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Resumo: Este artigo é resultado de uma disciplina do curso de Pós Graduação na Universidade Federal da
Bahia-UFBA. Com o objetivo de apresentar e analisar as correntes teóricas que discutem o tema da dislexia
foi elaborada uma revisão de literatura, tendo como referenciais duas dissertações na Biblioteca Brasileira
Digital de Teses e Dissertações – Ibicit, na área de Psicologia e Educação, 2 textos da autora Giselle Massi
(2007 e 2011) e, 2 textos das autoras Moysés e Collares (2002 e 2010), além de ter acesso as definições
eleitas pelos órgãos e manuais influentes sobre a dislexia. A intenção não é a de contradizer a existência da
dislexia ou a patologização dela, nem, defender uma corrente teórica, mas, sim, pensar na criança como um
sujeito carregado de emoções e sentimentos, que faz parte de um processo histórico e que carrega consigo
seus limites e características únicas de aprendizagem, e, pensar criticamente como está pautada a dislexia
nesse contexto. Para tanto, é preciso entender cada abordagem teórica, seus pressupostos e as críticas que
são feitas as mesmas.

Palavras: chave: Dislexia;Abordagens;Conceito.

Abstract: This article is the result of a course in the program Graduate at the Federal University of
Bahia-UFBA. In order to present and analyze the theoretical perspectives that discuss the topic of dyslexia
was prepared a literature review, taking as reference two essays in the Brazilian Digital Library of Theses and
Dissertations - Ibicit in the field of Psychology and Education, 2 author of texts Giselle Massi (2007 and 2011)
and two texts of Moses and Collares authors (2002 and 2010), and access the settings chosen by the organs
and influential books about dyslexia. The intention is not to contradict the existence of dyslexia or
pathologizing it, nor defend a theoretical current, but rather think of the child as a subject full of emotions
and feelings, which is part of a historical process and that carries with it its limits and unique features of
learning, and critical thinking as it is guided dyslexia in this context. Therefore, it is necessary to understand
each theoretical approach, its assumptions and criticisms that are made the same.
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INTRODUÇÃO

Este texto é resultado de uma disciplina do curso de Pós Graduação na Universidade Federal da Bahia-UFBA.
Para contribuir com o Projeto de Pesquisa de Mestrado intitulado de: A concepção de professoras do ensino
fundamental I sobre as práticas de leitura e escrita com crianças disléxicas, foi elaborada uma revisão de
literatura com o objetivo de apresentar e analisar as correntes teóricas que discutem o tema da dislexia.

O projeto de pesquisa tem a intenção de responder o seguinte problema: Como as professoras do ensino
fundamental I analisam as práticas pedagógicas de leitura e escrita desenvolvidas com as crianças
diagnosticadas disléxicas?
Dessa forma, a relevância do dito projeto se configura em posicionar professores do ensino fundamental I
como sujeitos ativos e reflexivos diante de suas práticas mantendo um diálogo com esses sujeitos que são
decorrentes e atuantes do contexto sócio histórico e educacional ao qual pertencem.

Para execução do que é proposto no projeto é necessário entender como se define a dislexia e quais as
discussões que a embasam nos dias atuais, por isso, foram selecionadas duas dissertações na Biblioteca
Brasileira Digital de Teses e Dissertações – Ibicit, na área de Psicologia e Educação, 2 textos da autora Giselle
Massi (2007 e 2011) e, 2 textos das autoras Moysés e Collares (2002 e 2010), além de ter acesso as
definições eleitas pelos órgãos e manuais influentes sobre o tema.

Para melhor compreensão sobre o tema que concentra o meu projeto de pesquisa, a dislexia, foi realizada
algumas categorias de análise divididas da seguinte forma: O que é a dislexia?
A fim de entender o que se define a dislexia nos dias atuais; Construção histórica da dislexia, a fim de trazer
elementos históricos importantes para compreender as abordagens atuais; Abordagens explicativas da
dislexia, a fim de analisar as correntes teóricas divergentes que defendem a dislexia; e, por fim, a outra face
da dislexia: um olhar crítico a fim de fazer uma reflexão da patologização da dislexia sob um suporte teórico.

O QUE É A DISLEXIA?

Antes de iniciar a apresentação é preciso definir a terminologia dislexia, a qual é utilizada para descrever essa
dificuldade. O termo dislexia vem do grego dis = distúrbio, dificuldade, lexia = leitura (latim) ou linguagem
(grego). Entendendo sua terminologia, podemos afirmar que a dislexia, então, refere-se à dificuldade na
leitura ou na linguagem, mais ampla.

A fim de apresentar a(s) definição (s) dada a dislexia, foram eleitos alguns órgãos oficiais nacionais e
internacionais como, World Fedration of Neurology, na Europa; International Dyslexia Association[1],
organização norte-americana; e, Associação Brasileira de Dislexia (ABD)[2], no Brasil; e, os manuais de
classificação e codificação de doenças através de a Classificação Internacional de Doenças (CID-10ª) e o
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM IV). Órgãos e manuais que exercem muita
influência sobre tal tema.

A World Federation of Neurology, na Europa, definiu a dislexia como um transtorno da aprendizagem da
língua escrita que ocorre apesar de uma inteligência normal, da ausência de problemas sensoriais ou
neurológicos, de instrução escolar considerada adequada e de oportunidades socioculturais suficientes.
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Em 1994, foi divulgada pela International Dyslexia Association, uma definição da dislexia utilizada por longo
período:

Dislexia é um dos muitos distúrbios de aprendizagem. É um distúrbio específico da
linguagem, de origem constitucional, caracterizado pela dificuldade em decodificar
palavras simples. Mostra uma insuficiência no processo fonológico. Essas dificuldades
de decodificar palavras simples não são esperadas em relação à idade. Apesar de
submetida a instrução convencional, adequada inteligência, oportunidade
sociocultural e não possuir distúrbios cognitivos e sensoriais fundamentais, a criança
falha no processo de aquisição de linguagem. A dislexia é apresentada em várias
formas de dificuldades com diferentes formas de linguagem, frequentemente
incluídos problemas de leitura, em aquisição e capacidade de escrever e soletrar.

A qual refletiu na definição elaborada por a Associação Brasileira de Dislexia (ABD) em 1995, afirmando que
a:

“Dislexia é um dos muitos distúrbios de aprendizagem. É um distúrbio específico de
origem constitucional caracterizado por uma dificuldade na decodificação de palavras
simples que, como regra, mostra uma insuficiência no processamento fonológico.
Essas dificuldades não são esperadas com relação à idade e a outras dificuldades
acadêmicas cognitivas; não são um resultado de distúrbios de desenvolvimento geral
nem sensorial. A dislexia se manifesta por várias dificuldades em diferentes formas
de linguagem frequentemente incluindo, além das dificuldades com leitura, uma
dificuldade de escrita e de soletração.”

Dentre muitas discussões que norteiam a conceituação in (definida) por tais órgãos, por essas definições não
serem explicativas o suficiente para caracterizar a dislexia e por as novas perspectivas que emergem sobre o
tema, há uma necessidade de nova explicação do que se trata a dislexia.

Dessa forma, a definição mais recente da dislexia, oficialmente aceita pelos autores que defendem sua
existência e pelos órgãos e associações que congregam em torno dela, se explicita na Associação Brasileira de
Dislexia (ABD), desde o ano de 2003:

“Dislexia é uma dificuldade de aprendizagem de origem neurológica. É caracterizada
pela dificuldade com a fluência correta na leitura e por dificuldade na habilidade de
decodificação e soletração. Essas dificuldades resultam tipicamente do déficit no
componente fonológico da linguagem que é inesperado em relação a outras
habilidades cognitivas consideradas na faixa etária.”

Diante das variadas definições que são estabelecidas ao longo do tempo, pode-se destacar o fato de a
dislexia, mesmo reconhecida como dificuldade ou distúrbio, não deixa de ser considerada como fator
patológico, inerente ao biológico da criança. Dessa forma, os manuais de classificação e codificação de
doenças não podem eximir-se de classificar e caracterizar a referida “doença”.

Para a Classificação de Transtornos e de Comportamento da CID 10, tal patologia se caracteriza por:

[...] Um comprometimento específico e significativo no desenvolvimento das
habilidades da leitura, o qual não é unicamente justificado por idade mental,
problemas de acuidade visual ou escolaridade inadequada. [...]

Para a tal classificação, a dislexia é tomada como uma entidade nosográfica e categorizada como um
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transtorno que se caracteriza em função de dois critérios: transtorno específico, por ser considerado de causa
desconhecida; e, apresentada como transtorno de desenvolvimento, relacionando-a com o processo de
apropriação da leitura e escrita, originando a terminologia dislexia do desenvolvimento.

A autora Massi (2007, p.49) afirma que, esse sistema oficial de classificação de doenças propaga a noção de
que mecanismos próprios da construção da escrita podem ser patologizados.

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM IV), reconhece a dislexia como uma
dificuldade de leitura e de escrita especificamente relacionada à infância e a adolescência. Considerando-a no
âmbito dos transtornos de aprendizagem e, explicada como consequência de anormalidades subjacentes ao
processamento cognitivo.

Segundo a autora Massi (2007, p.50) esses dois instrumentos oficiais, favorecem a divulgação e o uso de
uma nomenclatura patológica, ou seja, citam a dislexia e a aceitam como uma patologia que se apresenta
assim que o aluno começa a ler e a escrever.

CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DA DISLEXIA

Apresentadas as definições estabelecidas pelos órgãos, associações e pelos manuais influentes sobre a
conceitualização da dislexia, precisa-se entender o contexto que surge a tal dificuldade e como esta está
apresentada na sua construção conceitual.

Como fonte para análise foram eleitas 2 dissertações na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertação –
Ibict, defendidas no ano de 2011, nas Universidade de São Paulo e Universidade Metodista de São Paulo, as
quais apresentam como capítulos teóricos uma discussão sobre o surgimento da dislexia.

A dislexia sempre foi e continua sendo a dificuldade de aprendizagem mais falada e mais diagnosticada nos
dias atuais. Segundo as dissertações e algumas leituras teóricas de Massi (2007); Moysés e Collares (1992),
as discussões em torno da dislexia surgem desde o final do século XIX, após a institucionalização do ensino,
quando surgem na França, escolas públicas, obrigatórias e formalmente organizadas (MASSI, 2007).

Através de estudos realizados com pacientes que sofreram lesões cerebrais comparados com outros pacientes
com dificuldades para aprender a ler e a escrever que não apresentavam lesões, surgem as discussões em
torno de tais dificuldades, denominadas inicialmente por James Hinshelwood, oftalmologista em Glasgow, em
1896, como cegueira verbal congênita, o que seria um distúrbio de leitura provocado por um defeito genético.

James Hinshelwood buscou analisar e explicar os sintomas dessa doença em detalhes para que pudesse ser
colocada sob “bases científicas” e a maneira correta de ensinar as crianças em situação de cegueira verbal.
(COLES, 1987). Entretanto, essa concepção de que alterações orgânicas e/ou genéticas impediram à
aprendizagem da leitura não se deteve a explicações plausíveis, o que não gerou repercussão no campo da
medicina.

Os estudos descritos por Hinshelwood foram superados por a especulação do neurologista americano Strauss,
em 1918, da existência de uma lesão cerebral suficiente para comprometer exclusivamente o comportamento
e/ou a aprendizagem, denominada então, de lesão cerebral mínima. Para Strauss, algumas pessoas
sobreviviam a doenças neurológicas com sequelas de alterações de comportamento. Porém, tal concepção
não teve reconhecimento científico, nem ao menos, social.

Retomando as discussões apontadas por Hinshelwood, o neurologista americano, Samuel T. Orton, em 1925,
publica relatos de caso de cegueira verbal congênita. Mas segundo Orton, os distúrbios de leituras seriam
causados pela falência em estabelecer a dominância da linguagem para o hemisfério esquerdo, ou seja,
durante a leitura, os impulsos nervosos produziriam registros linguísticos igualmente em ambos os
hemisférios cerebrais, ao invés, de predominantemente no dominante para linguagem. (de maneira
simplificada este processo resultaria em uma leitura ao contrário: a pessoa leria ROMA ao invés de ler AMOR).
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(BRAGA, 2011).

Falência esta que o autor denominou de doença da strephosymbolia, uma leitura especular em decorrência de
uma confusão de símbolos, desconstruindo a nomenclatura de cegueira verbal congênita. Segundo Moysés e
Collares (2010) mesmo sem nenhuma comprovação científica, a leitura especular é apresentada até hoje
como um dos principais sintomas e critérios diagnósticos da dislexia.

Destaca-se, em 1957, a crítica feita pelo psicólogo inglês Vernon, às teorias de Hinshelwood e de Orton,
afirmando não existir “nenhuma evidência” da existência de cegueira verbal congênita e afirma: “é
improvável que constitua mais que uma pequena parte mesmo dos casos severos de distúrbios de leitura.”. A
cegueira verbal congênita passa a denomina-se de dislexia específica da evolução, específica por não ser
definida a verdadeira causa.

De acordo com Moysés e Collares (2010), em 1962, surge um novo marco para a conceitualização da dislexia,
pois, realiza-se em Oxford, um Workshop Internacional, reunindo equipes de pesquisa que se dedicavam,
desde 1918, a encontrar a lesão preconizada por Strauss. Através de tais estudos e discussões foi derrubada
a existência de uma lesão no cérebro por uma ascensão a uma disfunção cerebral que ocasionasse o distúrbio
de leitura. Surge então, a denominada Disfunção Cerebral Mínima (DCM).

Os conceitos abordados incialmente com a cegueira verbal congênita e com a lesão cerebral mínima confluem
e se fundem, se afunilando em um só conceito, ou seja, ao se diagnosticar dislexia específica de evolução o
diagnóstico de DCM estaria automaticamente feito.

Entretanto, recentemente, a dislexia específica de evolução foi transformada em dislexia de desenvolvimento,
para deixar claro que se trata de uma entidade que surge no decorrer do desenvolvimento da pessoa e não
secundariamente a alguma doença neurológica (dislexia adquirida) que interrompa, ou mesmo reverta, o
domínio já estabelecido da linguagem escrita. (MOYSÉS e COLLARES, 2010).

Diante de tal processo construtivo da conceitualização da dislexia, só crescem os estudos e relatos que dão
consistência à informação de que a dislexia tem caráter emitentemente orgânico. O que pode-se destacar no
meio desta vasta discussão, é que exista quadros explicativos hipotéticos e divergentes entre si. As
explicações divergem e se contradizem até mesmo dentro de uma única abordagem, existe, enfim, estudos e
relatos que defendem a dislexia em diferentes linhas teóricas.

ABORDAGENS EXPLICATIVAS DA DISLEXIA

Para apresentar as correntes teóricas que divergem os estudos de aprofundamento da dita dislexia, será
utilizada a fonte de Massi (2007) em seu livro A dislexia em questão que aponta e descreve três grandes
abordagens, e, para a discussão de cada abordagem, os autores que a defendem.

Dessa forma, a autora destaca as determinadas abordagens: organicista, defendida pelos autores Galaburda
et al (2006); Smith et al. (1983); Pennington (1991), Marino et al. (2005); a instrumental ou cognitivista,
conceituada pelos autores Fonseca (1995); (Bryant e Bradley, 1987); Ellis (1995); e, a abordagem
psicoafetiva, apresentada pelo autor Serrano (2001).

A abordagem organicista

Esta abordagem é representada, de uma forma geral, pela área médica. O que de acordo com a autora Massi
(2007, 35), “as explicações parecem multiplicar-se de acordo com cada especialidade da medicina, [...] é
comum, no interior de uma mesma especialidade, verificar posicionamentos divergente para o que tem sido
considerada dislexia.”.
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Na literatura, encontram-se relatos de alterações anatômicas no cérebro de pessoas ditas disléxicas. Sendo
assim, existem autores que justificam a pretensa doença por um defeito na anatomia do sistema nervoso
central, como posso destacar Galaburda et al (2006), o qual possui grande número de artigos em periódicos e
livros, sempre afirmando a existência de alterações anatômicas em disléxicos, com destaque para a existência
de ectopias em córtex, tálamo e cerebelo.

Galaburda et al (2006), em seus estudos, garante que a localização dessas anomalias no desenvolvimento do
encéfalo foram relacionados tanto com problema fonológico e déficit de processamento auditivo, como
também com transtornos motores com frequência presentes nos disléxicos, ou seja, a dificuldade central da
dislexia está no componente fonológico, o qual é responsável por acessar as estruturas sonoras subjacentes
às palavras.

Sendo assim, o problema da criança com Dislexia, aqui considerada, dislexia do desenvolvimento, tem sua
origem durante o desenvolvimento do cérebro, com a presença de más formações corticais e subcorticais
originadas no período embrionário. Essas más formações ocorrem em áreas vinculadas ao processamento
fonológico, como nas áreas de Broca e de Wernicke, regiões de produção e compreensão da linguagem oral e
escrita.

No entanto, tais discussões foram substituídas por a discussão que defende a dislexia com origem
neurobiológica tendo forte evidencia de hereditariedade. Alguns trabalhos muito citados são os de Smith et al.
(1983); Pennington (1991), Marino et al. (2005) que caracterizam as dificuldades de aprendizagem da escrita
em função de fatores hereditários. Apontam alterações cromossômicas e genéticas divergentes afirmando que
seriam a causa da dislexia do desenvolvimento.

Nesse contexto, o próprio Galaburda et al. (2006), diagnosticaram quatro genes associados à Dislexia,
responsáveis pelos transtornos de migração celular e do crescimento de axônios, levando à criação de
circuitos anormais entre o córtex e o tálamo e à alteração de funções sensório-motoras, perceptuais e
cognitivas, importantes para a aquisição da leitura.

Abordagem cognitivista ou instrumental

Segundo Condemarin e Blomquist (1986), a partir dos anos 50, um grupo de médico e psicólogos europeus
iniciou discussões e estudos sobre a base da dislexia, gerando assim, uma nova abordagem, a cognitivista.

Tal abordagem não teria a intenção de agregar pressupostos exclusivamente organicistas, entretanto,
filiou-se a abordagem organicista á medida que buscou explicar aquelas dificuldades como sendo decorrentes
de disfunções mentais ou imaturidades relacionadas ao sistema nervoso. (MASSI, 2007).

Na abordagem cognitivista, o termo “disfunção” e “imaturidade” ganham grande destaque, com a função de
contrapor à noção de lesão e malformação cerebral. Pauta-se na defesa de que deficiências cognitivas,
decorrentes de disfunções cerebrais, seriam tomadas como causa da dita dislexia.

Essa abordagem caracteriza-se pelo fato de defender a dislexia como fator que pode afetar de diferentes
processos de construção do objeto escrito, tais como: a percepção visual, a percepção auditiva, a memória e
a estruturação espaço-temporal, ou seja, a dificuldade de aprender a ler e a e a escrever, considerada
dislexia, pode ser somada com as dificuldades quanto a noção de direita-esquerda, transtornos
espaço-temporais, distúrbios do padrão motor, perturbações analítico-sintéticas, entre outros.

Nesse contexto, Fonseca (1995) propõe que desordens práxicas ou psicomotoras poderiam ocasionar
problemas na aprendizagem da leitura e da escrita. Sugerindo, então, que as dificuldades que são próprias da
dislexia poderiam ser tomadas como consequências de desordens psicomotoras.

Nos dias atuais, existe uma grande discussão nesta abordagem, principalmente na área da neuropsicologia,
psicologia cognitiva e até a própria fonoaudiologia, adotando uma nova visão explicativa da dita dislexia.

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/conhecendo_a_dislexia_conceitos_definicoes_abordagens_e_critica.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.6-10,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Por acreditar que o aprendizado da leitura envolve habilidades perceptivas, memória, decomposição das
palavras em seus sons constituintes (consciência fonológica), ligação da forma escrita da palavra com a forma
falada, aprendizado de regras e elaboração de suas várias exceções, elaboração de inferências lingüísticas,
habilidades que devem se agrupar quando as crianças começam a ler (Bryant e Bradley, 1987), surgem
vários aspectos apontados como causa da dislexia.

De forma geral, tem mostrado que os déficits das crianças disléxicas encontram-se no processamento
fonológico da linguagem, ou seja, nas operações mentais dos indivíduos que fazem uso da estrutura
fonológica ou sonora da linguagem oral quando estão aprendendo como decodificar a linguagem escrita.
(ELLIS, 1995).

Afirma Massi (2007) que as duas abordagens, a organicista e a cognitivista ou instrumental patologizam
questões referentes à apropriação da linguagem escrita e ocultam a própria criança, uma vez que
desconsideram a sua história, o seu saber, o seu dizer.

Abordagem psicoafetiva

A abordagem psicoafetiva também centra seus estudos e discussões na criança, buscando explicações
subjetivas para apoiar a causa da dislexia. Sendo assim, tal abordagem sugere que a dislexia seja tomada
como decorrente de um problema intimamente relacionado à personalidade da criança, explicando que os
problemas na aquisição da escrita da criança tem como base perturbações de ordem afetivas.

Nessa abordagem, o estudo concentra-se na área da psicologia clínica, psicólogos clínicos buscam explicar
dificuldades na aprendizagem da linguagem escrita em função de problemas emocionais. Para Serrano (2001,
apud; MASSI, 2007, p.37), por exemplo, transtornos de aprendizagem podem estar associados a três
sintomas psicopatológicos: à síndrome depressiva, aos estados de ansiedade e aos transtornos
comportamentais.

De acordo com o autor, a criança disléxica mostra-se impulsiva e se enfurece com facilidade, manifestando
pouca capacidade para lidar com limites e frustrações. No entanto, adverte que essas atitudes podem estar
relacionadas ao posicionamento assumido pelos familiares, que interpretam as dificuldades escolares das
crianças como sinais de “má vontade” ou “preguiça”. (MASSI, 2007).

Apesar de existirem poucos estudos e referências na defesa de tal abordagem, pode-se perceber que a
associação entre dificuldades de leitura e escrita com questões de ordem emocional parece ser um consenso
na literatura.

A OUTRA FACE DA DISLEXIA: UM OLHAR CRÍTICO

A fim de fazer uma análise criteriosa sobre o que foi posto até então, a construção conceitual, a definição e as
abordagens que fundamentam a existência da dislexia, tomarei como aporte teórico as seguintes autoras:
Moysés e Collares (2010), e, Massi (2007).

Tais autoras trazem fortemente uma discussão questionando e acrescentando novas evidências que
contestem a dislexia vista como fator patológico e, centrada apenas no indivíduo, descontextualizada de todo
o seu processo social, histórico e humano. Ou seja, fundamentam suas discussões sobre as dificuldades de
escrita como fator de cunho social e advertem que as implicações consideradas pela dislexia como previsíveis
no processo de aquisição de escrita das crianças.

Existe uma grande influência da área da saúde na área educacional, ou seja, há o trabalho com uma equipe
multidisciplinar, das mais diversas áreas, como: fonoaudiologia, neurologia, neuropsicologia, psicologia,
psiquiatria as quais trabalham com as dificuldades de aprendizagem e focam a atenção no sujeito rotulado
desprendendo-se dos elementos do processo natural de aquisição da escrita.

As autoras afirmam que predomina uma transformação de questões coletiva, de ordem social e política em
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questões individuais, biológicas. No que concerne às pesquisas e os estudos buscando a causa da dita dislexia
centradas no biológico do sujeito, as autoras Moysés e Collares (2010, p.88) afirmam que,

antes restritas a poucos grupos de pesquisa, passam progressivamente a circular
cada vez mais nas formas de pensar a vida cotidiana; inicialmente vão ocupando
espaços maiores no discurso médico, difundindo-se para o discurso psicológico e
pedagógico, e daí invadindo o imaginário de quase todas as pessoas.

A autora Massi (2007, p.26) corrobora ao afirmar que “existe uma falta de rigor explicativo que permeia a (in)
definição da dislexia, sendo apresentada historicamente por um equívoco conceitual.”. Como a mesma
acrescenta que as próprias abordagens, a organicista, cognitivista ou instrumental e a psicoafetiva não
apresentam um consenso explicativo na literatura, pode-se perceber a contradição e as várias explicações
que tentam encontrar no sujeito (a criança) um fator de desencadeie a dislexia, dificuldades na aquisição da
escrita.

As autoras Moysés e Collares (2010) e Massi (2007) contestam as variadas pesquisas e os estudos feitos nas
ditas abordagens, alegando que, tais teorias não apresentam dados suficientes para conclusão de fatores
desencadeadores da dislexia. Pelo contrário, reforçam a ideia de padronização de uma sociedade, a qual os
sujeitos que fogem da homogeneização são classificados e rotulados como “doentes” e que precisam de
cuidados médicos.

Afirma as autoras Moysés e Collares (2010, p.92) que,

Elabora-se ia hipótese sem qualquer evidencia empírica, [...] cientistas vivem na
busca de elementos que confirmem sua hipótese inicial, deformam a própria
realidade e essa realidade deformada é, por sua vez, a comprovação empírica da
hipótese, conferindo-lhe o estatuto de ciência.

A dislexia é um problema não apenas biológico, mas social. De acordo com Fijalkow e Ragano (2004, p. 183):
“a etiqueta dislexia quando aparece no início da escolaridade marca sob a etiqueta médica um problema
social”.

Nessa mesma perspectiva, a autora Massi (2007), compreende que a área médica, desprovida de
conhecimentos específicos sobre a escrita bem como do sujeito-aprendiz, acaba por tomar inadvertidamente
fatos que se apresentam no processo de aquisição como “sintomas” de uma categoria nosográfica geral, a
qual chama de dislexia.

CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

É importante salientar que a dislexia é caracterizada por uma leitura e escrita marcadas por trocas, omissões,
junções e aglutinações de grafemas; confusão entre letras de formas vizinhas; confusão entre letras
relacionadas a produções fonéticas semelhantes; omissão de letras e/ou sílabas; adição de letras e/ou
sílabas; união de uma ou mais palavras e divisão inadequada de vocábulos. Elementos, os quais fazem parte
do processo de aquisição da escrita das crianças.

A língua portuguesa é complexa e bastante confusa, existe na própria gramática uma divergência de fatores
sintáticos, morfológicos que interferem na escrita, os quais são apropriados pelo homem de forma processual
e não de maneira pronta.

Hoje, com a Lei 11.274, do ano de 2006, a Lei dos Nove Anos considera que a criança precisa estar
alfabetizada e letrada até o 3º ano do ensino fundamental I, mas, na prática, sabemos que não é por este
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caminho. Existe uma série de fatores que implicam no processo de aquisição da escrita das crianças, fatores
sociais, políticos, humanos que estão inerentes a tal processo.

Os próprios fatores ditam os padrões de normalidade e homogeneização que os indivíduos devem estar
inseridos e quando estes fogem a regra, a homogeneidade, são rotulados e diagnosticados de variadas
dificuldades que se concentram no sujeito. O mau desempenho do aprendiz é justificado em função dele
próprio que acaba por carregar a culpa de seu “fracasso” e de sua “incapacidade” para aprender. (MASSI,
2011).

A dislexia ganha grande destaque nas escolas, nos meios de comunicação, na ciência, enfim, em diversos
espaços, enquanto doença. As crianças que desenvolvem dificuldades na aprendizagem da escrita são
rotuladas por uma sociedade que acredita na patologização da dislexia.

No entanto, é preciso refletir que o ato de ler não é apenas enxergar, ao contrário, além de pressupor que se
enxergue e se saiba ler, tal ato envolve, em número infinito de reações em cadeia, memória, afetos,
emoções, perdas, alegrias, a própria história de vida da pessoa que lê. Dessa forma, pensaríamos a criança
com as dificuldades na aprendizagem de escrita como ser completo, social, histórico, individual, etc.

Minha intenção, no exato momento, não é a de contradizer a existência da dislexia ou a patologização dela,
nem ao menos, defender uma corrente teórica, mas, sim, pensar na criança como esse sujeito que foi dito,
carregado de emoções e sentimentos, que faz parte de um processo histórico e que carrega consigo seus
limites e características únicas de aprendizagem, e, pensar criticamente no que se refere e como está pautada
a dislexia em tal contexto. Para tanto, é preciso entender cada abordagem teórica, seus pressupostos e as
críticas que são feitas as mesmas.
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