualquer um dos casos, haveria uma interferência nos 

processos mentais necessários à leitura. (DAVIS, 2004, p.35) 

 

 

Mais tarde, redefiniram a dislexia como uma lateralização cruzada do cérebro, isso 

significa que o lado esquerdo do cérebro estaria fazendo o que o lado direito supostamente 

deveria fazer, e o lado direito estaria fazendo o trabalho do lado esquerdo. Contudo, com tempo 

a teoria não estava de acordo, pois, apresentaram uma segunda teoria, afirmando que tratar-se 

de uma “dominância hemisférica mista”, o que por sua vez significava que o lado esquerdo do 

cérebro estaria às vezes fazendo o que o lado direito deveria fazer, e vice-versa. 

Mas, ainda hoje ainda existem muitas teorias diferentes sobre o que é a dislexia e sobre 

as causas. A maior parte dessas teorias foi formulada para explicar os sintomas ou as 

características da dislexia. 

Alguns sintomas são: 

- Orientação espacial confusa; 

- Dificuldade de leitura e escrita; 

- Atraso na maturação neurológica; 

- Problemas de diferenciação dos dedos, (esquema corporal); 

- Disfunção neurológica de um modo geral; 

- Falta de memória; 

- Ansiedade e indefinição da dominância lateral (uso de uma das mãos); os canhotos que são 

obrigados a escrever com a mão direita podem confundir-se a demonstrar dificuldade na escrita 

(DAVIS, 2004). 

 Muitas crianças, no início das aprendizagens de leitura e escrita, apresentam os mais 



 
 

variados “erros”. Trocam letras, às vezes, “escrevem em espelho”, não conseguem aglutinar 

palavras. Isto já é esperado e tende a desaparecer à medida que forem assimilando os conceitos 

necessários a essas habilidades. 

 Há casos, porém citado por Oliveira (1997, p. 124) “em que os erros persistem e a 

criança, mesmo apresentando uma inteligência normal, tem grande dificuldade de ler e 

escrever”. Ela pode estar apresentando o que se chama de dislexia.  

 A criança disléxica tem dificuldade de compreender o que está escrito e de escrever o 

que está pensando, consequentemente pode perturbar a mensagem que recebe ou que se 

expressa. 

 Nesse caso, segundo Oliveira (1997, p. 125) “quando a criança tenta expressar-se no 

papel o faz de maneira incorreta, o que torna difícil para o leitor compreender as suas ideias”. 

Portanto, ainda existem muitos professores que muitas vezes confundem dislexia com 

debilidade mental.  Essas duas questões não têm relação entre si. A debilidade mental apresenta-

se como um retardo global, enquanto o disléxico, muitas vezes, tem um nível intelectual normal 

e até superior. Normalmente produz bem em todas as disciplinas e só defronta com dificuldades 

quando precisa ler e escrever (OLIVEIRA, 1997). 

 A dislexia, em sentido restrito, designa somente dificuldade diante da leitura e da 

escrita dos indivíduos sem outros problemas de aprendizagens e sem déficit sensorial ou de 

adaptação. Percebe-se que nesse sentido, a dislexia mais como uma síndrome pedagógica e 

apresenta os distúrbios que podem vir associados, a distúrbios da fala e da linguagem, da 

estruturação espaço-temporal, do esquema corporal, do sentido de direção, de percepção do 

ritmo (SANTOS 1987). 

Desse modo, em sentido amplo, a dislexia significa quaisquer dificuldades que as 

crianças possam apresentar na aprendizagem da leitura, não importando a causa. Normalmente, 

usa-se a terminologia dislexia especifica de evolução, significando que se quer delimitar bem o 

problema que se refere apenas à dificuldade de aprendizado de leitura e escrita e de evolução, 

porque na maioria das vezes tais problemas tendem a desaparecer espontaneamente por volta 

de 15-7 anos (OLIVEIRA, 1997). 

 Para Defontaine (1980, p. 129) distingue três tipos de dislexia: 

 

Dislexias constitucionais que acompanham grandes perturbações como, por 

exemplo, a lateralização mal estruturada, perturbações da palavra e da linguagem; 

dislexia de evolução, que são detectadas por ocasião das primeiras letras e que 

podem ser provocadas por métodos de aprendizagens defeituosas; dislexia afetiva 

que são provocadas por bloqueios afetivos. 

 



 
 

 

Sendo assim, algumas causas da dislexia como os retardos e perturbações no 

desenvolvimento da criança e neste sentido entram em jogo a lateralização, o esquema corporal, 

a orientação espaço-temporal e a estabilização dos valores; e também nos atrasos da linguagem, 

as deficiências de percepção auditiva, visual e também as causas pedagógicas, principalmente 

nos casos em que a criança aprende a ler muito cedo antes de atingir maturidade para isto. Ele 

acredita que o método pedagógico adotado nas escolas possa ser a causa da dislexia porque 

senão os distúrbios da leitura seriam mais constantes.  

  

2.3 CONCEITUANDO A DISLEXIA  

 

 A dislexia para Drouet (2006) é um: 

 

Um conjunto de distúrbios neuropsicológicos apresentados no processo de 

aprendizagem, revelando-se por dificuldades em leitura e escrita, isto é, em extrair 

um significado dos sinais gráficos (letras, números, notas musicais), sem que haja 

um déficit intelectual grave, é uma incapacidade apresentada pela criança. O restante 

é um distúrbio apresentado na apreensão da linguagem escrita. (DROUET, 2006, p. 

154) 

 

 

Desse modo, o disléxico deve ser incentivado, através de métodos especializados de 

alfabetização. Ainda segundo José e Coelho (1996, p. 84) a dislexia também é “um tipo de 

distúrbio de leitura que se coloca como causa porque provoca uma dificuldade especifica na 

aprendizagem da identificação dos símbolos gráficos”.  Embora a criança apresente 

inteligência normal, integridade sensorial e receba estimulação e ensino adequado. Devido à 

falta de informação dos pais, dos professores da pré-escola e à dificuldade de identificar 

sintomas antes da entrada da criança na escola, a dislexia só vai ser diagnosticada quando a 

criança estiver na 1º ou no 2º ano do ensino fundamental. 

 Nesse sentido, a dificuldade na leitura significa apenas o resultado de uma série de 

desorganização que a criança já vinha apresentada no seu comportamento pré-verbal, não 

verbal, e em todas as aquelas funções básica necessárias para o desenvolvimento da recepção e 

integração, condicionadas à função simbólica.  

Ainda segundo Myklebust citado por Antunha no folheto nº 3 série da ABD da 

Associação Brasileira de Dislexia, de acordo com ele a dislexia representa um “déficit na 

capacidade de simbolizar, e começa a se definir a partir da necessidade que tem a criança de 

lidar receptivamente ou expressivamente com a representação da realidade”. 

Segundo Davis (2004, p. 31) salienta que quando se ouve a palavra dislexia “pensa-se 



 
 

em problemas que a criança estaria tendo na escola com leitura, escrita, ortografia e 

matemática”. “Alguns a associam apenas a trocas de letras ou palavras, outros à lentidão de 

aprendizagem”. Sendo assim, quase todos a consideram uma forma de transtorno da 

aprendizagem, na verdade, isso é apenas um aspecto da dislexia. 

 

2.4 APRESENTANDO OS SINTOMAS DA DISLEXIA  

 

 Os sintomas clássicos na dislexia é a dificuldade para ler e soletrar frequentemente 

com desempenho e matemática relativamente melhor. Como algumas crianças disléxicas 

gostam de ler ou têm boa compreensão de leitura, é importante verificar-se especificamente a 

leitura em voz alta e aprendizagem fônica. 

 Para o referido autor já citado, existem dois aspectos da leitura nos quais virtualmente 

todos os disléxicos apresentam problemas são eles: 

 

Igualmente, um relato de bom desempenho em testes semanais de soletração deve ser 

acompanhado de questões para determinar a qualidade da soletração espontânea, pois 

crianças disléxicas se esforçam bastante para memorizar a lista de soletração, mas não 

são capazes de soletrar até mesmo uma palavra simples de forma correta, na sua 

atividade usual de escrita. (PENNINGTON, 1997, p. 72-73) 

 

Sendo assim, pais ou professores poderão igualmente relatar ritmos lentos de leitura 

ou de escrita, inversão de letras e números, problemas na memorização dos fatos matemáticos 

básicos e erros incomuns em leitura e soletração. 

Os sintomas iniciais podem ocorrer não pelos sintomas cognitivos, mas pelos físicos 

ou emocionais, tais como ansiedade ou depressão, relutância em ir à escola, dores de cabeça e 

problemas estomacais. É importante verificar se estes sintomas ocorrem sempre ou só nos dias 

escolares. Mesmo que ocorram sempre, a causa principal pode ser a dislexia devido a fracassos 

(ou medo do fracasso) decorrentes da experiência disléxicas (PENNINGTON, 1997). 

 A grande maioria dos disléxicos não apresenta eventos de altos riscos em suas 

histórias pré-natais ou perinatal, nem apresenta atrasos nítidos nos aspectos fundamentais do 

desenvolvimento inicial, embora possam estar presentes, em algumas histórias, leves problemas 

articulatórios e de retardo na fala.  

De acordo com Pennigton (1997) existem três aspectos da história que são 

particularmente informativos – história da família, acadêmica e história da leitura e da 

linguagem e ficam divididos assim: 

 



 
 

Como risco familiar é substancial na dislexia, é importante levantar cuidadosamente 

a história de leitura, soletração e problemas correlatos de linguagem entre os parentes 

de primeiro e segundo graus do paciente. Pois é muito comum na experiência clínica 

descobrir, ao avaliar uma criança disléxica, a presença de dislexia em um dos pais ou 

parentes. Na história escolar, as dificuldades disléxicas tornam-se presentes no início 

da alfabetização, quando inicia aprendizagem do alfabeto, nomes de letras ou outras 

habilidades pré-leitura. (PENNIGTON, 1997, p. 73-74) 

 

Portanto, pais e profissionais precisam ficar atentos nessa fase para detectar tais 

sintomas, e procurar ajudar o quanto antes a criança, para assim, não prejudicar sua 

aprendizagem sistematizada.  

 

2.5 DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA DISLEXIA 

 

 Antes de discutir o diagnóstico específico da dislexia, é preciso fazer uma breve 

discussão das implicações clínicas de outros distúrbios da fala e da linguagem para os 

profissionais que lidam com crianças que apresentam distúrbios de aprendizagens.  

Em primeiro lugar, é importante para o clínico estar ciente de que os distúrbios 

evolutivos da fala e da linguagem ocorrem com frequência alta entre crianças que apresentam 

problemas de aprendizagem, segundo, é importante ser sensível a respeito de como tais 

distúrbios se manifestam em termos de comportamento da criança, sintomatologia, história de 

algum resultado em testes. Em termos de história e resultados em testes, as crianças com 

distúrbios de linguagens bem-definidos quase sempre têm uma história de algum retardo na 

aquisição da fala e exibem desempenho inferior nos testes formais de linguagem, incluindo-se 

Q.I. Verbal de Wechsler (PENNINGTON, 1997). 

 De acordo com Pennington (1997) esses problemas de aprendizagem frequentemente 

acham-se incluídos entre seus problemas que são: 

 

Dificuldade para seguir ordens, redução na fala, dificuldade para expressar-se e, 

muitas vezes, para relacionar-se com seus pares. Os problemas de linguagem 

interferem na capacidade das crianças para lidar verbalmente com seus sentimentos e, 

assim estas crianças podem, com mais frequência, agir para exteriorizar fisicamente 

seus sentimentos ou esquivar-se da interação. (PENNINGTON, 1997, p. 71-72) 

  

 

 Desse modo, fica evidente que além da quantidade de fala, é importante a extensão da 

e a complexidade sintática dos enunciados que a criança usa e a eficiência da linguagem da 

criança ao formular uma explicação ou uma história. 

Em suma, verificam-se os clínicos que trabalham com distúrbios de aprendizagens 

devem estar cientes dos tipos de distúrbios da fala e da linguagem encontráveis nestas crianças 



 
 

e estar preparados para avaliá-los e / ou fazer os encaminhamentos apropriados. Em seguida, 

trata-se da dislexia, começando com a apresentação dos sintomas. 

 

2.6 SUGESTÕES PARA AJUDAR A CRIANÇA DISLÉXICA NO AMBIENTE FAMILIAR  

 

 Entre as sugestões apresentadas pela Associação Brasileira de Dislexia (ABD)7, 

destaca-se: 

- Estabelecer horários para refeições, sono, deveres de casa e recreações; 

- As roupas do disléxico devem ser arrumadas na sequência que ele vai vestir para evitar 

confusões e preocupações à criança (simplificar usando zíper em vez de botões, sapatos e tênis 

sem cordão e camiseta); 

- Quando for ensinar a amarrar os sapatos, não fique de frente para a criança; coloque-se a seu 

lado, com braços sobre os ombros dela; 

- Como a criança disléxica tem muita dificuldade para saber as horas, marque no relógio, com 

palavras, as horas das obrigações. Isto evita a preocupação da criança; 

- Para as que têm dificuldade com direita e esquerda, uma marca necessária. Isso pode ser feito 

com um relógio de pulso, um bracelete ou um botão pregado no bolso do lado favorecido; 

-Reforçar a ordem das letras do alfabeto, cantando e dividindo-se em pequenos grupos. 

 

 2.7 SUGESTÕES PARA AJUDAR A CRIANÇA DISLÉXICA NO AMBIENTE ESCOLAR 

 

 Entre as sugestões apresentadas pela Associação Brasileira de Dislexia (ABD)8, 

destaca-se: 

- Explique à criança o seu problema; 

- Sente-se ao lado dela; 

- Não force o aluno a aceitar a lição do dia; 

- Não o pressione com o tempo, nem estabeleça competições com os outros; 

- Seja flexível quanto ao conteúdo das lições; 

- A criança pode tentar disfarçar seus erros, através da caligrafia ilegível; 

- Faça críticas construtivas; 

- Estimule o aluno a escrever em linhas alternadas, o que permite a leitura da   caligrafia 

impressa; 

Certifique-se de que a tarefa de casa foi entendida pela criança; 

 
7 Disponível em: https://www.dislexia.org.br/. Acesso em: out. 2020. 
8 Disponível em: https://www.dislexia.org.br/. Acesso em: out. 2020. 
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- Evite anotar todos os erros na correção. Dê mais importância ao conteúdo; 

- Não corrija com lápis vermelho. Isso fere a suscetibilidade da criança com problemas de 

aprendizagem; 

- Procure descobrir os interesses da criança; 

- Procure leituras que interessem à criança. 

- Ensinar a criança a sentir as letras através de diferentes texturas de materiais, como areia, 

papel, veludo, sabão etc.; 

- Ler histórias que se encontrem no nível de entendimento da criança; 

Instruir as crianças canhotas precocemente, para evitar que assumam posturas pouco 

confortáveis e mesmo prejudiciais, como encobrir o papel com a mão ao escrever; 

- Providenciar para que a criança use lápis ou caneta grossos, com película de borracha ao redor 

e que seja de forma triangular; 

 - A criança disléxica confunde-se com o volume de palavras e números com que tem de se 

defrontar. Para evitar isso, arranjar um cartão de aproximadamente 8 cm de comprimento por 2 

cm de largura, com uma janela no meio, da largura de uma linha escrita e comprimento de 4 

cm. Deslizando o cartão na folha à medida que a criança lê, ele bloqueia o acesso visual para 

as linhas de baixo e de cima e dirige a atenção da criança da esquerda para a direita. 

Para ensinar crianças com distúrbios de aprendizagens, é preciso reconhecer os 

processos educacionais. Daí resulta a importância da pré-escola, que é a época propícia para 

desenvolver a capacidade cognitiva da criança normal ou mesmo disléxica, através de métodos 

ativos e baseados na psicologia de Jean Piaget. É preciso então entender aos estágios de 

desenvolvimento mental da criança, sem pressa de alfabetizar antes que esteja maduro o 

suficiente. 

 

2.8 ENTENDENDO O TALENTO DO DISLÉXICO 

 

 Da mesma forma que o lado negativo da dislexia, em que duas pessoas jamais 

apresentam as mesmas dificuldades, o dom da dislexia também é diferente para cada pessoa. 

Entretanto, existem características gerais que todos os disléxicos possuem em comum. 

 Segundo Davis (2004, p. 123) “assim como o aspecto negativo da dislexia, o dom da 

dislexia é evolutivo”. Ele tem que crescer. Ele tem que ser criado pelo disléxico. Com o passar 

do tempo ele muda. Frequentemente, não se desenvolve totalmente até que o disléxico tenha 

ficado fora da escola por alguns anos. Talvez esses anos de interrupção sejam uma espécie de 

período de restabelecimento. 



 
 

 O dom final da dislexia será o dom do domínio. O disléxico será capaz de dominar 

muitas habilidades mais rapidamente do que uma pessoa comum levaria para compreendê-las 

ou conhecê-las. 

 O uso do domínio é um acúmulo de várias características das habilidades básicas do 

indivíduo. Este dom começa com a característica do pensamento não-verbal (DAVIS, 2004). 

O processo primário do pensamento do disléxico é um modo não-verbal de pensar em 

imagens que ocorre à velocidade de trinta e duas imagens por segundo. Em um segundo, um 

pensador verbal poderia ter entre dois e cinco pensamentos. O pensamento verbal é linear no 

tempo e se dá pela formação de frases, palavra por palavra, enquanto o pensamento em imagens 

é evolutivo. A imagem cresce à medida que o processo mental vai acrescentando mais 

subconceitos ao conceito geral. Os pensamentos em forma de imagens são tão completos ou 

profundos quanto estas imagens mentais são precisas para representar os significados das 

palavras que a pessoa usaria para descrever os mesmos pensamentos (DAVIS, 2004). 

Pode-se dizer que os pensamentos em imagens são substanciais enquanto os 

pensamentos verbais são som significante. Para ensinar crianças com distúrbios de 

aprendizagens, é preciso reconhecer os processos educacionais. Daí resulta a importância da 

pré-escola, que é a época propícia para desenvolver a capacidade cognitiva da criança normal 

ou mesmo disléxica, através de métodos ativos e baseados na psicologia de Jean Piaget.  

É preciso então entender aos estágios de desenvolvimento mental da criança, sem 

pressa de alfabetizar antes que esteja com maturidade o suficiente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O propósito deste estudo não querer que o educador realiza diagnostico se a criança 

apresenta dislexia, ou qualquer outro problema neurológico mais sério. Seu campo de trabalho 

é pedagógico, portanto, deve se limitar a ele. Não deve catalogar ou rotular as crianças, mas 

reconhecer que existem algumas que apresentam maior número de dificuldade em leitura e 

escrita, atuar no sentido de tentar corrigir ou minimizar essas dificuldades.  

Convém salientar, que é preciso ressaltar que as causas para o não aprendizado do aluno 

não se esgotam nas que foram expostas aqui. Muitas outras podem surgir no confronto da 

criança com o ensino, com a escola, com o professor, com a cultura, algumas são frutos de sua 

própria personalidade. 



 
 

Se um professor for aberto os seus alunos se preocupando verdadeiramente com aqueles 

que não acompanham a classe, saberá descobrir o que pode estar afetando sua aprendizagem. 

Saberá, também, descobrir os meios que facilitariam um melhor desenvolvimento escolar. 
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