
INCLUSÃO E DISLEXIA

Lilian Alves Moura de Jesus

Em nosso trabalho de pesquisa, o principal objetivo é analisar as práticas de leitura desenvolvidas em
nossas escolas e os vários transtornos causados por estas aos disléxicos. As metodologias utilizadas para a
leitura em nossas escolas acabam distanciando ainda mais os disléxicos das salas de aula. A dislexia, como
é chamada a dificuldade de leitura, é responsável pelos maiores transtornos na vida escolar de nossas
crianças. A falta de informação dos profissionais de educação acaba prejudicando o desenvolvimento das
crianças disléxicas, pois essas acabam sendo deixadas num canto da sala sem nenhuma ajuda para
superar seus problemas, caracterizando uma situação real de exclusão dentro da escola, que tem como
uma de suas funções sociais, a inclusão.
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RESUMEN

En nuestro trabajo de investigación, el principal objetivo es analizar las prácticas de lectura desarrolladas
en nuestras escuelas y los varios trastornos causados por ellas a los disléxicos. Las metodologías utilizadas
para la lectura en nuestras escuelas distancian aun más los disléxicos de las aulas. La dislexia, como es
llamada la dificultad de lectura, es responsable por los más grandes trastornos en la vida escolar de
nuestros niños. El desconocimiento de información de nuestros profesionales de educación resulta en
perjudicar el desarrollo de los niños disléxicos, pues ellos se vuelven excluidos en un rincón del aula sin
ninguna ayuda para superar sus problemas, caracterizando una situación real de exclusión adentro de la
escuela, que tiene como una de sus funciones sociales, la inclusión.

Palabras clave: Dislexia; Dificultades; Lectura.

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objeto de estudo a dislexia, seus transtornos e os novos métodos de leitura
utilizados, de forma mais apropriada, com os disléxicos em nossas salas de aula. Busco a partir da análise
desses novos métodos, compreender de que forma as novas práticas educativas ajudam na inclusão das
crianças disléxicas no processo de aprendizagem da leitura e da escrita.

A avaliação dos aspectos cognitivos das crianças na primeira infância se faz importante, para que desde os
primeiros anos escolares já estejam envolvidos com técnicas de ensino apropriadas aos disléxicos.

O primeiro caso de dislexia desenvolvimental foi descrito em 1896 pelo Dr. Pringle-Morgan em um jornal e
foi chamado de “cegueira vocabular” congênita. Ao longo dos anos, foram realizadas inúmeras pesquisas
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sobre o objeto deste trabalho e vários foram os fatores identificados que envolvem a dificuldade com a
qual os disléxicos enfrentam suas atividades escolares, em especial os de leitura e escrita.

A metodologia utilizada em nossa pesquisa foi a bibliográfica e qualitativa, e para dar suporte ao
desenvolvimento da mesma usamos livros especializados.

O interesse sobre o assunto surgiu mediante o aparecimento, dentro de minha prática enquanto
professora das primeiras letras, de crianças que apresentavam dificuldades com a compreensão do
princípio alfabético da leitura e da escrita.

A dislexia é um mal que aflige muitas crianças, que por muitas vezes são taxadas de pouco inteligentes e
preguiçosos pelos colegas de classe e até mesmo por pais e professores, por isso o referido assunto não
pode ser tão ignorado por vários segmentos que compõem a educação.

Nosso trabalho será norteado pelos seguintes questionamentos:

O que é dislexia e como podemos descobri-la em nossas salas de aula e em nossos lares

Quais as suas possíveis causas e quais as suas sequelas

Como a escola pode ajudar as crianças disléxicas

A hipótese elaborada é de que a dislexia deve ser identificada e trabalhada desde os primeiros anos
escolares de nossas crianças. A prática de leitura utilizada em nossas escolas devem atender as
necessidades cognitivas dos disléxicos, para que os mesmos estejam incluídos dentro do processo de
aquisição dos conhecimentos que envolvem a leitura e a escrita.

2 – DISLEXIA

Vários foram os conceitos dados à dislexia desde que o seu primeiro caso foi descrito em 1896. A dislexia
ainda gera muitas inconclusões, por se tratar de uma patologia que não segue padrões de sequelas
rígidas. É o que nos afirma Keates:

“No decorrer das pesquisas para este livro, tentei encontrar uma definição única e
amplamente aceita de dislexia. Entretanto, depois de encontrar 28 definições
diferentes sem se quer esgotar minha busca, eu desisti”. (KEATES, 2000, p. 1).

A título de esclarecimento “a dislexia é evidente quando a leitura e/ou ortografia fluente e exata das
palavras desenvolve-se de modo incompleto ou com grande dificuldade” (British psychological Society,
1999, p. 18). A dislexia impede uma criança de ler e compreender com a mesma facilidade com que fazem
as crianças da mesma faixa etária, independente de qualquer causa intelectual, cultural ou emocional. É
um problema de base cognitiva que afetam as habilidades linguísticas associadas à leitura e a escrita.
Dentro desta perspectiva, “a dislexia é uma dificuldade de leitura, escrita e ortográfica indicada por um
desempenho em letramento inferior à média para a idade.” (FARRELL, 2008, p. 30).

Cremos que o conceito de dislexia é de extrema importância para aqueles que se aventuram a estudar
esse tipo de dificuldade de aprendizagem. Trata-se de um transtorno, uma perturbação, uma dificuldade
estável do processo de leitura, onde se manifesta uma leitura oral lenta, com omissões, distorções e
substituições de palavras, com interrupções e bloqueios.

3 – A NATUREZA DA DISLEXIA

As primeiras dificuldades da criança disléxica ficam evidentes ainda nos primeiros anos da escola. É uma
condição hereditária.

“Os geneticistas do comportamento têm mostrado que há até 50% de
probabilidade de um menino se tornar disléxico se seu pai for disléxico (cerca de
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40% se sua mãe for afetada); a probabilidade de uma menina desenvolver dislexia
é um pouco menor. O que é herdado não é uma deficiência na leitura per se, mas
aspectos do processamento da linguagem.” (SNOWLING, 2004, p. 13).

Os aspectos fonológicos e visuais do indivíduo se apresentam de maneira deficitária em seu processo de
aquisição na criança disléxica.

As dificuldades enfrentadas pelos disléxicos são de ordem genética, isso já foi comprovado em vários
estudos. Mas, diante de tais pesquisas ficou comprovado, que as dificuldades enfrentadas pelos disléxicos
diferem em idades diferentes. Ao longo dos anos os disléxicos acabam criando mecanismos de autoajuda
para superar as dificuldades que se apresentam.

A identificação precoce é um ponto crucial para que mecanismos de autoajuda sejam desenvolvidos pelos
que obtiverem um diagnóstico de dislexia.

Já nos primeiros anos escolares, a criança disléxica precisa ser reconhecida pelo professor, fonoaudiólogo
e psicólogos escolares, se estes últimos existirem dentro do espaço escolar. Quanto antes acontecer um
trabalho pedagógico voltado para atender as suas necessidades cognitivas, as crianças disléxicas se
sentiram incluídas dentro do processo educacional, permitindo as mesmas desenvolver-se em condições
favoráveis ao seu aprendizado.

3.1 – O DÉFICIT FONOLÓGICO DA DISLEXIA

As representações fonológicas são de extrema importância para que a criança desenvolva a sua
capacidade de compreensão da leitura e consequentemente da escrita, pois é através daquela, que a
criança consegue estabelecer a relação entre os sons (fonemas) e as letras (grafemas), em nossa língua, a
essa correspondência, chamamos de princípio alfabético.

O sistema fonológico é responsável pelo desenvolvimento da fala da criança, da memória verbal de curto
prazo ou nomeação verbal e “é totalmente formado na época em que elas iniciam o aprendizado da
leitura.” (SNOWLING, 2004, p. 15). A compreensão do sistema da leitura depende do sistema fonológico.

“O desempenho em uma série de tarefas de processamento fonológico, incluindo
teste de consciência fonológica, memória verbal de curto prazo ou nomeação
verbal, também requer acesso a representações fonológicas. Provavelmente, seja
por essa razão que o desempenho nessas tarefas tenda a ser extremamente
relacionado com o desempenho na leitura.” (SNOWLING, 2004, p. 15).

O domínio do sistema fonológico é a primeira condição que a criança precisa adquirir para entender o
sistema de leitura e escrita. “O primeiro passo nesse processo requer a capacidade para refletir sobre a
fala, isto é, a consciência fonológica.” (SNOWLING, 2004, p. 17).

Como já falamos, a dislexia é uma patologia com muitas facetas, por isso, a dificuldade de conceituá-la
precisamente. Sobre isso, pesquisas demonstram situações de crianças, que apesar de disléxicas,
conseguem desenvolver muito bem sua leitura, contanto que esta esteja envolvida dentro de um contexto.
As dificuldades apenas se apresentam durante a leitura de palavras soltas, principalmente, palavras
homófonas como: coser/cozer, Consertar/concertar. Essas crianças são chamadas de disléxicas
desenvolvimentais superficiais.

“Tais descobertas corroboram a hipótese de que as dificuldades de leitura dos
disléxicos originam-se de problemas de processamento fonológico. Entretanto,
sugerem que a gravidade das dificuldades fonológicas das crianças podem afetar a
maneira em que o seu sistema de leitura torna-se estabelecido e se elas parecem
disléxicas fonológicas ou superficiais” (SNOWLING, 2002, p. 19).
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Algumas dificuldades de aprendizagem da leitura são comumente associadas à dislexia. É o que acontece
com crianças que apresentam dificuldades de fala e de linguagem. É importante salientar que, no primeiro
momento, crianças com dificuldades de fala e linguagem não podem ser consideradas disléxicas, pois tais
dificuldades podem ser resultado de distorções do sistema de leitura ligados a aspectos de significação
gramatical que não vem a serem as mesmas dificuldades enfrentadas pelos disléxicos.

3.2 – O DÉFICIT VISUAL, O AUDITIVO E A DISLEXIA

Os fatores visuais ainda é um tema controverso quando o assunto é dislexia. Não há estudos conclusos
sobre como a falta de controle do sistema visual apresentada pelos disléxicos agem sobre os mesmos.
“Entretanto, não há evidência conclusiva de que as deficiências de processamento visual em si causem
dislexia”. (SNOWLING, 2004, p. 20).

Em seus estudos Farrell nos apresenta três fatores visuais que podem estar ligados à dislexia:
convergência, acomodação e o rastreamento.

“Convergência é uma habilidade necessária para uma boa leitura, escrita e
ortografia (e, é claro, para outras atividades): os olhos convergem sobre as letras
do texto impresso ou manuscrito a uma distância de aproximadamente 30
centímetros para garantir que o cérebro receba um quadro unificado das letras e
palavras. (...). A acomodação se relaciona à habilidade de ajustar rapidamente o
foco dos olhos quando as circunstâncias mudam, tal como acontece quando as
distâncias entre o texto e o olho mudam conforme os olhos se movem para baixo
na página escrita. (...). O rastreamento refere-se à habilidade de examinar
minuciosamente uma linha impressa de palavra para palavra e de linha para linha
sem se perder no texto.” (FARRELL, 2008, p. 35).

Vemos então, que a percepção de movimento presente durante a leitura acaba tornando-se uma tarefa de
extrema dificuldade aos disléxicos.

A percepção da fala faz parte do processo de consciência fonêmica, tal qual este, é condição primordial
para o desenvolvimento da leitura e da escrita. A audição é um aspecto integrante e atua como mediador
do processo de consciência fonêmica.

“Na criação de diferentes sons da fala, há diferentes durações entre o instante em
que o ar é liberado dos lábios e a vibração das pregas vocais, o que é conhecido
como o “tempo de início do vozeamento (VOT)”, muito importante na percepção da
fala”. ( FARRELL, 2008, p. 34).

Pesquisas demonstram que “as primeiras tentativas de leitura das crianças são logográficas, ou seja, as
palavras são aprendidas como unidades inteiras”. (SNOWLING, 2004, p. 34). Apenas com o
desenvolvimento, quando este procede de forma normal, é que o princípio alfabético, já explicado neste
artigo, acontece. Para que o princípio alfabético aconteça, o sistema auditivo em toda a sua complexidade,
torna-se indispensável para o bom andamento do processamento das fala em leitura e escrita. “A fase
logográfica é pouco a pouco substituída pelo aparecimento das estratégias alfabéticas para a ortografia.”
(SNOWLING, 2004, p. 92).

O processamento da fala envolve uma cadeia de passos:

“1. Discriminação auditiva na absorção de informações verbais; 2. O acesso a
representações fonológicas (som), semânticas (significado) e ortográficas (escrita)
das palavras armazenadas no léxico; 3. Produção de respostas faladas.” (VANCE,
2004, p. 57)
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Essas ações, em conjunto, acabam revelando eventuais dificuldades provenientes de um dos seus
componentes.

3.3 – DIFICULDADES DE COORDENAÇÃO MOTORA E DE MEMÓRIA VERBAL DE CURTO PRAZO

As crianças disléxicas acabam apresentado, também, uma coordenação motora fina inadequada à idade
que esteja. Este problema acaba ocasionando uma escrita embaralhada e confusa dificultando o seu
entendimento até mesmo por quem escreve. Isso leva a um processo de baixa estima por parte da
criança, que tende cada vez mais a se colocar resistente às tarefas escolares que lhe são apresentadas.

A memória verba de curto prazo faz-se necessária a uma boa aquisição da leitura e da escrita, pois
funciona como modo de fixação das informações necessárias ao processo de leitura.

“A duração da memória para itens verbais é maior para palavras do que para
pseudopalavras com a mesma extensão, sugerindo que, quando lembramos listas
de itens, é mais fácil lembrar das palavras pelas representações já estabelecidas na
memória de longo prazo”. (FARRELL, 2008, p. 37).

4 - INTERVENÇÕES E A INCLUSÃO DA CRIANÇA DISLÉXICA NAS SALAS DE AULA

Os processos pedagógicos em nossas escolas vêm evoluindo ao longo do tempo, mas no que se refere ao
atendimento de crianças disléxicas, nossas metodologias de ensino, principalmente as de leitura, se
encontram muito aquém, quando nos referimos a sua utilização e qualidade educacional.

Os disléxicos representam o maior número de crianças com dificuldades de aprendizagem em nossas
escolas, e, infelizmente, o nosso sistema de ensino ainda é desenvolvido para a maioria, que não é
disléxica. Os disléxicos ficam às margens de um sistema educacional que os exclui e os aprisiona.

As frustrações que ocorrem na aprendizagem, decorrentes desse distúrbio vão fazendo com que a criança
vá estabelecendo uma relação negativa com a escola e a aprendizagem, situação que pode levá-la ao
fracasso e o total desinteresse pela escola.

Compensar dificuldades é o grande papel e desafio da escola, enquanto espaço pedagógico, diante da
dislexia.

No caminho a percorrer contra a dislexia em nossas salas de aula, a escola deve estar preparada com uma
equipe multidisciplinar com professores capacitados, fonoaudiólogo e o psicólogo educacional, para juntos
trabalharem na superação das dificuldades enfrentadas pelas crianças disléxicas.

As intervenções educacionais podem ser de ordem auditiva, da fala, da consciência fonológica, do
processamento visual e da memória verbal de curto prazo.

O processo de letramento das crianças disléxicas percorre um caminho diferente do das crianças ditas
normais. Segundo Farrell, para que isso aconteça o aluno precisa:

“processar aspectos fonológicos da fala; processar o imput auditivo como parte da
aprendizagem ( e quando) esse modo não for suficiente, usar outros modos para
compensar); reter informações na memória de curto prazo enquanto elas são
processadas; usar movimentos coordenados para a escrita manual; organizar
informações, por exemplo, palavras quando lê e letras quando escreve; orientar
corretamente as letras, por exemplo, para escrever e soletrar; focalizar
visualmente as palavras de forma eficaz e rastrear palavras através de uma página
escrita; discriminar, sequenciar, combinar e segmentar auditivamente os sons das
palavras.” (FARRELL, 2008, p. 44).
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A aprendizagem multissensorial deve ser o tempo todo utilizada como prática de ensino com alunos
disléxicos, pois na falta de um recurso cognitivo por parte do aluno, outro já pode ser utilizado de forma
compensatória.

As últimas pesquisas sobre a dislexia demonstram muitas práticas de ensino que se apresentam eficazes
no processo educacional das crianças disléxicas. Essas atividades atendem as necessidades cognitivas, de
forma compensatória, dos disléxicos.

Tarefas com rimas, de produção da fala, nomeação, de discriminação auditiva, de promoção fonológica, de
ortografia fazem parte dos recursos de ensino que auxiliam os disléxicos na superação de suas
dificuldades.

“Às vezes, o trabalho envolvendo a associação entre habilidades/dificuldades inclui
compensar alguma dificuldade usando recursos. Por exemplo, um auxílio concreto
para a memória seria uma linha de letras do alfabeto fixada à mesa do aluno como
referência, para ajudá-lo a lembrar a ordem alfabética quando usar o dicionário.”
(FARRELL, 2008, p. 45).

Não vamos nos ater mais sobre os recursos educacionais, que podem e devem ser usados na educação
dos disléxicos, pois não é a intenção deste trabalho. Fica aqui, o anseio de ter incitado mais leitura, de
leitores interessados e principalmente dos profissionais da educação, sobre o referido assunto.

O primeiro passo para a inclusão das crianças disléxicas dentro de nossas escolas perpassa por um
sistema de avaliação das crianças, que apresentarem dificuldades exacerbadas, durante os trabalhos de
aquisição da leitura e da escrita. A avaliação dos disléxicos, também se faz necessária para o bom
andamento dos trabalhos pedagógicos dirigidos aos mesmos. É importante salientar, que é através de um
trabalho sério de avaliação, que um erro patológico não é confundido com um erro pedagógico. Este,
acaba por demonstrar uma tentativa de acerto, devido a sua proximidade com essa condição, já o erro
patológico muito difere daquilo que vem a ser o correto. “Convém estabelecer um perfil das dificuldades
da criança (...) e observar, por exemplo, quando ela é capaz de seguir sequencias de instruções e de
quanto apoio é solicitado.” (FARRELL, 2008, p. 38).

“O professor do ensino fundamental e, talvez, professores de português do ensino
médio têm maiores condições de perceber dificuldades de letramento que poderiam
sugerir a necessidade de uma investigação para estabelecer se o aluno tem
dislexia. As observações devem incluir informações sobre dificuldades de leitura,
escrita e ortografia.” (FARRELL, 2008, p. 38).

5 – CONCLUSÃO

A dislexia é uma dificuldade de aprendizagem específica que acomete muitas crianças em nossas salas de
aula. Suas dificuldades se apresentam na leitura, na escrita e na ortografia e tem como déficits
associados: os fonológicos, os de percepção auditiva e processamento auditivo, déficits visuais e de
processamentos visuais, de coordenação motora fina, déficits de memória verbal de curto prazo e
problemas de sequêncialização.

Sabemos que educação é um direito de todos e para todos. E dentro desta concepção, também se
enquadram os disléxicos.

Nossas escolas não podem ser centros acumuladores de dificuldades. É condição sine qua non para a
inclusão dos disléxicos, a instalação de medidas preventivas essenciais para a reestruturação daqueles
alunos em sua forma mais abrangente, evitando assim, as situações traumatizantes que os problemas de
aprendizagem, especialmente, a dislexia, causam em nossas crianças.
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O debate sobre as causas e sequelas da dislexia ainda perduram, mas, muito já foi feito para solucionar,
ou ao menos minimizar, as dificuldades impostas por seus processos deficitários.

Os profissionais da educação devem atentar ao compromisso ético para com o seu alunado. Os
professores, por muitas vezes, serão a única passagem rumo ao desenvolvimento das crianças disléxicas,
pois são os primeiros que têm a oportunidade de identificar uma situação de dislexia. Mesmo com a ajuda
de outros profissionais, é o professor, que pode dar o primeiro passo para que isso aconteça.

O processo educacional deve ser fundamentado na inclusão, em todas as formas em que ela se apresenta
e se faz necessária. E nos últimos tempos, essa é a perspectiva que se faz presente em todas as
determinações de nossas maiores instâncias educacionais. Com o apoio pedagógico necessário, os
disléxicos acabam tendo um desenvolvimento aceitável para o progresso de seus estudos.

É através de uma pedagogia da inclusão que teremos uma escola mais humana e aberta às diferenças que
a constituem.
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