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RESUMO 

O presente trabalho aborda as estratégias pedagógicas no processo de 
aprendizagem de alunos com dislexia no Ensino Fundamental tendo como 
objetivo analisar os procedimentos de intervenção do pedagogo e destacar 
algumas estratégias pedagógicas facilitadoras no processo de aprendizagem. 
Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre a dislexia, baseada em artigos, 
filmes, publicações que contribuíram para o entendimento do assunto. O 
presente trabalho permitiu reconhecer a importância da intervenção 
pedagógica no processo de aprendizagem de alunos disléxicos, e, além disso, 
possibilitou uma reflexão de como são esses alunos, quais são as suas 
dificuldades e o que pode ser feito para ajudá-los. É possível compreender o 
quanto o pedagogo é fundamental nesse processo de aprendizagem, pois 
permite incentivar e facilitar a vida desses alunos, resgatar a vontade de 
aprender e acima disso, consegue realizar o aprendizado. 
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ABSTRACT 

 

 

This article approaches pedagogical strategies in the learning process of 

students with dyslexia in Elementary Education. The main objective is to 

analyze how must be the intervention of pedagogue with these students and to 

highlight some pedagogical strategies that can make it easy in the learning 

process. This research was made through of literature review, based in articles 

according with the several authors and their thoughts. The current research 

allows us to recognize the importance of pedagogical intervention in the 

learning process of dyslexic students; furthermore, it enables a reflection about 

these students, for example, how they are, what are their difficulties and what 

can be made to help them. It is possible to understand how much the 

pedagogue is fundamentals in this learning process, because it allows to 

encourage and to make easy the life of these students, as well to rescue the will 

of learning and, above all, to make the learning possible. 

 

Key-words: Dyslexia; Pedagogical Strategies; Learning; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

INTRODUÇÃO 

 

Um dos transtornos de aprendizagem mais pesquisados, estudados e 

divulgados nos últimos anos e fonte de grande apreensão entre pais e 

professores que percebem que suas crianças de aproximadamente 9 anos não 

sabem ler e escrever, a Dislexia atinge entre sete a dez por cento dos 

brasileiros e é considerada um transtorno específico de aprendizagem de 

origem neurobiológica, caracterizada por dificuldade no reconhecimento 

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

soletração. Essas dificuldades normalmente resultam de um déficit no 

componente fonológico da linguagem e são inesperadas em relação à idade e 

outras habilidades cognitivas. (INTERNATIONAL DYSLEXIA, 2002) 

A dislexia pode ser reconhecida em crianças que apresentam 

dificuldades na fala, na escrita, na orientação espacial, e que têm um atraso 

significativo em entender, interpretar e formular frases; pode também ser 

acompanhada de outras dificuldades, como, por exemplo, na distinção entre 

esquerda e direita, na percepção de dimensões, na realização de operações 

aritméticas e no funcionamento da memória de curta duração. Porém só 

através de testes feitos por um neuropediatra e por uma equipe multidisciplinar 

é possível chegar a um diagnóstico preciso.  É importante, inclusive, que essa 

avaliação leve em conta o histórico familiar dessa criança, uma vez que já se 

comprovou que a dislexia é um distúrbio hereditário (uma particularidade 

cromossômica) e que não tem cura  mas tem adaptação. 

Diversas pesquisas na área vêm comprovando que a dislexia é mais 

comum do que o imaginado inicialmente.  Atualmente o distúrbio atinge mais 

de 5% da população mundial, segundo dados da Associação Brasileira de 

Dislexia. O site da Associação de Pais Inspirare, cita ainda que a dislexia é: 

“Hoje, uma das causas mais frequentes de mau desempenho nos estudos , 

sendo referida uma prevalência entre cinco e dezessete e meio por cento nos 

casos de evasão escolar. Por esse motivo é importante que professores e 

familiares estejam atentos para não confundir dislexia com problemas na 

alfabetização, má vontade, preguiça ou falta de atenção. O filme “Como 

Estrelas na Terra” (KHAN, 2007) é um bom exemplo disso, pois faz o relato da 

história de um aluno disléxico que era visto por todos como uma criança que 
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não tinha interesse nos estudos, até que um professor descobriu que se 

tratava de um caso de dislexia e começou a incentivar e mostrar 

caminhos facilitadores para a aprendizagem até obter resultados 

satisfatórios.  

Durante muito tempo a dislexia não obteve a atenção que sempre 

mereceu, ela não era muito comentada. Segundo Teles Durante muitos anos a 

causa da dislexia permaneceu um mistério. Os estudos recentes têm sido 

convergentes quer em relação à sua origem genética e neurobiológica, quer 

em relação aos processos cognitivos que lhe estão subjacentes. (TELES, 

2004) 

Os profissionais da área da educação, especialmente professores (visto 

que esse grupo está diariamente com os alunos) precisam estar atentos às 

dificuldades de aprendizagem que surgem no cotidiano da sala de aula. 

Machado (1992) nos sinaliza que diversos são os problemas que dificultam 

essa aprendizagem. Uma crença, erroneamente difundida, de que a criança 

que não consegue aprender é portadora de um déficit ou tem problemas 

advindos de casa estando, assim, o problema fora da competência do 

professor;  o desconhecimento deste profissional em saber como lidar com a 

diversidade dos alunos em sala de aula e com os problemas que detecta. Aqui 

inúmeros assuntos poderiam ser levantados, relacionados, mais 

especificamente, por exemplo, à formação dos professores, às suas condições 

de trabalho, à valorização do seu papel profissional. 

 

Considerado como um desafio para os educadores, a dislexia exige, 

tanto dos pais quanto dos educadores, bastante conhecimento e estratégias 

para superar as dificuldades. Esse artigo é fruto da observação da necessidade 

de uma maior conscientização dos profissionais da área da educação em 

relação a esse distúrbio. 

METODOLOGIA 

Para a elaboração desse trabalho foi realizada uma revisão bibliográfica, 

baseada em artigos, além disso foram analisados vários, filmes, publicações 

que contribuíram para o entendimento do assunto. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Do ponto de vista etimológico, o termo dislexia deriva da língua grega, 

que significa “dificuldade com palavras”, (dys = dificuldade) e (lexis= palavras) 

Associação Internacional de Dislexia (2003).  Existe uma grande diversidade de 

opiniões, tanto em relação à definição quanto aos critérios usados para 

classificar eventuais tipos de dislexia. 

Fonseca (2008, p.28) sublinha que o termo revela uma dificuldade na 

aprendizagem da leitura, aprendizagem e linguagem. 

 A Federação Mundial de Neurologia definia, em 1968, a dislexia como  

uma desordem, que se manifesta pela dificuldade de aprender a ler, apesar de 

a instrução ser a convencional, a inteligência normal, e da s oportunidades 

socioculturais. Depende de distúrbios cognitivos fundamentais, que são, 

frequentemente, de origem constitucional” (CRUZ, 2007, p. 151).  

A Associação Internacional de Dislexia (2003) define a dislexia como 

uma capacidade específica de origem neurológica, caracterizada por 

dificuldades no reconhecimento exato e fluente das palavras e por uma 

capacidade deficiente de as soletrar e compreender. 

Neste sentido, Fonseca (1999, p.89) acrescenta tratar-se de uma 

“dificuldade duradoura” que surge em "crianças inteligentes, escolarizadas, 

sem qualquer perturbação sensorial e psíquica já existente”. 

O pedagogo é peça fundamental na realização do diagnóstico de 

dislexia, pois ele acompanha o processo e desenvolvimento de cada aluno e 

consequentemente percebe os sintomas e os problemas ocasionados por este 

tipo de distúrbio. É importante que a realização do diagnóstico de dislexia, seja 

precoce, para que dessa forma, seja possível evitar dificuldades maiores e 

conseguir facilitar o processo de desenvolvimento do disléxico. Segundo 

Bossa: "Os psicopedagogos são, portanto, profissionais preparados para a 

prevenção, o diagnóstico e o tratamento dos problemas de aprendizagem 

escolar" (BOSSA, 2000). Por esse motivo é preciso que haja atuação destes 

profissionais no processo de aprendizagem dos alunos com dislexia e também 

um bom acompanhamento dos pais, garantindo-lhes a motivação necessária e 

estimulando-os para que venham a adquirir conhecimentos e interesse pelos 
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estudos. A criança com dislexia pode demonstrar sentimentos de raiva, sentir-

se sozinha, frustrada ou derrotada. Não adianta dizer-lhe para que não se sinta 

assim. Ela precisa vivenciar suas emoções, mesmo que negativas. O que os 

pais podem fazer é colocarem-se sempre ao seu lado e tentar buscar soluções 

para as adversidades que vão aparecendo ao longo da caminhada. O apoio 

emocional é fundamental para a formação de um sujeito seguro de si e de suas 

capacidades. (MENEZES, 2007, p.51-52).  

 
Portanto, é importante ressaltar que os pais são peças fundamentais, no 

auxílio à criança disléxica, mas que através da pedagogia é possível 

proporcionar caminhos facilitadores para os disléxicos, pois essa permite 

colaborar com a redução de dificuldades, resgatar a autoestima, aliviar os 

anseios e fortalecer a confiança que normalmente é abalada diante das 

dificuldades causada por esse transtorno. Além disso, é primordial que a 

família e os profissionais da educação tenham consciência que cada criança 

possui o seu tempo para aprender e realizar suas tarefas. No entanto, é 

indispensável respeitar o tempo de cada uma. 

Um recurso indispensável no processo de aprendizagem para os alunos 

disléxicos são as estratégias pedagógicas, pois contribuem de maneira 

facilitadora no processo de aprendizagem. No entanto, é essencial que a 

criança tenha autoestima elevada, fazendo com que sinta vontade e prazer em 

estudar e aprender. Além disso, os alunos que possuem dislexia necessitam de 

muita atenção e dedicação para conseguir uma aprendizagem qualitativa. 

Alguns autores como Bergamine (2014) indicam que o papel do pedagogo em 

relação ao aluno disléxico, não é trabalhar focando nos erros, pois isso fará 

apenas com que ele se sinta incapaz e até mesmo desmotivado, mas sim nos 

acertos, pois incentivará o aluno, fazendo com que ele acredite que é capaz de 

acertar e aprender.  

É fundamental que as escolas regulares estejam sempre em busca de 

preparação para receber os alunos disléxicos. De acordo com Silva (2012), as 

escolas inclusivas não possuem o papel apenas de obter a presença física dos 

alunos com necessidades especiais, mas sim de garantir uma aprendizagem 

relevante, de forma que consiga desenvolver alunos com papel ativo na 

sociedade. É importante que a escola considere as diferenças de todos e 
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realize processo de inclusão trabalhando com um currículo livre para solucionar 

todas as necessidades dos alunos. Além disso, é importante diversificar a 

prática realizada pelos professores, utilizando-se atividades de vários tipos com 

o objetivo de motivar os alunos e despertar a vontade de aprender contribuindo 

também para a descoberta de novas habilidades e talentos. 

Como o diagnóstico desse distúrbio só é feito quando a criança chega 

em idade escolar, a intervenção tem que começar o mais rápido possível, e é 

de responsabilidade de toda a equipe multidisciplinar. 

Ponto importante a ser lembrado é o que ressalta Morais por outro lado, 

a criança disléxica não apresenta distúrbios, a nível sensorial ou físico, a nível 

emocional, ou desvantagens socioeconômicas, culturais, ou instrucionais que 

possam ser considerada causas das dificuldades para aprender a ler. 

(MORAIS, 2006, p. 81). 

Comprovadamente, o lúdico, o material concreto, materiais que 

explorem os sentidos e a criatividade são ferramentas essenciais para o 

aprendizado na infância, e se o aluno disléxico pode se beneficiar desses 

recursos, o que não dizer do restante do grupo? O lúdico é uma das 

ferramentas fundamentais para o ensino que, segundo Silva O educador deve 

trabalhar de maneira lúdica, utilizando-se de cartazes, histórias dramatizadas, 

jogos, material dourado e muitas outras que chamem a atenção dessa criança.      

É necessário que o mesmo dê tratamento igualitário a esse aluno no momento 

em que este estiver em sala regular de ensino, junto com os demais colegas, 

reconhecendo as suas mais diversas necessidades, acomodando tanto estilos 

como ritmos diferentes de aprendizagem.  Ao mesmo tempo deve também 

assegurar uma educação de qualidade a todos através de um currículo 

apropriado garantindo a inclusão de alunos disléxicos no processo de ensino 

aprendizagem.  Assim, não haverá exclusão, cabendo ao educador aplicar 

atividades em grupo para que nesse momento haja interação entre os grupos 

que estão desenvolvendo as atividades na sala de aula. (SILVA, 2012). 

 

Desse modo, o educador precisa ter em mente que o todo aluno precisa 

se sentir parte do grupo, para que o aprendizado se torne eficaz e que o uso de 

estratégias pedagógicas adequadas viabilize a solução das dificuldades e 

proporcione uma aprendizagem qualitativa para os alunos disléxicos de 
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maneira mais clara. Nota-se a importância da intervenção pedagógica no 

processo de aprendizagem, pois esta permite alcançar resultados inesperados 

e contribuir sobremaneira para a evolução educacional desses alunos. 

 

Estratégias pedagógicas no processo de aprendizagem de alunos com 

dislexia do Ensino Fundamental 

Um dos níveis da Educação Básica no Brasil, o Ensino Fundamental é a 

etapa que atende crianças entre os 6 anos e os 15 anos de idade. Tem como 

objetivo do a formação básica do cidadão. Para isso, segundo a LDB é 

necessário: 

 

I - O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 

pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II - A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III - O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

IV - O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. (Lei de 

Diretrizes básicas, artigo 32º). 

 

Seguindo o artigo I dessas diretrizes é uma obrigação de toda a 

comunidade escolar vencer o desafio que é ensinar a criança com 

dislexia a alcançar o máximo de seu desenvolvimento. Isso exige 

bastante conhecimento e estratégias para superar as dificuldades 

apresentadas por esses alunos. 

Um ambiente de aprendizado acolhedor, bem estruturado, 

atrativo, prazeroso, com poucos estímulos visuais e muito espaço para 

imaginação são fundamentais para que a criança se sinta confortável e 

aprenda de forma relaxada e natural. 

Tratar o aluno com dislexia sem diferenças, sem deixa-lo 

embaraçado, sem exigir dele leituras e em voz alta é igualmente 

importante para que esse aluno mantenha a autoestima elevada, assim 

se desenvolvendo conforme o esperado.  

http://www.infoescola.com/educacao/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao/
http://www.infoescola.com/educacao/aprendizagem/
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É importante ressaltar que os pais são peças fundamentais, no auxílio à 

criança disléxica, mas a pedagogia torna possível proporcionar caminhos 

facilitadores para os disléxicos, pois essa permite colaborar com a redução de 

dificuldades, resgatar a autoestima, aliviar os anseios e fortalecer a confiança 

que normalmente é abalada diante das dificuldades causada por esse 

transtorno. Além disso, é primordial que a família e os profissionais da 

educação tenham consciência que cada criança possui o seu tempo para 

aprender e realizar suas tarefas. No entanto, é indispensável respeitar o tempo 

de cada uma. Como o diagnóstico desse distúrbio, só é feito quando a criança 

chega em idade escolar, a intervenção tem que começar o mais rápido 

possível, e é de responsabilidade de toda a equipe multidisciplinar, por outro 

lado, a criança disléxica não apresenta distúrbios, a nível sensorial ou físico, a 

nível emocional, ou desvantagens socioeconômicas, culturais, ou instrucionais 

que possam ser consideradas causas das dificuldades para aprender a ler 

(MORAIS, 2006). 

 

Entretanto, todo esse contexto do ambiente em que a criança está 

inserida deve ser levada em consideração Há vários fatores que agem para 

facilitar ou contrariar o desenvolvimento humano, como o ambiente e os fatores 

dele decorrentes. Porém, o papel dos educadores torna-se essencial. Eles 

devem conhecer os diferentes ambientes em que suas crianças interagem para 

assim compreender seu comportamento, suas ações, sua maneira de aprender 

e seu processo de desenvolvimento, bem como a influência que os mesmos 

exercem sobre ele. A escola, partindo do conhecimento de onde vivem 

(ambiente familiar e físico) e onde se situam (ambiente social e cultural) as 

crianças, define o seu ambiente educativo, de forma a contemplar todos os 

aspectos necessários a boa formação de seus alunos. (NASCIMENTO E 

ORTH, 2008, S.P.)  

 

Dessa forma, professores e coordenadores devem pensar em 

estratégias que incluam essas particularidades em seu planejamento de modo 

a tornar mais eficaz o aprendizado dessas crianças.  Incluir atividades lúdicas, 

materiais concretos, materiais que explorem os sentidos e a criatividade são 
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ferramentas essenciais para o aprendizado na infância, e se o aluno disléxico 

pode se beneficiar desses recursos, o que não dizer do restante do grupo?    

Há um cronograma de tratamento por ordem de complexidade como 

para portadores de dislexia que está descrita na Figura 1.  

 

 

 

Figura 1  - Cronograma de tratamento por ordem de complexidade 
       FONTE: (Etchepareborda apud. DUARTE SOUZA, 2014) 

 

Várias estratégias precisam ser utilizadas para melhorar o 

aproveitamento do aluno disléxico, como rodas de conversas, aulas em 

vídeo, jogos, uso de livros ricos em gravuras, fontes aumentadas, 

espaçamento maior entre linhas, uso de computadores, aplicativos.  O 

disléxico apresenta lentidão e prejuízos de identificação das palavras 

durante a leitura. Esses problemas prejudicam bastante a memorização 

e a compreensão de tantas informações escritas que precisamos 

aprender. Por isso, os áudio-books, também chamados de áudio livros 

ou livros falados, que narram e fazem a leitura de materiais impressos, 

pode ser de grande ajuda para aumentar a sua compreensão e cumprir 

os prazos. (GODOY, 2008, S.P.) 

 

Nessa perspectiva vale ressaltar que áudio livros oferecem alternativas 

para leitores com dificuldades a lerem independentemente, além de aumentar a 
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exposição desse leitor a novos vocabulários, ajudar a criança a reconhecer 

diferentes entonações, e principalmente coloca essas crianças em contato com 

esse universo tão vasto que é a literatura.  

Entre todas as estratégias, a avaliação precisa ser bem estudada. Dar 

ao aluno disléxico, a oportunidade de fazer suas provas em um ambiente 

tranquilo, com enunciados curtos, sempre que possível com auxilio oral, prever 

tempo extra, evitar a utilização de testes de múltipla escolha, valorizar os 

trabalhos pelos conteúdos e não pelos erros de escrita. 

Muitas são as ferramentas e estratégias que podem ser utilizadas para 

ajudar um aluno com dislexia a aprender, mas o mais importante a ser 

destacado é que ser disléxico é uma condição, o que não significa que a 

pessoa seja incapaz de aprender. Ela só precisa de apoio clinico, pedagógico e 

familiar para que possa desenvolver suas habilidades da melhor forma 

possível. 

Sabemos das dificuldades enfrentadas por familiares e professores para 

que o atendimento a alunos disléxicos seja realmente efetivo, falta de tempo, 

muitas aulas para preparar, turnos extras, falta de material, resistência da 

equipe pedagógica, salas de aula lotadas, prazo para cumprir currículos, falta 

de material. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Para corroborar nossas hipóteses de pesquisa, que se resumem na 

defesa da ideia de que o indivíduo disléxico pode apresentar melhorias em seu 

processo de aprendizagem se este for entremeado com atividades lúdicas, 

recorremos a vários autores que apresentam essa mesma linha de 

pensamento.  

Atualmente a importância do brincar para o desenvolvimento infantil já é 

bastante reconhecida. Estudiosos do desenvolvimento humano, como Piaget 

(1978) e Vygotsky (1989), relacionam o brincar com o desenvolvimento 

cognitivo infantil.  

Orso (1999) já dizia que o jogo pelo fato de ter regras auxilia nas regras 

que fazem parte de nossa vida, a criança precisa ser alguém que joga para 

que, mais tarde, saiba ser alguém que age, convivendo sadiamente com as 
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regras do jogo da vida. Saber ganhar e perder deveria acompanhar todos, 

sempre.” Orso (1999, p.58). 

 

O lúdico é necessário ao processo de desenvolvimento infantil e tem 

uma função que o indivíduo leva por toda sua vida.  A assimilação da realidade 

ajuda num ser atuante para a sociedade e a expressão de ideais. Com o lúdico 

se entra no mundo do faz de conta, dispõe-se às incertezas e enfrenta desafios 

em busca de entretenimento e aprendizagem. A utilização do brincar na 

intervenção pedagógica é uma atividade que favorece a aprendizagem para a 

leitura e escrita de crianças com dislexia.  

Dempsey, Rasmussem e Luccassen (1996, p. 59), “definem jogos 

educativos qualquer atividade de formato instrutivo ou de aprendizagem que 

envolva competição e que seja regulada por regras e restrições”. 

Para Lara (2004, p. 23), a aprendizagem através do lúdico faz com que o 

aluno faça da aprendizagem um processo divertido, vindo assim o interesse 

pela atividade. Para que isso ocorra, o brincar deve ser utilizado sempre que 

possível.  Sendo assim, citamos três aspetos que por si só justificam o uso do 

brincar, na sala de aula. São estes: “o carácter lúdico, o desenvolvimento de 

técnicas intelectuais e cognitivas e a formação de relações sociais”  

Valente (1993) também defende que uma grande variedade de jogos 

educativos podem auxiliar a ensinar conceitos que podem ser difíceis de serem 

aprendidos, mas que, com o brincar estes se tornam mais fáceis de serem 

assimilados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do trabalho realizado, é possível evidenciar que a dislexia não é 

um tipo de doença e sim de distúrbio de aprendizagem, no qual é necessário a 

participação de uma equipe interdisciplinar, envolvendo, pedagogo, 

psicopedagogo e também a família. 

Apesar da importância dos diversos profissionais envolvidos no processo 

de acompanhamento do aluno disléxico, vale ressaltar a extrema importância 

que o pedagogo possui, pois devido ao fato de estar diariamente com o aluno, 

ele se torna peça fundamental na realização do diagnóstico, pois ele é 



15 
 

geralmente o primeiro a observar os sinais iniciais da dislexia. Além disso, 

contribui de forma direta no processo de aprendizagem. 

Não se pode ignorar a relevância das estratégias pedagógicas, pois 

contribuem de maneira facilitadora no processo de ensino aprendizagem. 

Questiona se muito a questão da auto-estima dos alunos disléxicos, que 

geralmente é abalada diante das dificuldades diárias na escola e seus erros 

constantes. Antes, porém, é preciso lembrar que é possível contribuir, focando 

nos acertos, mesmo que seja a menor parte, mas através desses acertos, 

destacar os pontos positivos desses alunos, ajudando de forma que consiga 

incentivar e facilitar a vida desses alunos, resgatando a vontade de aprender e 

acima disso, realizando o aprendizado. 

Deste modo, é possível notar a relevância do pedagogo e suas 

estratégias para os alunos disléxicos, realizando dessa forma, a obtenção da 

aprendizagem e permitindo atingir uma educação qualitativa. O ideal é que os 

órgãos competentes criem projetos que constituem o governo federal, 

municipal e estadual, com a finalidade de investir em melhorias nesse meio. 

Deve-se melhorar as condições de trabalho do professor, disponibilizando 

professor apoio para todos os alunos disléxicos, pois dessa forma, será 

possível facilitar o processo de ensino aprendizagem, trabalhando de uma 

forma mais dedicada e focada. 
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