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RESUMO: O presente trabalho buscou investigar a importância da atuação de educadores com um olhar 
sensível para o caso de alunos com dislexia, analisando como o educador pode promover o 
desenvolvimento educacional de tais alunos. As questões norteadoras que orientaram o estudo foram: 
Como o educador pode contribuir para a inclusão de alunos com dislexia, de forma que estes avancem na 
sua vida escolar? O método de pesquisa utilizado foi de pesquisa bibliográfica buscando fundamentação 
teórica para a concretização do objetivo almejado. Concluímos que o educador que possui um olhar sensível 
para seu educando e assume o compromisso de ajudá-lo contribui para que alunos com baixa auto-estima 
e marginalizados pela escola possam obter sucesso na vida acadêmica.  
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  ABSTRACT: This study investigated the importance of the role of educators with a sensitive eye for the 
case of students with dyslexia, analyzing how the educator can promote the educational development of 
such students. The key questions that guided the study: How the teacher can contribute to the inclusion of 
students with dyslexia, so that they move in their school life? The research method used was the 
theoretical literature seeking to achieve the desired objective. We conclude that the educator who has a 
sensitive eye for your child and is committed to help contribute to students with low self-esteem and 
marginalized by the school to succeed in academic life.  
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O presente trabalho tem como temática o estudo sobre a percepção do professor de alunos com 

dislexia e sua influência como promotor na aprendizagem destes alunos. As idéias nele contidas é parte de 

uma pesquisa monográfica já concluída. Especificamente, apresentaremos nesse artigo uma análise do 

olhar atento do professor sobre o educando numa perspectiva de educação inclusiva relatando como o 

mesmo pode contribuir para a aprendizagem dos alunos com dislexia. 

A Constituição  de 1988, que rege nosso país, assegura a educação a todos os individuos, 

independentemente de raça, classe social ou cultura. A Lei de  Diretrizes  e Bases da educação afirma que  

A educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nessa perspectiva o ensino deverá observar alguns principios 

que contribuirão para a garantia de uma educação de qualidade, entre os tais estão a igualdade de 

condições para o acesso e permanencia na escola; a valorização do profissional da educação escolar e a 

garantia de um padrão de qualidade. 

Estas leis oferecem um respaldo aos indivíduos que por muito tempo foram excluídos do proceso 

educacional e culpabilizados pelo seu fracasso escolar. Nos dias atuais esse público em questão pode 

requerer os seus direitos, direito de inclusão, de acesso e permanencia na escola, uma escola de qualidade 

que atenda as suas necesidades. Todavia, não podemos negar que apesar dos âmparos legais que 

asseguram uma educação de qualidade a todos os cidadãos, ainda há muitas dificuldades de se efetivar a 

inclusão social nas escolas nos dias atuais. Essa falta de inclusão e acolhimento para com os alunos de 

necessidades especiais destacamos os alunos dislexicos, visto que enfrentam algumas dificuldades na 

escola, pelo fato de precisarem de uma intervenção apropriada e muitos professores não estarem 

preparados para educar para e com a diversidade. 

Diante desse contexto, o estudo ora realizado teve como propósito responder ao seguinte 

questionamento: Como o educador pode contribuir para a inclusão de alunos com dislexia, de forma que 

estes avancem na sua vida escolar? Assim sendo, este estudo buscou conhecer a importância do olhar 

atento do professor sobre o educando numa perspectiva de educação inclusiva relatando como o mesmo 

pode contribuir para a aprendizagem dos alunos com dislexia. Com isso, procuramos aprofundar 

discussões sobre a dislexia no contexto da sala de aula, buscando conhecer seu conceito, características, 

dificuldades dos alunos disléxicos, assim como, a influência do educador no desenvolvimento da 

aprendizagem destes educandos. Nosso caminho metodológico utilizado foi à pesquisa bibliográfica, 

exploratória, de natureza qualitativa, tendo como método a revisão e análise de literatura. Segundo  Gil 

(1999, p. 43), esse tipo de pesquisa visam proporcionar uma visão geral de um determinado fato, do tipo 

aproximativo.    

 



A história da dislexia e as características que a designam. 

 

Refletindo a cerca da história da dislexia, percebemos que alunos com dislexia tinham um ensino 

com uma qualidade muito aquém das suas necesidades. No início do século XX, mais especificamente 

nas décadas de vinte e trinta, tinha-se  um  pensamento preconceituoso a respeito das dificuldades de 

aprendizagem, onde as crianças que possuiam tais dificuldades eram consideradas culpadas por seu 

próprio fracasso escolar. A sociedade procurava com isso inculcar uma ideologia de que havia uma 

hierarquia no nível cognitivo dos indivíduos, que se estabelecia de acordo o nível social de cada um, ou 

seja, quanto mais pobre o indivíduo, menor sua capacidade cognitiva, dessa forma, a educação se tornava 

um privilégio da classe dominante e este discurso servia para intensificar seu poder e alienar os menos 

favorecidos. 

Segundo Patto (2000), o preconceito ocorria com maior incidência  sobre os pobres e negros, 

acreditando-se que estes não aprendiam devido a fatores sociais e culturais. Esse pensamento teve sua 

origem em teorias como o darwinismo social, evolucionismo e positivismo, e ainda encontra-se raízes 

deste pensamento em educadores dos dias atuais. Atualmente sabemos que a dislexia não é um distúrbio 

de origem social, pois podemos encontrar crianças disléxicas nos mais variados contextos familiares, 

desde o que incentiva o hábito da leitura e escrita até no que não há tal motivação.  Segundo Zorzi (2003) 

Existem crianças portadoras de dislexia em famílias ricas e pobres, a diferença está em que aquelas têm 

um tratamento com psicólogo, neurologista ou psicopedagogo favorecendo o proceso de aquisição de 

linguagem oral e escrita; enquanto estas não tendo condições financeiras para pagar tais profissionais, 

tornam-se vitimas da precariedade do SUS, além disso, muitos estudam em escolas que não possuem um 

profissional especializado na área, que por sua vez, repercute na má aquisição de leitura e escrita, tendo 

suas dificuldades asseveradas, persistindo com elas até a fase adulta. 

A idéia de que as dificuldades de aprendizagem se baseavam em fatores socio-culturais deu 

origem  a psicometria que tentava conhecer a natureza humana por meio da medida de aptidões naturais, 

diagnosticando e rotulando os individuos que fugiam  da considerada normalidade psíquica, hoje estas  

idéias ainda estão presentes implicitamente, nos testes de KI, nas recompensas em sala de aulas para 

alunos com maiores notas e em outros meios de avaliações que levam em consideração apenas o aspecto 

quantitativo. No entanto, já existem outros objetivos para a avaliação, para Vasconcelos (2002, p. 58) “ A 

avaliação possibilita que o professor possa estar acompanhando a construção do conhecimento pelo 

educando, verificando os vários estágios de desenvolvimento dos alunos e não os julgando apenas num 

determinado momento”. 



Nos anos cinquenta, as explicações a cerca de dificuldades de aprendizagem baseadas nas teorias 

de raça e hereditariedade cederam lugar para o argumento de que sua origem estava em fatores 

ambientais. A questão que se colocava  agora era que o ambiente em que a criança estava inserida, 

influenciava não apenas no seu desenvolvimento cognitivo, mas também em sua personalidade. Dessa 

forma, segundo Patto (2000) os testes psicométricos passaram a serem usados em maior escala, 

diagnósticando crianças com dificuldades de aprendizagem em virtude de deficiencias ou carências 

culturais, rotulando alunos e estigmatizando-os, dificultando, portanto, o processo de inclusão desses 

indivíduos nos sistemas escolares de ensino regular. 

A partir dos anos 80, o eixo da discussão se deslocou para um outro âmbito, partindo de uma 

visão crítica da sociedade, questionou o papel da escola frente às dificuldades de apredizagem. 

Consequentemente  surgem vários estudos em psicologia e em educação relatando as dificuldades de 

aprendizagem como sendo consequências  de uma educação desqualificada, portanto, sendo de 

responsabilidade das escolas o insucesso dos alunos, afirmando que a mesma se constituia como 

produtora e legitimadora de tais dificuldades. Isso ocorreu devido ao grande equívoco de se emparelhar 

em um mesmo grupo, crianças com dificuldades de aprendizagem com as que sofriam consequencias de 

um ensino defasado. Para Zorzi (2003), embora existam crianças com dislexia, elas correspondem a uma 

minoria, pois a maioria dos alunos que são designados disléxicos não aprendem por falta de propostas e 

condições educacionais mais apropriadas que projetam no aprendiz as deficiências de ensino. ZORZI 

(2003, pag.10) ainda  coloca que.  

Muitas dessas crianças chegam até nós como portadoras de deficiências de 
aprendizagem ou como carência das culturas, que necessitam de “estimulação” de 
habilidades que são consideradas como “pré-requisitos”. Podemos afirmar que em 
sua grande maioria, essas crianças, longe de apresentarem distúrbios de 
aprendizagem ou culturais, estão sofrendo as conseqüências de políticas 
econômicas, sociais e educacionais que as impedem de ter acesso a certos bens 
culturais, dentre eles a escrita. 

 

Embora exista uma falta de sensibilidade e conhecimento para analisar aspectos que designam 

uma dislexia, onde educadores agregam em um mesmo grupo crianças disléxicas com as que na verdade 

não possui tal dificuldade, não se pode relegar que há de fato crianças disléxicas, principalmente no 

contexto educacional do ensino publico e que a dislexia é um problema que precisa ser tratado, sendo 

necessário também propor a tais alunos uma intervenção apropriada que garanta um melhor engajamento 

na aquisição da leitura e escrita. 

Segundo Capellini; Salgado (2003), a dislexia acomete mais o sexo masculino que o feminino, 

sendo que os meninos têm uma probabilidade de serem acometidos por qualquer forma de dificuldade 



específica de leitura aproximadamente três vezes mais do que as meninas. As dificuldades de leitura e 

escrita apresentam-se como déficits fonológicos, que causa dificuldade em acessar e reter informações 

necessárias para a leitura e escrita, pois crianças com esta dificuldade têm limitações para decodificar 

letras e compreender a leitura, o que ocasiona o insucesso escolar. Para Martins (2010) a dislexia pode ser 

um tipo de afasia sensorial, na qual o indivíduo é incapaz de ler corretamente devido a uma lesão no 

glóbulo lingual, pode ser adquirida, sendo resultante de um acidente vascular cerebral ou traumatismo 

cerebral e pode se tratar de um fracasso inesperado na aprendizagem da leitura e da escrita no tempo 

esperado, onde a criança tem grande dificuldade em aprender a ler e escrever, a esse tipo dá-se o nome de 

dislexia desenvolvimental. 

Vale ressaltar que diante das concepções aqui colocadas, a dislexia a ser referida neste trabalho é 

a desenvolvimental e a afasia sensorial. Quanto a estas, elas acometem a habilidade fonológica do 

indivíduo, sendo esta habilidade considerada como um dos aspectos mais importantes na aquisição da 

leitura por parte dos educandos, precisando estes, portanto, de uma intervenção que contribua para o 

rompimento das barreiras que impedem os disléxicos de adquirirem tais conhecimentos que são de 

extrema relevância para a progressão dos estudos  destes alunos. 

 

O disléxico no contexto educacional e o papel do profesor. 

 

Os dislexicos tornam-se vítimas do sistema educacional, que se encontra incapacitado para lhe 

dar com diferenças socio-culturais e menos ainda com esta diferença genética, conduzindo assim, estes 

alunos, ao processo de exclusão social por meio da desmotivação e consequentemente a repetência e 

evasão escolar, pois a dislexia ocasiona um atraso na vida acadêmica destes alunos pelo fato das 

habilidades de leitura e escrita se constituirem como base para a aquisição de todo conhecimento.  

Segundo Cogan (2002) várias são as dificuldades que tem colaborado para a desmotivação dos 

dislexicos, entre as quais temos a falta de capacitação dos professores para lidar com tais problemas, onde 

muitos destes acabam não se interessando pelo desempenho de tais educandos, por não ter conhecimento 

a cerca da problemática ou por alegar ser de tratamento clínico não implicando necessariamente uma 

contribuição pedagógica para vencer as barreiras existentes. Cogan (2002) ainda coloca que a auto-estima 

dos disléxicos tem uma grande probabilidade de diminuir, pois diante das circunstâncias oferecidas pela 

escola, começam a se acharem incapazes de aprender, internalizam dentro de si um sentimento de 

inferioridade, que muitas vezes é o fator fundamental para a repetência e desistência escolar por estes 



alunos, além disso, a sala de aula se torna um tormento, porque além do preconceito e dificuldades de 

aprendizado que enfrentam, a metodologia de ensino não lhes é atraente.  

A atuação do professor em sala de aula assume um papel de grande relevância neste contexto 

escolar, a relação professor-aluno tem grande influência na motivação do dislexico e na formação crítica e 

social dos demais alunos que o cercam, podendo a partir da sua conduta favorecer positiva ou 

negativamente o sucesso escolar do educando, além de contribuir para a visão dos seus colegas a cerca da 

sua estigmatização ou valorização do direito a ser diferente. Skliar apud Rodrigues (2006) afirma que “é 

necessário romper com os paradigmas das diferenças, deve-se colocar sob suspeita o conceito de 

normalidade, enquanto houver o normal haverá o diferente e consequentemente as exclusões, a dicotomia 

escolar ou a equivoca inclusão escolar.” 

A falta de um psicopedagogo na escola se constitui em outra dificuldade preponderante que 

impede a promoção escolar do disléxico, por este profissional ser um promovedor educacional, alguém 

capacitado para um acompanhamento adequado sobre o desenvolvimento do disléxico, fazendo uma 

melhor intervenção no processo de ensino-aprendizagem devido a sua especialização na área. Segundo 

Freitas (2010, pag. 1), a atuação do psicopedagogo busca uma intervenção que favoreça o 

desenvolvimento do disléxico, dessa forma “objetiva em suas sessões conhecer, entender e esclarecer o 

mecanismo manifesto junto dele, seja através de jogos, de vivências e de discussões de temas pertinentes, 

buscando e permitindo o conhecimento”. 

Há, portanto, uma gama de problemas que colaboram para o fracasso do aluno que possui 

dislexia, o que torna um desafio para o educador trabalhar de forma que consiga superar todos esses 

fatores problemáticos e promover um processo de ensino aprendizagem que traga um melhor 

desenvolvimento da linguagem oral e escrita para tais escolares. Além disso, a dislexia não é um 

problema de fácil diagnóstico, pois há problemas de origem política, econômica e social que colaboram 

com a má aquisição da linguagem e escrita, daí a importância de analisar influências ambientais, 

diferenças culturais e proposta pedagógica antes de dá um pré-diagnóstico. Dessa forma, o professor deve 

atuar numa visão que de acordo com Esteve (1995, p. 100).  

 

No momento atual o professor não pode afirmar que a sua tarefa se reduz apenas ao 
domínio cognitivo. Para além de saber a matéria que leciona,pede-se ao professor 
que seja facilitador da aprendizagem, pedagogo eficaz, organizador do trabalho em 
grupo, e que, para além do ensino, cuide do equilíbrio psicológico e afetivo dos 
alunos, da integração social e da educação sexual etc.: a tudo isso pode somar-se a 
atenção aos alunos especiais integrados na turma. 

 
 



Podemos constatar que é necessário que o professor seja conhecedor das características que 

definem a dislexia, e fazer uma análise numa perspectiva física, biológica, psicológica e cultural, 

conforme Saviani afirma, sem desprezar nenhumas dessas, para que após constatar o problema possa 

direcioná-lo a um psicopedagogo, procurar o engajamento da família e colegas, procurando educar tanto 

os colegas de sala de aula, como as famílias preconceituosas, conscientizando-as de que os disléxicos são 

pessoas competentes, e aprimorar sua prática pedagógica com recursos que facilitem a aprendizagem 

destes educandos.  

Diante de tantas dificuldades para a promoção dos alunos dislexicos no contexto escolar o 

grande desafio que se coloca para os educadores quanto a percepção de alunos com dislexia é saber 

distinguir entre alunos que são vítimas de um ensino desqualificado e que possuem uma linguagem 

materna semelhante a fala de um disléxico, daqueles que realmente são portadores desta patologia. Daí a 

necessidade do professor conhecer o contexto sócio-cultural em que estão inseridos seus alunos, bem 

como fazer uma reflexão de sua prática pedagógica, a qual nos alerta Paulo Freire (1996) para uma 

contínua ação-reflexão-ação do educador sobre sua prática. O professor, em especial o que atua com as 

classes menos favorecidas, precisa ter conhecimento não somente da realidade social que cerca o aluno 

como também de algumas patologias que acometem aspectos cognitivos e afetivos do indivíduo, para que 

assim sua prática pedagógica se torne mais coerente com uma prática educacional libertadora, pois 

segundo Bronfenbrenner (1996) o desenvolvimento humano é facilitado pela interação com pessoas que 

ocupam uma variedade de papéis, como também pela participação num repertório de papel cada vez mais 

amplo. 

Os professores precisam, portanto, ter um olhar sensível sobre seus alunos para poder constatar 

alguns ou vários sintomas da dislexia, este olhar sensibilizado implica também observar o histórico 

econômico, social e cultural de cada aluno, avaliando de que forma este histórico pode influenciar nessa 

defasagem de linguagem oral e escrita, é o que coloca Nico (2005) “O cuidado na avaliação é uma 

prioridade, uma vez que a existência de uma ou duas características não significa que a criança é 

disléxica”, daí a importância do educador ser um eterno pesquisador, não se limitando a uma formação 

acadêmica que se restringe  a um pequeno período de tempo que pode não ser suficiente para lhe oferecer 

os conhecimentos precisos para a constatação da problemática.  

Falar de um olhar sensível do educador sobre o educando disléxico nos remete a pensar em dois 

fatores de suma importância, que são basicamente a relação-professor- aluno tendo a afetividade como 

subsídio para a motivação dos alunos; o processo de apropriação da leitura e escrita e uma observação do 

aluno dentro de uma perspectiva sistêmica, que implica compreendê-lo em sua totalidade, ou seja, uma 

observação sobre este indivíduo numa perspectiva afetivo-socio-cultural, já que o indivíduo não é um ser 



isolado do contexto em que está inserido, podendo este influenciar de forma positiva ou negativa na 

superação da dificuldade. 

O papel do professor em sala de aula se constitui em algo de suma importância especialmente na 

educação infantil e séries iniciais, pelo fato de o professor ser considerado um modelo de personalidade, 

já que sua conduta e valores expostos acabam  deixando sua marca no aluno. A maneira como o professor 

trata o aluno e se comporta em sala de aula é muito mais significante do que o conteúdo transmitido e a 

maneira como o profissional da educação age na sala de aula reflete nos resultados não intencionais da 

apreensão do aluno, é o que coloca Morales (2000 pag.15-16) 

 

O que se ensina sem querer ensinar e o que se aprende sem querer aprender, pode 
ser, e com frequência é, o mais importante e o mais permanente do processo de 
ensino-aprendizado, isso por sua vez depende, em boa medida do estilo de relação 
que estabelecemos com os alunos. 

 

Corroborando com o pensamento de Morales (2000), é lícito afirmar que numa relação 

professor-aluno disléxico, a postura daquele em relação a este vai influenciar muito na auto-estima do 

aluno e consequentemente em sua aprendizagem ,visto que a motivação possui grande relevância neste 

processo. Assim se o professor que considera seu aluno como alguém indolente e indisciplinado ou como 

alguém com inteligência inferior, há uma grande probabilidade de este aluno internalizar este estereótipo, 

contribuindo assim para seu fracasso escolar.  

Além disso, se um professor age de forma preconceituosa, ele está também incentivando ao 

restante da turma a agir da mesma forma com este aluno. Do contrário se um professor tem uma postura 

respeitosa e de compreensão com seu aluno disléxico, (é importante que este tipo de postura ocorra 

independentemente de um diagnóstico de dislexia ou qualquer outro problema) ele poderá influenciar o 

aluno de forma positiva para a superação desta dificuldade, além disso, o professor estará influenciando a 

turma agir da mesma forma e terá autoridade para corrigir qualquer forma de discriminação expostas por 

outros alunos. 

O professor autoritário, o professor licencioso, o professor competente, sério, o 
professor incompetente, irresponsável, o professor amoroso da vida a das gentes, 
professor mal-amado, sempre com raiva do mundo e das pessoas, frio burocrático, 
racionalista, nenhum desses passa pelos alunos sem deixar sua marca. (FREIRE, 
1996, p. 73) 

 

È importante ressaltar que a dedicação e o amor pelo ato de educar são primordiais na prática 

docente, visto que sem estas duas características, o professor não poderá ir além de uma educação 

bancária. Segundo Morales (2000 pag.47), “A relação professor-aluno na sala de aula é complexa e 



abarca vários aspectos; não se pode reduzi-la a uma fria relação didática nem a uma relação humana 

calorosa”. O amante pelo ato de educar busca constantemente impulsionar o desenvolvimento dos alunos, 

se preocupa com aprendizagem destes e com a maneira que se comporta em sala de aula, reavaliando-se a 

cada instante, pois sabe da sua responsabilidade como educador e de como sua conduta influencia seus 

aprendizes.  

Nessa perspectiva não se pode separar educação de afetividade, visto que a afetividade é 

fundamental no funcionamento psicológico e no desenvolvimento cognitivo. De acordo com Piaget 

(2001) não existe comportamentos puramente cognitivos e não se estabelece estados afetivos sem 

adequação de elementos cognitivos, o que nos leva a entender que no processo de assimilação e 

acomodação, a questão afetiva entra como desejo ou interesse de assimilar o objeto ao passo que o 

cognitivo incorpora a compenetração deste objeto dando significância. 

 

A separação do intelecto e do afeto, enquanto objeto de estudo, é uma das 
principais deficiências da psicologia tradicional, uma vez que esta apresenta o 
processo de pensamento como fluxo autônomo de pensamentos que pensam a si 
próprios, dissociado da plenitude da vida, das necessidades e dos interesses 
pessoais, das inclinações e dos impulsos daqueles que pensam. (KOHL, 1992, pag. 
76). 
 

Um olhar sensível sobre o comportamento de um aluno não implica somente ter uma relação 

com o mesmo imbuído de afetividade e boa conduta em sala de aula. É importante que o professor 

dedique tempo a comunicação com os alunos, que expressem seu afeto e os observe, mas é necessário 

também conhecer seu contexto social, pois o indivíduo não se reduz a um ser afetivo, ele é também social, 

além de dedicar tempo a sua formação, buscando crescer em conhecimento, acredita-se, porém que a 

afetividade é o motor que move o educador para essas ações. 

Uma criança pode ser tratada como disléxica quando na verdade sua fala diferenciada pode ser 

ocasionada por uma questão cultural. Quanto a leitura e escrita, estas podem não apresentar um bom 

desempenho por parte da criança, devido a uma decadência da proposta pedagógica ou da falta de 

incentivo da família para o hábito da leitura, atitude esta que  é primordial para a aquisição de uma leitura 

fluente. Por isso, há uma necessidade também de o professor conhecer como ocorre o processo de 

apropriação da leitura e escrita, para que com posse destes saberes e uma observação detalhada possa 

fazer um pré-diagnóstico do aluno. 

Para compreender o processo de apropriação da leitura e escrita é necessário compreender o 

desenvolvimento da consciência fonológica das crianças. Esse conhecimento constitui-se em algo de 

fundamental importância para a verificação de casos de dislexia. Bassedas (1996 pag. 20) afirma que “É 



preciso ter capacidade e, principalmente aprendizado para observar, escutar, analisar as respostas, erros e 

atitudes dos alunos”. 

De acordo com Ferreiro e Teberosky (1986) após a criança compreender que os sons da fala 

podem ser representados na escrita, surgem novos desafios no sentido de conhecer o sistema ortográfico 

de sua língua. O conhecimento de que símbolos gráficos correspondem a símbolos sonoros, chama-se 

conhecimento fonológico, apenas a aquisição deste conhecimento fonológico não garante à criança a 

apreensão da escrita, pois esta demanda níveis mais complexos de conhecimentos, os quais se referem a 

consciência fonológica, que é uma forma de conhecimento ligado a capacidade do sujeito poder pensar 

sobre a linguagem e operar sobre ela em seus distintos níveis: Textual, pragmático, semântico, sintático e 

fonológico. No entanto o conhecimento fonológico se constitui em um dos atributos mais relevantes para 

a aquisição da linguagem escrita, visto que é a partir dele que se formará a consciência fonológica. 

O conhecimento fonológico não ocorre de forma linear, pois há nele quatro níveis distintos que 

podem ser elaborados em maior ou menor grau de profundidade, são eles: conhecimento da rima, 

conhecimento silábico, conhecimento intra-silábico e conhecimento fonêmico ou segmental. A 

sensibilidade a rima corresponde a etapa inicial do conhecimento da escrita e caracteriza-se pela 

descoberta por parte da criança, de que as palavras apresentam as mesmas estruturas sonoras localizadas 

em seu princípio, meio ou final; o conhecimento silábico corresponde a uma capacidade de segmentar as 

palavras, ou seja, dividi-las em sílabas; o conhecimento intra-silábico é o nível intermediário entre o 

conhecimento silábico e o segmental, o conhecimento segmental se caracteriza pela compreensão de que 

as palavras são formadas por fonemas e depende de experiências formalizadas a respeito da escrita.` 

Outro conhecimento importante que o professor precisa ter, de forma que lhe propicie um melhor 

entendimento a cerca da apreensão da escrita por parte do aluno, é o modo como esta se processa no 

entendimento do educando, sabendo-se que o aluno não aprende a ler e escrever repentinamente, vindo 

antes a passar por processo de assimilação e acomodação do conhecimento, processo este que Ferreiro e 

Teberosky (1986) designam como uma progressão caracterizada por descobertas que envolvem a noção 

de fonemas, que nos faz pensar que é consequência de um progresso nos conhecimentos fonológicos.  

Apesar de todas as teorias elaboradas em torno do processo de apropriação da escrita, ainda há 

um grande número de crianças que tem experimentado o fracasso escolar, a alfabetização se constitui em 

um grande desafio posto a educadores, há de se ter o cuidado para não atribuir a dislexia fracassos que 

são frutos de métodos insuficientes, consequência de concepções de linguagem e aprendizagem que se 

apresentam de forma distorcida. 



Todavia a dislexia é uma patologia que acomete o desenvolvimento fonológico e 

consequentemente a apreensão da escrita, o grande desafio para educadores nesta perspectiva é saber que 

erros são causados devido a um processo de acomodação deste conhecimento e quais são frutos de uma 

dislexia. Assim segundo Zorzi (2003, pag. 36)  

 

[...] Faz-se necessário pensar do ponto de vista de quem aprende, das hipóteses ou 
conhecimentos que o aprendiz vai construindo a respeito da escrita, assim como 
das capacidades cognitivas e lingüísticas envolvidas. Por outro lado, também se faz 
necessário procurar conhecer, de modo mais aprofundado, o que é linguagem 
escrita, como ela se constitui intrinsecamente, quais suas características. 

 
Deve-se procurar conhecer como ocorre a aprendizagem da língua escrita, não se esquecendo 

dos desafios que a criança enfrenta no sentido de conhecer o sistema ortográfico de sua língua após 

compreender as relações entre letras e sons. 

De acordo com uma pesquisa realizada por Zorzi (2003), fonoaudiólogo e doutor em educação, 

foi verificado em escolares de 1ª a 4ª séries erros que são comuns na escrita das crianças. Os erros 

encontrados foram: representações múltiplas, apoio na oralidade, omissões de letras, junção/separação de 

palavras, confusão entre am e ao, generalização de regras, trocas surdas-sonoras, acréscimo de letras, 

letras parecidas e inversão de letras. 

Diante de tantos erros que podem ocorrer durante o processo de apropriação da escrita, até que 

os educandos dominem de forma mais segura o sistema ortográfico. Como pode o educador perceber 

erros que sejam considerados característicos de uma criança com dislexia? 

Segundo Zorzi (2003), cometer erros é absolutamente normal frente a linguagem complexa que 

temos, no entanto existem aquelas crianças que não seguem uma mesma trajetória exibindo erros até mais 

intenso e duradouro que outras crianças, com maior freqüência de alteração da escrita. Essas crianças são 

encaminhadas para profissionais especializados em distúrbios da escrita, porém ainda segundo Zorzi, 

muitas dessas dificuldades podem ser resolvidas na sala de aula de modo progressivo, criando condições 

favoráveis para a aprendizagem, na qual a aflição e angustia que afligem muitas das crianças sejam 

diminuídas e a intervenção venha a ser mais significativa. 

Há, porém, aquelas que ainda com todas essas medidas continuam com tais dificuldades, 

possibilitando a suposição de serem estas dificuldades intrínsecas as próprias crianças, necessitando 

serem encaminhadas para especialistas para que juntamente com o professor possa averiguar qual a 

melhor forma de mediá-las no processo de aprendizagem, quanto a isso  Bassedas (1996, p. 41) coloca 

que: 



No diagnóstico psicopedagógico, o agente encaminhador é, geralmente, o 
professor, já que é ele quem aponta o problema e solicita a intervenção de outro 
profissional. [...] o diagnóstico numa perspectiva de co-responsabilização e co-
participação dos profissionais na abordagem do problema apresentado. 

 

A participação da família que é fundamental no desenvolvimento dos educandos, deve assumir 

um papel ativo e não de telespectador da aprendizagem do seu ente deve participar da gestão da escola, 

além de colaborar para a construção de uma aprendizagem significativa, estimulando e conscientizando o 

educando a cerca da sua responsabilidade enquanto um ser em formação que também participa 

ativamente no processo educacional. Segundo López (2002, p. 77) os pais: 

 

Devem manter contatos periódicos com os professores para ter conhecimento 
constante do processo educativo; Prestar a colaboração que lhes for exigida por 
parte dos professores para tornar mais coerente e eficaz a atuação escolar, tanto no 
campo acadêmico estrito como no mais amplo das atitudes e dos hábitos de 
comportamento que se pretende fomentar como parte do projeto educacional da 
escola. 

  

É de fundamental importância que os pais também conheçam fatores que designam tal problema 

para que não a confunda com falta de disciplina e preguiça, o que comumente acontece. Os pais e 

professores precisam saber que é absolutamente normal que crianças disléxicas expressem sua frustração 

com comportamentos inadequados dentro e fora da sala de aula, pois é uma situação difícil prá crianças 

com tal patologia lhe dá com este problema, vendo seus colegas progredirem no percurso escolar 

enquanto elas continuam estacionadas. O filme “Como estrelas na terra” relata exatamente este tipo de 

acontecimento, em que o aluno com dislexia é tratado como preguiçoso e indisciplinado, quando na 

verdade ele precisava de uma intervenção pedagógica e diferencial.  O filme relata também como a 

atuação de um professor conhecedor da problemática e sensível às necessidades dos educandos conseguiu 

elevar a auto-estima do aluno disléxico e com uma intervenção apropriada conseguiu ajudá-lo a avançar 

na sua trajetória escolar. 

 

CONCLUSÃO. 

 

No percorrer das discussões realizadas, percebemos que apesar de existirem leis que asseguram 

uma educação de qualidade a todos os indivíduos, ainda há um forte processo de exclusão. Dentre os os 

indivíduos excluídos deste processo estão os disléxicos que possuem uma patologia que se configura 

como uma problemática pouco discutida e conhecida pelos educadores o que ocasiona, por sua vez, o 



equívoco em emparelhar sobre o mesmo patamar alunos com e sem dislexia, além de não oferecer a tais 

alunos intervenções e tratamentos que lhes assegure um melhor desenvolvimento. Dessa forma, o 

disléxico encontra muitas dificuldades com relação a sua trajetória escolar, entre os quais estão: a falta de 

apoio e preconceito da família, a estigmatização do sujeito, o preconceito entre colegas e até de 

professores e a inabilitação de educadores para lhe dá com tais alunos. 

Diante das adversidades encontradas no âmbito educacional que dificultam o processo de 

inclusão de alunos com dislexia, é imprescindível que o educador assuma sua responsabilidade de 

promotor na aprendizagem do educando, buscando uma constante reflexão sobre o ato de educar, se 

tornando um eterno pesquisador, sensibilizando-se para às necessidades educativas de seus alunos e 

atuando de forma consciente e motivadora. 

Os estudos realizados apontam para a necessidade de fornecer aos educadores uma formação 

continuada, pois o curso de graduação voltado para a formação de professores pode não ser suficiente 

para formar um profissional com um olhar sensibilizado e conhecedor de características que designam a 

dislexia, revela também que a boa relação professor-aluno proporciona o alcance de resultados mais 

significativos no trabalho pedagógico, tanto para professores como para alunos. Vale ressaltar que ter um 

olhar sensível implica não apenas ser atento ao comportamento do educando para constatar suas 

dificuldades, mas também se colocar no lugar deste e se inquietar para ajudá-lo a vencer as barreiras que 

lhe impede de progredir na vida escolar.  

A LDBEN/96 destaca o papel da formação em serviço, mas sem definir princípios e 

procedimentos para a sua realização: “A formação de profissionais da educação terá como fundamentos: a 

associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço” (art. 61, inc. I). A lei 

esclarece que os sistemas de ensino deverão valorizar os profissionais da educação e assegurar-lhes, por 

meio dos estatutos e planos de carreira, o aperfeiçoamento profissional continuado. (art. 67, inc. II). 

Portanto, deve-se buscar o cumprimento da lei para que os professores possam de fato se habilitar para 

uma educação inclusiva. 

É imprescindível que o professor saiba avaliar o aluno pelo que ele mostra ser capaz de aprender 

e saber, e não pelo que não sabe por aquilo que não sabe por que não aprendeu, ou seja, deve considerar o 

nível de conhecimentos prévios do aluno para a partir daí aplicar novos conhecimentos. Segundo Zorzi 

(2003) um dos maiores problemas de forma mais acentuada na escola pública, é o fato de não levarem em 

consideração as diferenças individuais. Estes paradigmas de diferenças devem ser superados, pois os 

indivíduos são seres singulares, cada um possui um tempo e jeito diferente de aprender, 

independentemente de possuir ou não a dislexia. 



A atuação do professor na busca de melhores condições de ensino-aprendizagem para os 

disléxicos, acreditando que estes podem aprender, motivando-os para elevar a sua auto-estima, intervindo 

a favor do seu crescimento intelectual e social, tornam-se elementos essenciais na busca da promoção 

escolar destes sujeitos. Pode-se afirmar, portanto que é necessário que o professor tenha um olhar sensível 

sobre o aluno e seja conhecedor dos transtornos que podem afetar uma criança, pois o primeiro passo para 

a busca de soluções pode depender dele. 

O educador tem um grande poder de motivar ou desmotivar seu aluno, mas o sucesso desses 

indivíduos não se restringe à sua responsabilidade, a família também assume um papel fundamental na 

formação deste sujeito, podendo contribuir de forma significativa ou estigmatizadora na vida acadêmica 

destes. Faz-se necessário, portanto, uma articulação entre escola e família, sendo aquela uma continuidade 

desta, não podendo a educação ocorrer de forma isolada da participação familiar. 
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