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RESUMO o presente estudo tem como objetivo, fazer uma digressão pelo termo dislexia, compreendendo
como foi montado esse diagnóstico, cheios de falhas e inconclusões que temos na atualidade. A pesquisa é de
cunho bibliográfico, fazendo uma análise do filme: Como Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial, focando
no conceito de contexto social e escola. Fundamenta-se em teóricos como Muszkat; Rizzutti (2012), Massini;
Perrotta (2013), Davis; oliveira (2010), entre outros. Por apresentar uma dificuldade em ler e escrever, a
criança não pode de inicio ser rotulada de “doente” muito menos de “burra e preguiçosa”. Tendo em vista que
a criança dislexa não é “burra”, - embora seja rotulada como - não podemos continuar achando que, por
apresentar uma especialidade diferente do sentido de normalidade que temos no meio social hoje, o sujeito
não possa frequentar uma escola e espaços públicos.

Palavras chaves: “Sou dislexo não sou burro”. Dislexia. Filme.

ABSTRACT the present study aims to make a tour of the term dyslexia, understanding how this diagnosis was
assembled, full of flaws and inconclusões we have today. Research is a bibliographical nature, making an
analysis of the film: How Stars on Earth, Each Child is Special, focusing on the concept of social context and
school. Is based on theoretical as Muszkat; Rizzutti (2012), Massini; Perrotta (2013), Davis; Olive (2010),
among others. By presenting a difficulty in reading and writing, the child can not be labeled beginning of
"sick" much less "stupid and lazy". Given that the dyslexic child is not "dumb" - although it is labeled - we can
not continue to think that by having a specialty different from the sense of normalcy that we have today in
the social environment, the subject can not attend school and spaces public.
Key words: "I&39;m not stupid dislexo" dyslexia.. Film.

Considerações iniciais

Na sociedade moderna ou pós-moderna como está sendo mencionada por alguns estudiosos, a dislexia não
está totalmente esclarecida, para muitos, ser dislexo é apenas ter um déficit na leitura e na escrita. Mas para
entendermos o termo dislexia faz-se necessário uma pequena digressão para clausular-mos como e onde
surgiu o termo dislexia. Tudo ocorreu em

1896, um menino de 14 anos de idade chamado Percy, instigado por sua dificuldade para aprender a ler e a
escrever, consultou um médico e lhe disse que, embora fosse inteligente, não conseguia aprender a ler e
escrever. Esse menino não sabia o alfabeto e apresentava erros ao grafar as palavras. O médico que o
atendeu foi o inglês Pringle Morgan que, verificando suas dificuldades apesar de ter visão normal,
diagnosticou-o como portador de “cegueira verbal congênita”, marcando o surgimento da categorização de
um distúrbio de aprendizagem- a dislexia- como patologia resultante de lesão cortical. (MASSI; SANTANA,
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2011, p.404)

Diante do evidenciado percebe-se que essa denominação foi feita pelas ciências médicas, resultante de um
diagnóstico a partir da dificuldade de ler e escrever mesmo sem apresentar dificuldades oftalmológicas, sendo
assim, pode-se observar que em relação às ciências humanas o diagnostico é diferenciado, pois associam o
desenvolvimento das crianças como diferente, acrescentando que nem todas as crianças se desenvolvem
igualmente, no meio social devemos venerar as condições em que todos os sujeitos estão inseridos. Essas
foram apenas algumas observações acerca da dislexia, aprofundaremos mais adiante, a começar
compreendendo o filme, para nos situar no âmbito social, físico e afetivo apresentado por crianças com
dislexia, em seguida discorremos sobre a condição de ser dislexo e não ser “burro”, pois é notório que as
crianças que apresentam essa especialidade, por parte dos professores e do meio acadêmico em geral é
rotulado.

Compreendendo o filme

O filme retrata a emocionante história de superação vivida por um garoto de apenas nove anos de idade
chamado Ishaan. Ishaan é dislexo e mora com seus pais e um irmão, o garoto estuda em uma escola
tradicionalista, que se preocupa em formar pessoas para disputar na sociedade. Ishaan não consegue
acompanhar o desenvolvimento dos outros colegas da classe da 3ª série onde o mesmo estuda os professores
não tem nenhum conhecimento do termo dislexia, por isso, tratam o menino como incapaz, rotulando-o de
preguiçoso e de “burro” a pressão dos professores fazem com que os pais do menino sejam chamados a
escola inúmeras vezes, o desconhecimento por parte dos pais faz com que concordem com os professores e
começam a partilhar o mesmo diagnóstico que seus professores fizeram - o de preguiçoso. A partir desse
momento o pressionam para melhorar seu comportamento e principalmente suas notas. Devido a sua
“ESPECIALIDADE” a dificuldade em aprender os conteúdos exigidos tanto pelos professores quanto pelos pais
torna-se difícil e mais uma vez é “taxado” de “burro”, agora, a pressão fica mais intensa aparecendo às
ameaças, onde Ishaan é ameaçado pelo pai que, se não aprendesse seria internado em um colégio interno,
no pensamento do pai essa atitude o ajudaria a aprender, ledo engano, a ameaça se cumpre - o pai o manda
para o colégio, ao chegar, os professores mais uma vez não tem conhecimento algum do que seria a dislexia
e mais uma vez ele é tratado como preguiçoso e que não tem interesse em aprender, a cada dia que passa
Ishaan vai ficando debilitado, triste chegando ao ponto de não falar mais com seus professores e colegas de
classe isso se passa até a chegada do professor de artes que por sua vez também é dislexo e entende muito a
situação que Ishaan está passando, pois, no passado também viverá aquela mesma e repetida história que se
passa, mas ao que nos parece óbvio, o professor o ajuda ao ponto de trazer o sorriso de volta ao rosto
através da pintura que ele tanto ama, Ishaan passa os conceitos e as dificuldades em ser dislexo a toda a
comunidade acadêmica e que ser dislexo não quer dizer que não sejam capazes de fazer e aprender.

Sou dislexo, não sou burro

Que a dislexia esta associada ao déficit de leitura e escrita, isso não é novidade, segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS) dislexia é a “dificuldade especifica de leitura, não explicada por déficit de
Inteligência, oportunidade de aprendizado, motivação geral ou acuidade sensorial diminuída, seja visual ou
auditiva”, na atualidade outros viesses circundam o termo dislexia o dado pelas ciências da saúde e as
ciências humanas,

Temos, assim, duas instâncias de interpretação: uma vinculada às ciências médicas, que oficializa os “os
erros” da escrita de aprendizes como sintomas de uma patologia, a dislexia, ligada à noção de tempo e de
aprendizagem “homogênea”, e outra, ligada às ciências humanas, que interpreta tais “erros” como parte do
processo de aquisição da escrita e de letramento. (MASSI; SANTANA, 2011, p. 409)

A condição de ser dislexo não significa ser “burro” é necessário e urgente o conhecimento e a divulgação
pelos diversos meios de comunicação, para que não façamos um diagnóstico equivocado da situação.
Tomemos agora outras concepções que envolvem e se entrelaçam com o assunto abordado, são as
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concepções inatista, ambientalista e interacionista, vista de forma a compreender como acontece de
diferentes maneiras a relação dos indivíduos uns com os outros. Comecemos então pela concepção inatista,
esta teoria

Parte do pressuposto de que os eventos que ocorrem após o nascimento não são essenciais eou importantes
para o desenvolvimento. As qualidades e capacidades básicas de cada ser humano- sua personalidade, seus
valores, hábitos e crenças, sua forma de pensar, suas reações e emocionais e mesmo sua conduta social- já
se encontrariam basicamente prontas e em sua forma final por ocasião do nascimento, sofrendo pouca
diferenciação qualitativa e quase nenhuma transformação ao longo da existência. (DAVIS; OLIVEIRA, 2010, p,
34)

Esta concepção viabiliza a forma, os genes que as crianças já trazem, inferindo no ser a ideia que ele já nasce
pronto e acabado, ou seja, traria os germes do homem que iria ser futuramente, os fundamentos dessa teoria
pode ser encontrado na Teologia, Deus em apenas um ato, criou o homem já com sua finalidade. Em
contrapartida surge a concepção ambientalista, que se fundamenta principalmente na atribuição de um
imenso “poder ao ambiente no desenvolvimento humano. O homem é concebido como um ser extremamente
plástico, que desenvolve suas características em função das condições presentes no meio em que se
encontra”, nota-se um grande desfalque em oposição à teoria anterior, enquanto uma baseia-se em uma
ideia simplista de desenvolvimento do ser, outra atribui outros fatores que estão sim presentes no
desenvolvimento, derrubando aquela que formula os princípios de prontidão. Já a interacionista baseia-se,
como seu próprio nome revela-nos, a interação dos indivíduos uns com os outros, pois, assim acreditam que
tanto o desenvolvimento quanto a aprendizagem ocorre simultaneamente entre os sujeitos por meio de uma
troca de saberes necessários.

O construtivismo de Jean Piaget considera o conhecimento humano, construído graças á interação sujeito e
meio (físico e social) externo. O desenvolvimento intelectual/ afetivo passa por etapas de organização, não
sendo inato, nem apenas fruto de estimulações do ambiente. (NUNES; SILVEIRA, 2009, p.17)

Partindo desse pressuposto, evidencia que o sujeito constrói seu conhecimento a partir de interações, através
de saberes diferenciados que permitirá torná-lo construtor de uma trissônomia, história-
desenvolvimento-aprendizagem. É importante ressaltar que o sujeito se torna apto nesses aspectos quando é
relacionado à sua realidade e dessa forma o saber se torna significativo.

É notório que o desenvolvimento da criança acontece em meio à constante troca de experiências, sendo
assim, o disléxico pode e deve interagir com outras crianças e aprender, o que não pode acontecer é excluir
do meio social, afirmando ser, destituído de qualquer habilidade, motora e psicológica, formar espaços de
formação especializados para receber as crianças disléxicas, é necessário não podemos fazer qualquer
diagnóstico, pois

Segundo Massini e Perrotta o diagnóstico da dislexia é

Falho e inconclusivo. E vários são os motivos: trata-se de um diagnóstico de exclusão; ou seja, para que uma
pessoa seja considerada disléxica é preciso que apresente somente problemas de leitura e de escrita e
nenhum de ordem cognitiva, escolar, social, afetiva ou orgânica. (MASSINI; PERROTTA, 2013.)

O tratamento, o cuidado a paciência se faz muito necessário, pois sabemos que crianças disléxicas
apresentam em grande parte uma história de fracasso, como nos afirma Muszkat e Rizzutti (2012),

A criança com dislexia tem uma história de fracassos e cobranças que a faz se sentir incapaz. Motivá-la
exigirá de nós mais esforço e disponibilidade do que dispensamos aos demais. Não receie que seu apoio ou
atenção vá acomodar o aluno ou fazê-lo sentir-se menos responsável. Depois de tantos insucessos e
autoestima rebaixada, ele tende a demorar mais a reagir para acreditar nele mesmo. (MUSZKAT; RIZZUTTI,
2012, p. 85).

Voltamos a bater na mesma tecla, “ser dislexo não é ser burro” como bem retratado no filme, Ishaan, tem
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uma habilidade extraordinária com a pintura, consegue se expressar através da arte mostrando seus
sentimentos mais profundos, e o carinho que sente por quem próximo dele convive, apesar de toda a
opressão por parte dos professores nunca deixou seu talento morrer e quando lhe foi oportunizado dinamizar
sua cultura pela arte, fez uma de suas mais belas criações e foi o vencedor do concurso escolar, mostrando
que é dislexo, mas, não é “burro preguiçoso” como muitos o rotulava.

Considerações finais

A desenvoltura do trabalho oportunizou o aproximamento com o conceito de dislexia mais aprofundado
discorrendo sobre a condição de ser dislexo mais ter habilidades suficientes para se desenvolver em conjunto
por meio de interações em grupo, excluir significa não oportunizar o desenvolvimento das habilidades mais
profundas, pensar em ser professor logo nos oportunizou conhecer ainda mais sobre o assunto, o filme
mostra que o desconhecimento faz com que façamos o inacreditável, sabe-se que a primeira impressão diante
de algo que não conhecemos nos causa estranhamento, para que esse estranhamento não nos afete
precisamos nos especializar, ou seja, nos munir de conhecimentos vastos para não cairmos no dualismo das
ciências médicas e das ciências humanas, oscilando opiniões, sem cairmos no “achismo”.

Tendo em vista que a criança dislexa não é “burra”, - embora seja rotulada como - não podemos continuar
achando que por apresentar uma especialidade diferente do sentido de normalidade que temos no meio social
hoje o sujeito não pode frequentar uma escola e espaços públicos. O “diferente” tem espaço, inteligência,
podemos perceber o que ela não tem é uma carteira em uma sala de aula juntamente com outras crianças,
entendimento, aliás, bem comum em algumas de nossas escolas públicas e privadas.
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