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1. RESUMO 

A dislexia é um transtorno ou dificuldade da aprendizagem e da leitura e vem sendo 

bastante discutido atualmente. O presente trabalho tem como objetivo levar ao 

conhecimento de educadores, professores e pedagogos qual a melhor forma de lidar 

e ensinar crianças com crianças disléxicas, facilitando seu desenvolvimento escolar 

e interação social. Para tanto foi preciso: Definir e classificar as dislexia; Apresentar 

os principais sintomas das crianças disléxicas; Expor os meios para diagnosticar 

crianças com dislexia; Apontar as principais dificuldades das crianças com dislexia;  

Mostrar a metodologia/ como trabalhar com crianças com dislexia. O trabalho foi 

desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica analisando obras e estudos já 

publicados sobre o assunto. Considera-se que a dislexia se trata de um distúrbio de 

aprendizagem, na leitura e escrita, ou seja, a criança disléxica não é “burra” apenas 

tem dificuldade para ler e escrever o que influencia no seu aprendizado e muitas 

vezes são inferiorizadas pelos próprios pais e professores. Conclui-se, portanto que 

a criança com dislexia deve ser tratada e ensinada de maneira diferente com mais 

atenção, paciência e cautela para não expor o aluno e evitar que o mesmo seja 

ridicularizado pelos outros colegas. 

   

2. INTRDUÇÂO 

A dislexia é a dificuldade na aprendizagem e na aquisição da leitura e da 

escrita. Foi constatada a partir do século XIX por vários estudiosos médicos – entre 

eles, oftalmologistas, que concluíram que a provável causa para esse distúrbio seja 

um defeito congênito no cérebro, afetando a memória visual de palavras e letras 

(Pinto, 2010). 

É importante entender que a dislexia não se ocasiona através de uma 

alfabetização mal desenvolvida e mal elaborada, nem tão pouco por culpa da 

criança. Pensando nesta importância, torna-se relevante que se compreenda o que 

é a dislexia, quais suas características, como identifica uma criança disléxica, para 

que se possa criar estratégias pedagógicas para ajudar os educadores a lidar com 

estas crianças. 

A falta de informação e conhecimento sobre a dislexia é um assunto bastante 

preocupante, o que coloca em questão as estratégias pedagógicas para educadores 
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lidar com crianças disléxicas, daí a importância do desenvolvimento deste trabalho, 

para servir de apoio aos profissionais da área de educação até mesmo como fonte 

de pesquisa a outros pesquisadores. 

3. OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo levar ao conhecimento de 

educadores, professores e pedagogos qual a melhor forma de lidar e ensinar 

crianças com crianças disléxicas, facilitando seu desenvolvimento escolar e 

interação social. 

  Objetivos Específicos: Definir e classificar as dislexia; Apresentar os principais 

sintomas das crianças disléxicas; Expor os meios para diagnosticar crianças com 

dislexia; Apontar as principais dificuldades das crianças com dislexia; Mostrar a 

metodologia/ como trabalhar com crianças com dislexia. 

4. METODOLOGIA 

Para desenvolvimento do presente trabalho a metodologia que melhor se 

enquadra é pesquisa bibliográfica que é alargada a partir de materiais publicados em 

livros, artigos, dissertações e teses.  

De acordo com Cervo e Bervian (2007, p.61), a pesquisa bibliográfica 

“constitui o procedimento básico para os estudos monográficos, pelos quais se 

busca o domínio do estado da arte sobre determinado tema.”.  Segundo Marconi e 

Lakatos (2001, p43) pesquisa bibliográfica se define em  levantamento de toda a 

bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e 

imprensa escrita, cuja finalidade consiste em colocar o pesquisador em contato 

direto com o material escrito sobre assunto a ser pesquisado.  

No entanto desenvolveu-se uma pesquisa em sites para ter acesso a artigos e 

pesquisas já publicadas bem como em livros e revistas para melhor compreender o 

tema estudado. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Antes de começar a falar da dislexia e suas características torna-se 

necessário saber o que é a dislexia. DIS – distúrbio LEXIA - (do latim) leitura; (do 

grego) linguagem; DISLEXIA - dificuldades na leitura e escrita. 

A expressão dislexia surgiu no Brasil em 1975, introduzido por Lefrève, que a 

definiu como uma síndrome que se refere à criança de inteligência próxima à média, 
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média ou superior à média, com problemas de aprendizagem e/ou certos distúrbios 

do comportamento de grau leve a severo, associados a discretos desvios de 

funcionamento do Sistema Nervoso Central (SNC), que podem ser caracterizados 

por várias combinações de deficit na percepção, conceituação, linguagem, memória, 

atenção e na função motora.(Lefreve, 1975) 

Com o passar dos anos pesquisas foram se aprofundando e chegaram a 

outro consenso. De acordo com a Associação Brasileira de Dislexia ( 2011), dislexia 

é um “Distúrbio ou transtorno de aprendizagem na área da leitura, escrita e 

soletração, a dislexia é o distúrbio de maior incidência nas salas de aula”. A 

International Dyslexia Association – IDA caracteriza a dislexia como: É caracterizada 

por dificuldades na correção e/ou fluência na leitura de palavras e por baixa 

competência leitora e ortográfica. Estas dificuldades resultam tipicamente de um 

deficit na componente fonológica da linguagem que é frequentemente imprevisto em 

relação a outras capacidades cognitivas e às condições educativas. 

Secundariamente podem surgir dificuldades de compreensão leitora, experiência de 

leitura reduzida que podem impedir o desenvolvimento do vocabulário e dos 

conhecimentos gerais. 

 Esta mesma caracterização e definição foram adotadas pela Associação Brasileira 

de Dislexia – ABD. 

A definição mais usada na atualidade é a do Comitê de Abril de 1994, da 

International Dyslexia Association - IDA, que diz:  Dislexia é um dos muitos distúrbios 

de aprendizagem. É um distúrbio específico da linguagem, de origem constitucional, 

caracterizado pela dificuldade de decodificar palavras simples. Mostra uma 

insuficiência no processo fonológico. Estas dificuldades de decodificar palavras 

simples não são esperadas em relação a idade. Apesar de submetida a instrução 

convencional, adequada inteligência, oportunidade sócio-cultural e não possuir 

distúrbios cognitivos e sensoriais fundamentais, a criança falha no processo de 

aquisição da linguagem. A dislexia é apresentada em várias formas de dificuldade 

com as diferentes formas de linguagem, freqüentemente incluídas problemas de 

leitura, em aquisição e capacidade de escrever e soletrar. 

 As características das crianças disléxicas são variadas e pode-se perceber 

em crianças bem pequenas. É importante compreender que o disléxico sempre 
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encontrara dificuldade com a linguagem e a escrita, dificuldade em escrever bem 

como dificuldade com a ortografia e vagarosidade na aprendizagem da leitura. 

As principais características encontradas nas crianças nas fases iniciais do 

ensino e que deve acender um sinal de alerta são: 

Dispersão; Fraco desenvolvimento da atenção; atraso no desenvolvimento da 

fala e da linguagem; dificuldade em aprender rimas e canções; fraco 

desenvolvimento da coordenação motora; dificuldade com quebra cabeça; falta de 

interesse por livros impressos. 

O fato de apresentar alguns desses sintomas não indica necessariamente que 

ela seja disléxica; há outros fatores a serem observados como: 

 Erros por trocas auditivas e visuais; Inversões e omissões de letras; leitura 

lenta e pouco fluente, sendo muitas vezes silabada ou palavra por palavra. 

Além dos problemas na decodificação fonológica, podem-se observar também 

dificuldades nos processos da linguagem, tais como:  

- Articulação; Nomeação; Memória verbal de curto e longo prazo. 

Sintomas que podem ser considerados secundários: 

- Baixo desempenho em compreensão na leitura e em matemática; 

autoestima baixa; Diferenças nos movimentos dos olhos durante a leitura. 

Os sintomas que podem sugerir a dislexia, antes de um diagnóstico 

multidisciplinar, só indicam um distúrbio de aprendizagem, não confirmam a dislexia.  

De acordo com Pestun (2003), a dislexia pode ser dividida nos seguintes 

subtipos: 

 Dislexia fonológica ou disfonética: os disléxicos deste tipo apresentam 

dificuldade na conversão letra-som, tendo problemas na leitura oral de 

pseudopalavras ou palavras pouco familiares. 

 Dislexia visual ou diseidética: refere-se a problemas de ordem visual, 

sendo que a leitura ocorre através da rota fonológica. Os disléxicos deste 

tipo lêem lentamente e com demasiado esforço, como se estivessem 

vendo a palavra pela primeira vez. 

 Dislexia mista: o indivíduo apresenta problemas de ambos os tipos, 

disfonético e diseidético. 
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Quanto ao diagnóstico é preciso ter bastante cuidado, porque embora a 

dislexia acarrete distúrbios na escrita e na leitura, muitas vezes nem todo distúrbio 

de escrita e leitura pode ser diagnosticado como dislexia como mencionado à cima. 

Para fim, há necessidade de uma equipe multidisciplinar, formada por Psicóloga, 

Fonoaudióloga e Psicopedagoga Clínica começarem uma detalhada investigação. 

De inicio faz-se uma entrevista com a criança e/ou com seus pais, a fim de colher 

dados e informações importantes sobre o histórico familiar e educacional do aluno. 

  O diagnóstico da dislexia geralmente não se dá antes do ingresso na escola, 

porém estudos apontam que algumas crianças apresentam alguns indícios de 

dificuldade em idade pré-escolar e que podem ser de risco para dislexia, como por 

exemplo: dificuldade para aprender o nome de letras e de cores, troca de ordem das 

sílabas na palavra (PENNINGTON, 1997). 

Pennington, 1997. Diz que no processo de diagnóstico é importante verificar a 

leitura em voz alta e a aprendizagem fônica, dois aspectos da leitura nos quais 

frequentemente todos os disléxicos apresentam problemas. 

 Essa mesma equipe deve ainda garantir uma maior abrangência do processo 

de avaliação, verificando a necessidade do parecer de outros profissionais, como 

Neurologista, Oftalmologista e outros, conforme o caso para fazer uma avaliação 

mais detalhada procurando identificar as indigências particulares do estudante e 

resguardando seu potencial.  

É indispensável que o diagnóstico da dislexia seja o quanto antes, isto é, os 

pais e educadores tem que se atentar em encontrar indícios de dislexia em crianças 

aparentemente normais, já nos primeiros anos de educação infantil, envolvendo as 

crianças de 4 a 5 anos de idade, para evitar agravos no desenvolvimento escolar da 

criança, pois quando não se diagnostica a dislexia, ainda na educação infantil, os 

distúrbios de letras podem levar crianças de 8 a 9, no ensino fundamental, a 

apresentar perturbações de ordem emocional, efetiva e linguística. 

De acordo com informações da Associação Brasileira de Dislexia, cerca de 10 

a 15 % da população brasileira apresenta casos informados de dislexia nas escolas, 

sendo que este estimativa pode sofrer modificações, em vista que, muitos casos 

ainda são conservados e mantidos no anonimato muitas vezes pelo fato de 

desconhecimento da dislexia e sobre essa dificuldade em decodificação da palavra. 
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As principais dificuldades dos disléxicos são: 

Os disléxicos fonológicos apresentam maiores dificuldades em palavras 

desconhecidas ou até mesmo sem sentido, mostrando melhor desempenho em 

leituras de textos com palavras conhecidas. 

  Apresentam dificuldades para dominar o código da leitura e com tarefas de 

memorização, precisam fixar mais e repetitivamente o que está lendo para que 

possam ter uma melhor compreensão do que foi lido. Frequentemente ocorrem 

problemas no conversor grafema-fonema e/ou em vincular os sons parciais em uma 

palavra completa (FRANÇA e MOOJEN, 2006).  

Os disléxicos de superfície (de via léxica) apresentam dificuldades na leitura 

rápida, apresentando erros frequentes em textos, onde as palavras são irregulares e 

realizam uma leitura lenta, silabada, devido à necessidade de ter que utilizar a via 

fonológica que estará relativamente preservada. As crianças que apresentam 

dificuldades em ambas as vias são chamados de disléxicos mistos, sendo 

considerada uma situação mais grave que precisam de um maior comprometimento. 

A LDB através da lei 9.394/96 nos propõe em seus artigos seguintes: Art.12- 

Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas mais comuns e as do seu 

sistema de ensino, terão a incumbência de:  

I- Elaborar e executar sua Proposta Pedagógica;  

II-  Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. 

 Art.13- A educação incumbir-se-ão de:  

III- Zelar pela aprendizagem dos alunos;  

IV- Estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor 

rendimento.  

Art.23- A educação básica poderá organizar-se anuais, períodos semestrais, 

ciclos, alternância regular de períodos de estudo, grupos não seriados, com base na 

idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, 

sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. 

 Art.24- V, a) avaliação contínua e cumulativa; prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período. 

Se analisarmos todas as legislações vamos notar visivelmente que ficou sob a 

responsabilidade da escola em conjunto a professores a fixação de projeto de 
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educação e criar metodologias para por em pratica o processo de ensino e 

aprendizagem em crianças com dificuldades de aprendizagem. 

Os agentes educativos envolvidos neste processo, país, família, psicólogo e 

educadores têm uma função importantíssima no processo de ensino-aprendizagem 

de uma criança com dislexia, para que ela adquira ou reforce competências. 

De acordo com Henning (2003), para auxiliar um aluno com dislexia, o 

professor deve considerar cinco "princípios de aprendizagem":  

1 - O desenvolvimento de métodos de ensino/aprendizagem multissensoriais;  

2 - A promoção de uma visão positiva da leitura; 

 3 - A minimização do efeito "rotulador" do aluno disléxico; 

 4 - O recurso a modelos corretos de leitura;  

5 - O reforço das competências fundamentais da leitura.  

 Henning (2003) aponta algumas estratégias a serem tomadas pelo professor, 

segundo a autora o professor, deve ser um "orientador e facilitador", especificamente 

usando alguns métodos: 

Quadro1 – Principais métodos de ensino para crianças disléxicas 

Estabelecer objetivos (pessoais, 
acadêmicos e para casa); 

Valorizar o sucesso e não o fracasso do 
aluno; 

Promover a iniciativa e a 
autoaprendizagem; 

Recorrer a imagem para apoiar a 
compreensão da leitura; 

Promover leitura orientada; Fomentar o debate de ideias; 

Recorrer a estratégias diversificadas; Fracionar as atividades; 

Criar ambiente estimulante ao aluno; Solicitar a ilustração dos textos 

Avaliar as qualidades e competências de 
cada criança; 

Recorrer a textos diversificados, com 
ritmos e repetições; 

Fonte: Próprios autores deste artigo 

 

A Dislexia não é sanada sem um tratamento adequado, não é superada com 

o tempo, não pode passar despercebida. O aluno disléxico deve ter um currículo 

adaptado, um atendimento complementar com uma Equipe de Apoio Pedagógico, 

ser trabalhado, constantemente  na sua autoestima. 

6. RESULTADOS  

Analisando os dados obtidos para o desenvolvimento da pesquisa, observa-

se que a Dislexia é assunto apesar de ser a muito tempo descoberta e reconhecida 

pela maioria dos profissionais e estudiosos como um distúrbio de aprendizagem que 



8 

 

tem como principal característica, a dificuldade em ler e escrever ainda não é tão 

entendida pelos profissionais da área da educação. 

Morais (2003) diz que, “A criança que não consegue aprender a ler e a 

escrever, ou o faz com dificuldade, sofre fortes pressões sociais de pais, 

professores, e companheiros que contribuem para a formação de uma autoimagem 

negativa.” 

 O fato é que, a dificuldade encontrada por estas crianças em forma de 

limitação em relação à aprendizagem, principalmente para ler e escrever faz com 

que elas se sintam minoradas e problemáticas, mais sentimentais a problemas de 

relacionamento, de aprendizagem, dentre outros. 

O autor explica ainda que “[...] é consenso de todos os estudiosos que, os 

problemas emocionais que geralmente a criança disléxica apresenta, não são a 

causa das dificuldades para ler, mas sua consequência.”.  

Com resultado da pesquisa nota-se que a legislação existente a nível 

educacional não é exclusiva para a dislexia, aludindo-se apenas à inclusão escolar 

como um direito de qualquer cidadão, mostrando-se necessário a criação de 

projetos de aprendizagem que facilite a aprendizagem de crianças com pouco 

rendimento bem como promover recuperação par os mesmos. 

  Portanto é necessário que a escola gere flexibilizações e adaptações 

curriculares, que considerem o significado prático e instrumental dos conteúdos 

básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados e processos de 

avaliação adaptados ao desenvolvimento dos alunos que apresentam necessidades 

educacionais especiais como os disléxicos, mas sem expor o aluno para evitar 

afrontas e preconceitos. 

A escola é o espaço que garante a alfabetização de crianças, com intuito de 

leva-las ao conhecimento e torna-las adultos bem sucedidos, porém é necessário 

que a escola seja aberta a novas experiências e novos conteúdos estando sempre  

atualizada dos tipos de distúrbios de aprendizagem que existem, por exemplo, a 

dislexia abordada neste trabalho. 

Considerando que o processo de ensino e aprendizagem do disléxico é mais 

lento o professor em sua atuação pedagógica deverá orientar e instruir o aluno, 

dando dicas simples e dando uma atenção especial ao aluno, fazendo com que o 
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mesmo se sinta importante, não permitir que os colegas o humilhem ou rejeitem por 

conta de suas dificuldades, evitar pedir ao aluno que leia em voz alta, valorizar suas 

conquistas, apoiando e favorecendo sempre que possível estratégias lúdicas que 

auxiliem sua aprendizagem, além de utilizar recursos audiovisuais (computador, 

jogos, gravador, principalmente imagens), pois tudo isso faz parte de estratégias 

pedagógicas para alunos com dificuldade de aprendizagem. 

7. CONSIDERAÇÔS FINAIS  

Este artigo surgiu da indagação de como lidar com crianças com dislexia na 

educação, pois a dislexia mesmo sendo um assunto bastante discutido ainda é 

bastante desconhecido pela maioria das pessoas sendo elas, pais, professores ou 

pedagogos e principalmente a maneira de diagnostica-la e como trabalhar com estes 

alunos sem expor os mesmos a gozações e afrontas.  

Considera-se que a dislexia se trata de um distúrbio de aprendizagem, na 

leitura e escrita, ou seja, a criança disléxica não é “burra” apenas tem dificuldade 

para ler e escrever o que influencia no seu aprendizado e muitas vezes são 

inferiorizadas pelos próprios pais e professores. 

Outra questão em apreço quanto à dislexia é que quando diagnosticada 

precocemente favorece bastante o desenvolvimento do aluno, pois sendo assim 

evitará agravos no aprendizado futuro do aluno. A dislexia só consegue ser 

diagnosticada de fato através de uma equipe multidisciplinar, mas os primeiros 

indícios podem ser reconhecidos pelos professores ainda na educação infantil, o que 

se deve atentar, pois nem toda dificuldade de aprendizagem pode ser dislexia. 

Conclui-se, portanto que a criança com dislexia deve ser tratada e ensinada 

de maneira diferente com mais atenção, paciência e cautela para não expor o aluno 

e evitar que o mesmo seja ridicularizado pelos outros colegas. 
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