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RESUMO: A dislexia é considerada um transtorno específico de aprendizagem de origem
neurológica, caracterizada por dificuldades na habilidade de decodificação e soletração,
resultando em um déficit de habilidades cognitivas. O disléxico não consegue associar o
símbolo gráfico e as letras ao som que elas representam, gerando, assim um alto grau de
dificuldade na ortografia. Diante disso, é necessário que professores estejam cientes dos
transtornos e possam intervir da melhor maneira possível no processo de ensino-
aprendizagem. Portanto, o objetivo central deste estudo foi observar o papel do professor da
educação básica no auxílio do aluno disléxico. Para tal, foi realizada uma revisão bibliográfica
sobre os achados dos últimos cinco anos a respeito do tema. Através de nove artigos
norteadores, pode-se observar um panorama preocupante, principalmente a respeito do
conhecimento dos professores sobre o transtorno. Como conclusão, percebe-se a necessidade
de se desenvolver estratégias de intervenção para que professores conheçam o transtorno
dislexia e possam agir de forma eficaz e, em prol de seus alunos.
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ABSTRACT: Dyslexia and a specific learning disorder of neurological origin, characterized
by difficulties in the ability of decoding and spelling, resulting in a deficit of cognitive
abilities. The dyslexic cannot associate the graphic symbol with letters with sound that is
representative, generating a high degree of difficulty in spelling. Faced with this, it is
necessary for teachers to be aware of the disorders and intervene in the best possible way in
the teaching-learning process. Therefore, the aim of this study was the role of the teacher of
basic education without the aid of the dyslexic student. For this, a bibliographic review was
carried out on the findings of the last five years on the subject. Through nine guiding articles,
one can observe a worrying panorama, mainly regarding the knowledge of the teachers about
the disorder. As a conclusion, we perceive a need to develop intervention strategy for teachers
known, dyslexia disorder and act effectively, for the benefit of their students.
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INTRODUÇÃO

A dislexia é consiste um transtorno específico de aprendizagem de origem

neurológica, caracterizada por dificuldades na habilidade de decodificação e soletração,

resultando em um déficit de habilidades cognitivas (SARAIVA; ALMEIDA, 2017). O

disléxico não consegue associar o símbolo gráfico e as letras ao som que elas representam,

gerando, assim, um alto grau de dificuldade na ortografia. Logo, podem confundir direita com

esquerda, no sentido espacial, ou escrever de forma invertida, além disso, o indivíduo sofre

com a pobreza do vocabulário e escassez de conhecimento prévio. Como consiste em um

distúrbio na aprendizagem mais observável na aquisição de leitura e escrita, está diretamente

relacionada ao atraso escolar principalmente nas séries iniciais (TONELLI, 2017).

A Associação Brasileira de Dislexia (ABD, 2016) define a dislexia como um

distúrbio especificamente de ordem biológica, relacionada à codificação de palavras. Assim, o

desenvolvimento da doença pode ser caracterizado por uma dificuldade no reconhecimento

preciso e/ou fluente da palavra, na habilidade de decodificação e em soletração. Tais

dificuldades normalmente resultam de um déficit no componente fonológico da linguagem

(fala) e são inesperadas em relação à idade e outras habilidades cognitivas.

Ainda sob o ponto de vista biológico, Sampaio (2014) aponta como causa principal

da dislexia a incidência de fatores genéticos, de modo que, apenas um gene (pequena

ramificação do cromossomo), por ser dominante, torna a dislexia uma doença hereditária. Já

de acordo com a ABD (2016), a doença está relacionada à alteração nos neurotransmissores

(células nervosas) cerebrais que impedem a conexão adequada entre as áreas da visão, da

audição e da coordenação motora, gerando uma incapacidade no reconhecimento das letras e

dos números.

Para Araújo (2017) a importância de estudar a dislexia está relacionada, em saber

identificar as possíveis dificuldades da criança referentes à leitura e à escrita, além de

promover, para essas crianças, intervenções e/ou provocações que induzam-nas a desenvolver

a consciência fonológica, ou seja, a fala e a comunicação.

Segundo Fernandes e Malta (2017), o ato de ler consiste em um ato linguístico que

difere da produção espontânea de fala a respeito de qualquer assunto. Por isso, ao se abordar a

dislexia, pretende-se analisar o que de fato é esta dificuldade. A criança disléxica deve ser

tratada com naturalidade e acompanhada por uma equipe de profissionais capacitados para



que as barreiras da aprendizagem possam ser quebradas no decorrer da vida, tanto no

ambiente escolar, como no familiar, na escola ou em qualquer outro ambiente social.

A partir do que foi exposto, o presente estudo, foca-se na proposta de esclarecer

questões sobre o tema, as quais necessitam de investigação. Um dos maiores desafios do

professor é a identificação de alunos com dislexia. Quando o discente é diagnosticado, o

docente nem sempre consegue trabalhar de forma eficiente com o aluno, muitas vezes por

falta de informação/formação, ou por não conseguir chegar até o aluno, a fim de propiciar um

aprendizado efetivo/eficaz. Portanto, o objetivo central do estudo é analisar o papel do

professor da educação básica no auxílio do aluno disléxico, bem como, conhecer alguns

aspectos sobre o transtorno. Para tal, será realizada uma revisão bibliográfica sobre os

achados dos últimos cinco anos a respeito do tema.

METODOLOGIA

O presente trabalho será realizado através da busca sistemática por artigos

acadêmicos, por livros e por estudos da área de Pedagogia e de Psicopedagogia,

caracterizando-se como uma revisão bibliográfica qualitativa, da qual o pesquisador participa,

além de compreender e interpretar os dados (MICHEL, 2005). A partir disso, a pesquisa foi

elaborada da seguinte maneira:

Primeiro foi realizado um levantamento bibliográfico, e leitura de textos que

abordam de forma mais ampla assuntos relacionados aos temas: dislexia, alunos disléxicos,

escola dislexia, prática pedagógica com alunos disléxicos, professor e ensino a disléxicos.

Nesta etapa, o objetivo central foi conceituar importantes terminologias e criar um roteiro

bibliográfico buscando entender e relacionar os principais artigos com o objetivo do trabalho.

As principais fontes de estudo durante esta etapa foram: livros, artigos de revistas e artigos

advindos de buscas às bases de dados do Google Acadêmico, preferencialmente artigos de

grande afinidade com o tema estudado e que fossem publicados recentemente. Além disso,

tiveram prioridade na busca:

(a) Livros sobre o tema;

(b) Artigos nacionais encontrados em revistas de renome na área da Pedagogia e da

Psicopedagogia;

(c) Teses e dissertações nacionais;



(d) Artigos publicados há pelo menos 5 anos, abrangendo o período posterior a

janeiro de 2012;

(e) Trabalhos publicados em áreas afins à Pedagogia.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Diante da breve revisão bibliográfica, o presente estudo teve como fundamentação

teórica a atribuição e a concepção de nove autores que embasaram este trabalho, sendo que os

principais achados e as conclusões encontram-se na Tabela 1 do presente artigo. Assim, de

antemão, pode-se notar uma maior inclinação dos autores estudados em salientar a etiologia

do transtorno, bem como, suas principais causas. A partir do que foi levantado, percebe-se

que a dislexia é um transtorno pouco incidente, mas que, quando não diagnosticado, causa

sérios danos ao processo de aprendizagem dos alunos. Característica marcante pode ser

notada quando o professor, por desconhecimento ou por falta de preparo com relação ao

transtorno, não toma atitudes adequadas e nem detecta com eficiência os sinais de alerta para

detecção e possível tratamento pedagógico das dificuldades observadas pelos alunos. Deste

modo, o aluno tem seu desempenho dificultado e uma sofrível passagem pela vida escolar,

acarretando desestímulo pelo saber.

Logo, pode-se perceber que os principais sintomas do aluno disléxico estão

relacionados a processos de fala, de escrita e de leitura, bem como, ao conhecimento de

símbolos e ao aprendizado mais dificultoso. O reconhecimento de tais sintomas e medidas de

intervenção se tornam necessárias medidas preponderantes para o desenvolvimento escolar de

tais alunos. Segundo Lima (2015) é necessário que os professores tenham uma compreensão

exata do que é a dislexia, pois desempenham um papel fundamental no ensino da leitura,

especialmente para crianças com dificuldades, para auxiliarem melhor aos alunos, necessitam

consolidar entendimento de construtos básicos da língua. Deste modo, educadores que têm

conhecimento de consciência fonológica, de princípio alfabético, de estrutura da linguagem e

de instrução fônica aplicada na sala de aula influenciam positivamente os resultados dos

alunos.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A dislexia é um distúrbio específico de aprendizagem, de origem constitucional,

caracterizado por dificuldades na decodificação de palavras simples isoladas e causado pela



deficiência de processamento da informação fonológica, pela dificuldade da decodificação ou

da compreensão de palavras, estando relacionada à processos de fala e de escrita, bem como,

à aprendizagem (TIMS, 2014; SILVA, 2015). Segundo Mendes (2014), o transtorno

constitui – se de uma dificuldade que necessita de atenção especial por parte do professor.

Diversos estudos têm sido elaborados para que a dislexia seja tratada e, seus principais

sintomas sejam o mais rápido possível detectados e solucionados, a fim de que o aluno não

tenha seu aprendizado influenciado e/ou prejudicado pela influência desse transtorno. É

sabido que a intervenção e o estímulo a disléxicos na escola se tornam fator preponderante

para uma melhor aquisição de aprendizado ao longo dos anos e, o papel do educador se torna

cada vez mais importante para que esse transtorno seja descoberto e tratado.

Acerca disso, podemos observar alguns estudos relevantes sobre o tema e sua relação

causa-efeito no contexto de aprendizagem do disléxico. Estes estudos têm como enfoque

principal a relação do disléxico com o ambiente escolar e o papel do professor da Educação

Fundamental.

Segundo Lima (2015), o processo de leitura consiste em processar informações, ou seja,

transformar a escrita em fala, significado. Para tal, o indivíduo tem que dispor de um sistema

mental de processamento de informações capaz de realizar essas transformações que não são

comuns aos seres humanos, mas que geralmente é adquirida na infância e é um dos maiores

desafios para a mesma nos anos iniciais da vida escolar.

Partindo dessa premissa, quanto à coordenação na escrita, Capellini et. al., (2010)

desenvolveu um estudo que teve como objetivo caracterizar o desempenho da função motora

fina, sensorial e perceptiva em escolares com dislexia. Participaram deste estudo 80 escolares

da 2ª à 4ª série do ensino fundamental, com alunos em idade média entre 7 a 12 anos de idade,

distribuídos em quatro grupos que variavam desde o grau de dislexia até a ausência da doença.

Os resultados apontaram que a presença de alterações da coordenação motora fina, sensorial e

perceptiva é característica de escolares disléxicos, sendo tal comportamento um possível

indicador do distúrbio, salientando a necessidade de se observar a grafia de escolares nessa

faixa etária, ou seja, o estudo aponta que a “letra feia” pode ser indicativo de algum transtorno

de aprendizagem.

Germano e Capellini, (2011) investigaram as habilidades metafonológicas

(responsáveis pela fala) necessárias para o desenvolvimento da leitura e da escrita. O estudo

contou com a participação de 134 escolares do 3º ao 5º ano do ensino fundamental, de ambos

os gêneros, com faixa etária entre 7 e 13 anos de idade, divididos em grupos de intervenção

que variavam quanto ao grau do distúrbio ou à ausência dele. Dessa forma, alunos que não



possuíam nenhuma forma de transtorno relacionado à dislexia obtiveram melhores resultados

no teste, enquanto isso, disléxicos tiveram problemas relacionados à habilidades de

identificação, de contagem e de combinação de fonemas, de rima e de aliteração.

Reforçando a ideia de se conhecer o transtorno de forma mais profunda, Correia (2012)

realizou estudo em cinco escolas municipais da cidade de Campina Grande – PB e, em um

curso de aperfeiçoamento em educação. Seu objetivo era verificar o nível de conhecimento

dos professores sobre a dislexia, de modo que a detecção do transtorno fosse fator essencial

para seu tratamento. A amostra foi composta por 108 docentes, submetidos a um questionário

contendo 8 perguntas sobre o tema. Porém, o resultado não foi animador, a pesquisa atribuiu

apenas um conhecimento “mediano” para 57% da amostra, demonstrando a necessidade de se

conscientizar tal amostra sobre o transtorno e suas formas de tratamento.

Diante disso, para Costa et al., (2013) é importante reconhecer as características e

encaminhar uma criança com dislexia é papel fundamental do professor. Sua função está

aliada também à responsabilidade de definir estratégias de intervenção e direcionar um

melhor caminho para o aluno evitando com isso seu fracasso escolar, proporcionado, dessa

forma, sua inserção efetiva no mundo letrado. Para Abreu (2012), “escrever muitas vezes as

mesmas palavras para não as errar”; “acompanhar as palavras com o dedo para não se

atrapalhar” e “procurar estar muito concentrado para perceber o que me pediam” são as

estratégias mais utilizadas pelos disléxicos. Ainda, segunda a autora, muitos disléxicos, apesar

das diversas dificuldades encontradas durante o período de alfabetização, conseguem “se dar

bem” e “sobreviver” à escola e alcançar futuros promissores em diversas profissões, pois, por

não conseguirem aprender com métodos convencionais, estimulam a sua criatividade e

desenvolvem uma habilidade para lidar melhor com problemas, cabendo ao professor tais

estímulos.

Dados diferentes com relação a esse contexto foram encontrados e relatam uma

relação mais positiva acerca do conhecimento dos professores para com a dislexia. Com

amostra de 60 professores do ensino fundamental, 30 de escolas particulares e 30 escolas

públicas da Região Metropolitana do Recife - PB, Costa et. al., (2013) realizou uma

abordagem quantitativa, sobre o nível de conhecimento destes sobre o tema dislexia. Os

participantes foram submetidos a um questionário composto por 20 questões, a partir das

quais foi avaliado o seu conhecimento.

O resultado foi considerado positivo, pois, 85% dos entrevistados conheciam o

distúrbio e 65% deles disseram que já tiveram alunos com o transtorno. Deste modo, conhecer

melhor o transtorno se torna ferramenta eficaz para uma melhor intervenção e tratamento,



evitando que o aluno tenha ainda mais prejuízos, mediante a situação de déficit de

aprendizagem.

Diante disso, Mendes (2014) salienta a importância de se conhecer mais sobre o

transtorno que, por vezes, é assunto ainda marginalizado na escola, uma vez que grande

parte do ensino escolar (principalmente em séries iniciais) tem sofrido grandes prejuízos por

falta de conhecimento na área, alunos e professores muitas vezes ficam expostos ao fracasso

sem saberem o motivo ao certo. Isso de fato prejudica os alunos, pois eles não têm o

conhecimento real do problema e não podem tratá-lo da forma adequada. Para os professores,

reflete na possibilidade de estarem aprendendo mais sobre transtornos de aprendizagem,

para que possam identificá-los e ajudar seus alunos no processo de alfabetização.

Silva (2015) concluiu que a dislexia se constitui uma condição propriamente humana,

pois ninguém escolhe ser disléxico, apenas, nasce disléxico. Assim, a dislexia e seu

diagnóstico só podem ser realizados após o início da vida escolar, quando seus sintomas

podem ser melhor detectados. Desse modo, professores que têm conhecimento da definição

da dislexia ajudam seus alunos no processo de ensino-aprendizagem, causando melhor

entendimento do transtorno e elaboração de ações pedagógicas que contemplem na sua

totalidade a aprendizagem do disléxico em sala de aula. Em contexto internacional, Lima

(2015), não encontrou discrepâncias entre o conhecimento dos professores acerca do

transtorno disléxico, visto que a maioria dos professores do exterior tem um conhecimento

razoável a respeito da dislexia.

Com relação à população brasileira, especificamente do município de São João del Rei,

214 professores de crianças de 4 a 10 anos foram estudados por meio do questionário sobre a

“dislexia do desenvolvimento”, como conclusão os estudos norteadores não foram suficientes

para traçar um panorama fidedigno a respeito da real situação sobre construtos básicos de

ensino e métodos de leitura, mas o estudo concluiu que existem lacunas no conhecimento de

professores sobre a dislexia do desenvolvimento, sobre construtos básicos da língua

portuguesa falada no Brasil e sobre métodos de ensino da leitura (Washburn, et al. 2011).

Diante disso, Tabaquim (2016) encontra dados alarmantes, caracterizando o nível de

informação sobre a dislexia de 27 professores de língua portuguesa da 5ª à 8ª série do ensino

fundamental. Os resultados revelaram um total desconhecimento sobre os aspectos etiológico-

causais, aspectos genéticos, hereditários e neurológicos da dislexia, tendo como conclusão um

conhecimento ineficiente para identificar sinais de alerta do transtorno. Esse despreparo dos

professores pode implicar situações de baixo aprendizado dos alunos com relação à matéria

passada.



Mediante os estudos encontrados ao longo da presente revisão, a Tabela 1 traz um

breve resumo sobre os principais achados, salientando o autor do estudo, o tema e as devidas

conclusões. Acerca disso, observa-se que grande parte dos estudos relacionam principalmente

a dislexia com a proposta de intervenção de professores, salientando que seus conhecimentos

sobre o tema são um fator preponderante para a aquisição do aprendizado de seus alunos.

Logo, a atribuição de tais resultados se torna parâmetro chave para entender e tratar o

transtorno disléxico.

Tabela 1. Estudos sobre Dislexia

Estudo Tema Conclusão

Capellini et. al, (2010) Dislexia e capacidades
coordenativas

Disléxicos têm uma
coordenação motora fina
(relacionada à escrita) mais
limitada em relação aos demais
estudantes de mesma idade.

Germano e Capellini
(2011)

Dislexia e aspectos
relacionados à fala

Dificuldades relacionadas às
capacidades silábicas e
fonéticas.

Correia (2012) Conhecimentos sobre a dislexia Estudo aponta conhecimento
“mediano” em 57% da amostra
estudada.

Abreu (2012) Métodos de Aprendizagem Aprendendo de maneiras mais
recreativas, estudante disléxicos
podem desenvolver uma melhor
criatividade e serem bem-
sucedidos no mercado de
trabalho.

Costa et. al, (2013) Conhecimentos sobre a dislexia Estudo aponta que 85% dos
professores estudados, têm
conhecimentos necessários para
detectar o transtorno.

Mendes (2014) Conhecimentos sobre a dislexia A falta de conhecimento dos
professores para com o
transtorno, influencia
diretamente no aprendizado dos
alunos.

Silva (2015) Dislexia e intervenção de
professores

Necessidade de entendimento
do transtorno e elaboração de
ações pedagógicas que
contemplem a aprendizagem do
disléxico em sala de aula.

Lima (2015) Dislexia e intervenção de
professores

Estudos não foram conclusivos
relacionando o conhecimento
dos professores sobre a dislexia



e as possibilidades de
intervenção.

Tabaquim (2016) Conhecimento dos professores
sobre a dislexia

Professores tem
conhecimentos ineficientes
para identificar o transtorno.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos dados encontrados, essa breve revisão bibliográfica teve como objetivo

levantar alguns pontos chave sobre o trabalho docente com alunos disléxicos. A partir do que

foi exposto, nota-se que a dislexia consiste em um transtorno que impede de fato o

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, prejudicando-os na difícil tarefa do

aprendizado. Aspectos relacionados a dificuldades na fala, à coordenação motora, à

capacidade de compreensão e de escrita são suas características principais. O aluno disléxico

não tem seu aprendizado desenvolvido como as outras crianças, ele é mais demorado e por

vezes pode ser confundido com má vontade ou irresponsabilidade do aluno com as tarefas

escolares.

Ensinar alunos disléxicos exige do professor bastante criatividade, pois, há uma

necessidade de entendimento do transtorno e elaboração de ações pedagógicas que

contemplem a aprendizagem do disléxico em sala de aula para que seu processo de

aprendizagem seja eficaz e contemple os objetivos estabelecidos e faça com que o

desenvolvimento da criança seja efetivo. Porém, ensinar um disléxico exige do professor

conhecimento, fato bem preocupante, pois, estudos encontrados demonstram relativa falta de

conhecimento dos professores para com o transtorno, sendo esse aspecto extremamente

prejudicial aos alunos, pois, professores despreparados não podem intervir de forma adequada

nas necessidades impostas, ou seja, professores que não conhecem o transtorno estão inaptos a

ajudar o aluno no seu dificultoso processo de aprendizagem. Logo, há uma necessidade de se

devolver ações pedagógicas que visem conscientizar professores principalmente das séries

iniciais da educação básica sobre o problema, a fim de ensiná-los sobre causas e dificuldades

dos disléxicos, para que, quando confrontados com tal situação, os sintomas não passem

desapercebidos e, alunos não sejam prejudicados pela falta de conhecimento de seus

professores.
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