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RESUMO 

 

Este estudo tem como tema central a Dislexia como um transtorno de aprendizagem 

na leitura e na escrita. Tem como objetivo compreender o que é Dislexia, quais as 

dificuldades os alunos com dislexia apresentam, se as professoras do Ensino 

Fundamental sabem o que é Dislexia e como lidam com alunos disléxicos. 

Caracteriza- se como pesquisa de campo de natureza qualitativa. A pesquisa foi 

realizada em duas escolas de Ensino Fundamental, uma pública e outra privada das 

cidades de Cambé- Pr e Londrina- Pr. Os sujeitos desse estudo foram 8 professoras, 

de 3ª e 4ª série do Ensino Fundamental, quatro de cada escola, sendo duas de 3ª 

série e duas de 4ª série de cada escola. A coleta de dados foi realizada por meio de 

um questionário com questões abertas. Os resultados apontam que a maioria das 

professoras estudadas não têm muito conhecimento sobre Dislexia e sentem 

grandes dificuldades em trabalhar em sala de aula, com alunos disléxicos. As 

professoras acreditam que devem trabalhar com esses alunos com atividades 

diversificadas, com explicações claras e objetivas, mas sentem que não tem 

formação e informação necessária para realizar tal trabalho. Esse estudo possibilitou 

constatar que as professoras não estão preparadas para trabalhar com alunos 

disléxicos. É recomendável o acompanhamento do trabalho pedagógico de 

professoras que tem aluno com dislexia, por um psicopedagogo. 

 

Palavras-chave: Dislexia. Professora. Dificuldades.  
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1.  INTRODUÇÃO  
 
 

Na educação básica, muitos alunos apresentam algum tipo de 

dificuldade ou transtorno de aprendizagem, entre eles a dislexia. Muitos professores 

consideram que qualquer problema na leitura e na escrita é dislexia. Porém, há 

dificuldades e problemas de aprendizagem que não se caracterizam como dislexia.      

O interesse por este estudo deu-se pela necessidade de compreender melhor o que 

é a dislexia e estudar sobre ela.  

Ao longo do Curso de Graduação em Pedagogia, alguns professores 

fizeram discussões em sala de aula sobre a dislexia, mas não houve, em nenhuma 

disciplina um aprofundamento maior sobre o assunto. A partir daí, surgiu um 

interesse maior de estudar sobre ela. E assim quando tive que decidir um tema de 

pesquisa para ser estudado para a realização do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) , logo pensei em Dislexia e em procurar saber se os professores conhecem 

realmente o que é a dislexia e como eles trabalham com alunos, que apresentam 

dislexia. O termo deste estudo é a Dislexia e as dificuldades de professoras com 

seus alunos disléxicos.  

Assim, o objetivo principal deste estudo é compreender o que é a 

dislexia, quais dificuldades alunos com dislexia apresentam. Como objetivos 

específicos este estudo buscou constatar o que as professoras consideram como 

dislexia, que dificuldades alunos com dislexia apresentam; como as professoras 

constatam que o aluno tem dislexia; com base em que as professoras concebem 

esse diagnóstico; como são os tratamentos escolares desenvolvidos com estas 

crinaças; verificar se as professoras têm entre seus alunos, crianças com dislexia; se 

sabem o que é a dislexia e como trabalham com seus alunos que apresentam este 

transtorno.  

Esse estudo se caracteriza como uma pesquisa de natureza 

qualitativa, que busca analisar individualmente cada sujeito. Para a coleta de dados, 

foi realizado um questionário com questões abertas, aplicado a oito professoras do 

Ensino Fundamental das cidades de Cambé- Pr e Londrina- Pr. Os dados obtidos 

foram analisados e trabalhados sem identificação dos sujeitos. As professoras foram 

identificadas como professora 1, 2, 3 e 4, de escola pública e professora A, B, C e D 

de escola privada.  
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Por escolha própria o referencial teórico foi baseado somente nas 

obras de Santos (1975), Moojen (1999 e 2009) e Ciasca (2008).  

O estudo divide-se em três capítulos, sendo que o primeiro capítulo, 

busca a compreensão do que é Dislexia. Estuda o seu histórico, como e onde surgiu 

o primeiro caso de dislexia, depois aborda algumas características apresentada pelo 

aluno disléxico e descreve tratamentos empregados com alunos disléxicos. O 

segundo capítulo trata da diferenciação de Dificuldade e Transtorno de 

Aprendizagem. No terceiro capítulo, é apresentada a pesquisa, o modo como foi 

realizada a coleta e a análise de dados e os resultados, analisados e discutidos. Por 

fim são apresentadas as Considerações Finais do trabalho 
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2. CAPÍTULO I: DISLEXIA  

 

Para entender melhor a Dislexia é preciso conhecer seu histórico, 

compreender as características do aluno disléxico, que dificuldades ele apresenta e 

como é realizado o tratamento de alunos disléxicos.  

 

 

2.1 Dislexia: Histórico  

 

Denomina- se dislexia específica de evolução, no sentido estrito o 

quadro clínico da dificuldade de aprendizagem. De acordo com Santos (1975) o 

termo de evolução é utilizado na França, porque com o passar do tempo, a 

tendência é que os sintomas desaparecem espontâneamente. O termo específica se 

refere somente à leitura e à escrita.  

Para a maioria dos autores as dificuldades das crianças disléxicas, 

são inespecíficas, e se apresentam em crianças normais antes ou no início de sua 

alfabetização. Existe uma fase em que a criança não diferencia as letras p, b, q, d. 

Diversas delas aos 5 anos, não estabelecem diferença entre uma determinada forma 

e sua imagem especular, exemplo, entre ''b'' e ''d'' ou ''n'' e ''u'' . A diferença é que o 

aluno disléxico persiste nos erros, que vão além do período normal de aprendizado.  

O primeiro caso de dislexia descrito foi, provavelmente, o de Pringle 

Morgan, em 1896. Santos (1975) relata que foi na Inglaterra que se iniciou o estudo 

da Dislexia e onde mais se cuidou da Dislexia até a 1ª Grande Guerra. Nessa época, 

um dos autores de maior projeção foi Hinshelwood, cujo primeiro caso foi descrito 

em 1990. O trabalho de Hinshelwood, de 1917, encerrou o período de identificação 

da dislexia.  

 

2.2  Caracterizando a Dislexia  

 

Santos (1975) realizou um importante estudo sobre a Dislexia em 

sua tese de doutorado intitulada “Dislexia específica de evolução: a propósito de 

sessenta observações clínicas”- trabalho publicado em 1975.  

Santos (1975) afirma que a dislexia é uma síndrome pedagógica. 
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 A autora assinala que não existe nenhum traço físico na criança 

disléxica, ela é uma criança normal como as outras, o que acontece é que ela tem 

uma Disfunção Cerebral Mínima (DCM) e a dificuldade aparece somente nas 

atividades de leitura e escrita que ela tem que realizar. Assinala ainda, que a criança 

pode ser excelente em alguma atividade, mas na leitura e/ ou na escrita pode não 

ser tão boa. Uma característica mais específica do aluno disléxico, é que ele é 

desorganizado, por exemplo, em algumas atividades que exige o cumprimento de 

regras.  

Santos (1975) assinala que para os colegas de classes, os alunos 

disléxicos são considerados atrasados, pelo fato de não conseguirem ler e escrever 

o suficiente, ao contrário dos outros que não cometem erros com frequência e 

conseguem acompanhar os estudos sem graves dificuldades. Os meninos tem mais 

probabilidade de ter dislexia do que as meninas.  

Santos (1975) afirma que no início do ensino fundamental, o aluno 

disléxico vai bem em quase todas as disciplinas, exceto em leitura e linguagem: em 

ditados, redações e cópias.  

Alguns erros comuns frequentemente apresentados pelos alunos 

disléxicos são confusão entre letras simétricas como p e q, n e u, d e b, g e q: deder- 

beber, bringuedo-brinquedo, foquete-foguete, espuerda-esquerda. Confusão entre 

letras de forma parecidas como j e g, m e n: gegum-jejum, nas – mas, moite-noite. 

Confusão entre letras que tem o som semelhante como t e d, p e b, g e c: turante- 

durante, tinda- tinta, popre- pobre, ceco- cego, gomida- comida. Inversão da ordem 

das letras dentro de uma sílaba como pal- pla. Inversão da ordem das sílabas em 

uma palavra como areoplano- aeroplano, Camer- Carmen. Leitura e escrita em 

espelho como so- os, hi- ih. Substituição de uma palavra, cujo o significado seja 

próximo como A roseira era debaixo- ficava debaixo, soltou o ratinho- salvou o 

ratinho. Omissão de letras, sílabas ou palavras como giado- guiado, entrando- 

encontrando, se espraiou caprichosas- se espraiou em voltas caprichosas, pagou 

carro corrida- pagou o carro e a corrida. Repetição de palavras como Alfabeto 

Alfabeto é ... Adição de letras, sílabas ou palavras como fiaque- fique, 

aprendendendo- aprendendo, retarilho-retalho, monte de que se eleva- monte que 

se eleva. Substituição de uma palavra por outra como Cecília- Clínica, colatelabores- 

colaboradores, obrigada- aborrecido. E Omissão de uma palavra numa frase quando   
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a criança simplesmente a ignora ou não a tenta ler, dizendo que não o sabe fazer 

(recusa). (SANTOS, 1975).  

A classificação dos erros à leitura e à escrita de Ingram e Reid 

(1956) citados por Santos (1975) se divide em Dificuldades Visuo- Espaciais, que 

são relacionadas com o reconhecimento dos símbolos escritos; dificuldades 

correlatas, relacionadas aos símbolos que são vistos com os sons da palavra falada; 

dificuldades de relacionamento entre palavra e som, relacionadas à formação de 

palavra a partir de sons conhecidos e à relação entre a palavra e seu sentido.  

 
 
A frequência dos erros à leitura e à escrita, geralmente não se 
encontram os diferentes erros, todos, num mesmo indivíduo. Podem 
ser pouco numerosos nos casos leves. Podem, além disso, num 
mesmo indivíduo, alterar-se quanto ao número e à variedade, de um 
dia ou momento para o outro. Ainda num mesmo indivíduo podem 
aumentar com fadiga, situação de exame e desinteresse ou 
desagrado pelo tema em questão. Nestas circunstâncias, aliás, soem 
mesmo reaparecer erros nos “disléxicos curados” (SANTOS, 1975 p. 
12).  

 

 

Dependendo da idade da criança os tipos de erros variam. Entre os 

8 e 12 anos as confusões entre letras e as inversões da ordem das mesmas 

palavras tendem a desaparecer ou a diminuir.  

Santos (1975) afirma que, independente dos erros cometidos pelos 

alunos disléxicos sua leitura não é boa, exige esforço e muita atenção. Geralmente 

ele lê sílaba por sílaba e sua leitura caracteriza- se como uma leitura sílabica. É uma 

leitura lenta, algumas vezes há dificuldade de passar de uma linha para outra, às 

vezes a pontuação não é respeitada. Ele não consegue realizar uma leitura 

silenciosa.  

Segundo a autora, na compreensão da leitura as crianças disléxicas 

apresentam dificuldades, talvez pelo esforço despendido em muitas palavras. Na 

escrita, as dificuldades maiores se apresentam nos ditados e nas redações, as 

frases e as palavras não são reconhecíveis, são ilegíveis e incompreensíveis. O 

aluno disléxico pode realizar toda sua escrita em espelho o que é, entretanto, raro. 

Em relação à pontuação pode ter dificuldade em colocar as vírgulas. 
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A escrita com erros de trocas, omissões, confusões entre letras 

simétricas ou entre letras foneticamente semelhantes, inversões, substituições pode 

ser o primeiro ou único achado de exame em caso de dislexia leve não examinado 

logo no início, podendo ter havido, mas já desaparecido, as dificuldades à leitura. 

Boa parte dos disléxicos melhora razoavelmente, embora ainda cometa muitos erros 

à leitura, assinala Santos (1975). 

A autora afirma ainda que a caligrafia dos alunos disléxicos 

geralmente não é muito boa. Podem traçar símbolos estranhos, misturar letras 

maiúsculas e minúsculas na mesma palavra e realizar sinais estranhos de 

pontuação. 

 

2.3  O tratamento 

 

O diagnóstico da dislexia é difícil, exige muita experiência e ausência 

de preconceitos, várias horas de estudo em cada caso.  

Segundo Santos (1975) em alguns casos as dificuldades dos alunos 

disléxicos, não chamam atenção no começo de sua aprendizagem. 

   

Com o tempo, em muitos casos, tendo a leitura melhorado, podem se 
encontrar quase que apenas erros à escrita. A própria disortografia, 
entretanto, pode- se haver tornado menos evidente, dificultando o 
diagnóstico enormemente. Nestes casos, na falta do hábito de fazê- 
lo ou de estudo cuidadoso dos antecedentes, o diagnóstico pode- se 
mostrar mesmo impraticável (SANTOS, 1975 p. 34). 

 
Santos (1975) afirma que com o passar do tempo alguns distúrbios 

psicológicos costumam se associar à dislexia. Assim, o reconhecimento da síndrome 

pode ser difícil. Alguns autores não se importam muito com esse fato, pois acreditam 

que no caso de alunos com dificuldades na leitura e na escrita, de origem emocional, 

o tratamento inicial seria a psicoterapia e depois um método corretivo como os 

empregados em dislexia. Já outros autores se centralizam na ideia de que é preciso 

buscar a etiologia, levando em conta o dever do tratamento ser escrito pela 

realidade diagnosticada. 

Quanto ao diagnóstico, o ideal seria: 

 
[...] por todos os motivos acima, estar- se frente a um indivíduo de 1º  
ano trazido com a queixa de que, apesar de sádio, não apresentando 
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defeitos sensoriais e frequentando a escola regularmente há tempo 
suficiente e sem muitas mudanças ou faltas de professor, não 
aprende nada de leitura e escrita, ou progride mal nessas matérias, 
cometendo erros estranhos, ao passo que vai bem nas demais, 
especialmente em matemática. Num segundo caso, o melhor seria 
estar- se diante se um indivíduo mais adiantado, com a queixa de 
que não lê bem, de que troca letras à leitura e à escrita ou somente à 
escrita. Levanta- se- ia a hipótese de dislexia e se procederia ao 
interrogatório, procurando elementos que pudessem corroborá- la, e 
aos exames (SANTOS, 1975 p. 34). 
 

A autora assinala que a história minuciosa do paciente é tão 

importante quanto o exame, por causa do relato das reações afetivas. A história 

familiar pode revelar antecedentes de dislexia, que podem confirmar o diagnóstico 

como canhotismo, ambidestrismo, má coordenação motora, retardo ou dificuldades 

na fala. Na história pessoal além desses elementos acima, os de má noção de 

direita e esquerda também são importantes para constatar o diagnóstico. 

De acordo com Santos (1975) sempre deve ser realizado o exame 

neurológico, mesmo quando se pense que não irá se constatar nada.  

Rutter (1970), citado por Santos (1975, p. 35) lembra que 

 

[...] devemos considerar que, em se tratando de suspeita de dislexia, 
devem esses sinais ser muito bem avaliados em cada caso 
particular, a fim de se procurar concluir se são mesmo devidos a puro 
retardo de maturação e não, mais propriamente, a um distúrbio 
neurológico. 

 

Santos (1975) afirma que tem sido apresentado diversos testes de 

leitura, visando a ideia da necessidade de se fazerem textos padronizados, em que o 

aluno deve ler corretamente nas diversas idades e assim podendo relacionar a idade 

cronológica e a idade mental.  

A autora assinala que 

 

De modo geral, podemos dizer que se dão letras para serem 
identificadas e, para leitura, sílabas, palavras isoladas, curtas e 
longas, fáceis e difíceis, com sentido e sem sentido, com o intuito de 
se averiguar a capacidade de o indivíduo captar as palavras, sair- se 
no processo da leitura, textos que devem ser lidos em voz alta para a 
verificação dos erros cometidos, de outras dificuldades à leitura e da 
velocidade com que esta se faz. Pede-se reprodução para se avaliar 
o grau de compreensão em relação ao que foi lido [...] (SANTOS, 
1975, p. 36). 
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Para o exame da escrita também tem sido apresentadas algumas 

técnicas como ditam-se letras, sílabas simples, sílabas de três letras com l ou r 

intercalados, palavras com e sem sentido, fáceis ou difíceis, em que se dizem em voz 

monótona, com isso buscando ver como o aluno capta os sons que algumas vezes 

escreverá errado, entre outras.  

Segundo Santos (1975) deve ser observado também todo o material 

de escrita, a disposição geral da página e a caligrafia. A autora afirma que para 

constatar o diagnóstico, esses exames citados acima são mais do que suficientes. 

Santos (1975) assinala que a partir de quando a dislexia é 

diagnosticada, a alfabetização do aluno deve ser realizada através do método mais 

fonético ou pelo método analítico- sintético. O uso de livros ilustrados no começo não 

é muito indicado, pois quando o aluno é solicitado a realizar uma leitura, ele se 

prende nas ilustrações e pode inventar frases a partir das figuras da página do livro.  

É fundamental que “cada exercício deve ser estudado 

aprofundadamente, dando- se ênfase à forma de cada letra, ao som que lhe 

corresponde e ao modo pelo qual ele se forma, à posição da letra em relação às 

demais de uma sílaba” (SANTOS, 1975, p. 40). A partir dessa prática quando os 

sintomas da dislexia são mais leves, vários alunos disléxicos conseguem aprender. 

De acordo com Santos (1975), o ensino deve ser realizado com 

materiais diversos e atraentes, independente do método utilizado. Assinala autora 

que, por causa da grande diversidade do quadro, cada aluno deve receber uma 

atenção especial. Deve-se também buscar as variações de métodos e se preciso até 

inventar algumas variações atendendo a toda necessidade de cada caso. 
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3.  CAPÍTULO II: DIFICULDADE E TRANSTORNO DE APRENDIZAGEM 

Quando falamos de Dislexia, para vários professores o que vem a 

cabeça é uma dificuldade, transtorno ou distúrbio de aprendizagem. Mas não se tem 

uma definição específica, às vezes até acreditam que Dificuldade e Transtorno de 

Aprendizagem são a mesma coisa. Assim, esta parte do estudo aborda essa 

distinção de Dificuldade e Transtorno de Aprendizagem e também alguns conceitos 

de dislexia para uma melhor compreensão desse tema. 

 

3.1  Diferenciando Dificuldade e Transtorno de Aprendizagem 

Um estudo mais recente foi realizado por Moojen (1999 e 2009). Essa 

autora diferencia Dificuldades e Transtornos de Aprendizagem e caracteriza a 

Dislexia como um Transtorno de Aprendizagem.  

Moojen (1999) afirma que distúrbios, transtornos, dificuldades e 

problemas de aprendizagem são termos usados tanto na literatura como na prática 

clínica e na prática escolar para designar quadros diagnósticos diferentes. Segundo a 

autora o Transtorno de Aprendizagem é definido em dois manuais de diagnóstico 

utilizados por médicos. O primeiro - Classificação de Transtornos Mentais e de 

Comportamento (CID-10), o segundo - Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-IV). 

Segundo Moojen (1999) no CID-10, o termo Transtorno de 

Aprendizagem é utilizado para “designar a existência de um grupo de sintomas ou 

comportamentos clinicamente reconhecível associado na maioria dos casos a 

sofrimento e interferência com funções pessoais” (CID- 10, p. 5). O CID-10 situa os 

Transtornos do Desenvolvimento das Habilidades Escolares (TEDHE) dentro da 

categoria dos Transtornos do Desenvolvimento Psicológico e especifica que “ 

compreendem grupos de transtornos manifestados por comprometimentos 

específicos e significativos no aprendizado de habilidades escolares” (MOOJEN, 

1999, p. 244).  

Os Transtornos do Desenvolvimento das Habilidades Escolares 

ocorrem muitas vezes, juntamente com outras síndromes clínicas ou transtornos de 

desenvolvimento, como o Transtorno de Déficit de Atenção, Transtorno de Conduta, 
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Transtorno de Função Motora ou Transtornos Específicos do 

Desenvolvimento da Fala e Linguagem. 

Moojen (1999) assinala que conforme o CID- 10, nos casos de 

Transtornos de Aprendizagem desde os estágios iniciais do desenvolvimento estão 

presentes as alterações nos padrões normais de aquisição de habilidades. Porém 

diagnosticá- las, na maioria das vezes, só é possível após um ou dois anos de 

escolaridade, porque muitas crianças podem apresentar dificuldades no início da 1ª 

série e tais dificuldades podem ser resolvidas espontâneamente, através de uma 

correta mediação pedagógica ou aumento do tempo de escolaridade. 

O CID- 10 esclarece que as crianças podem se atrasar em seu 
desempenho escolar em um estágio posterior de sua carreira 
educacional por falta de interesse, ensino deficiente, perturbação 
emocional, um aumento de mudança no padrão das tarefas, etc., mas 
tais problemas não fazem parte do conceito de TEDHE (CID-10, p. 
238) (MOOJEN, 1999, p. 247). 

 

Os Transtornos de Aprendizagem conforme o DSM- IV: 

São diagnosticados quando os resultados do indivíduo em testes 
padronizados e individualmente administrados de leitura, matemática 
ou expressão escrita estão substancialmente abaixo do esperado para 
sua idade, escolarização ou nível de inteligência (CID- 10, p.238) 
(MOOJEN, 1999, p. 248). 

 

Transtorno de Aprendizagem pode se apresentar em leitura ou na 

matemática ou na expressão escrita, interferindo no rendimento escolar do aluno ou 

até mesmo em atividades de seu cotidiano que exigem habilidades de leitura, escrita 

ou matemática. O termo Dificuldades de Aprendizagem é utilizado para designar as 

demais alterações no rendimento escolar. 

Moojen (1999, p.248) afirma que 

Ao lado de um pequeno grupo de crianças que apresenta Transtorno 
de Aprendizagem decorrente de imaturidade e/ ou disfunção 
psiconeurológica, existem muitas outras que apresentam baixo 
rendimento escolar em consequência de diversos fatores isolados ou 
em interação. Para as alterações evidenciadas por esses alunos a 
designação genérica mais adequada é Dificuldades de Aprendizagem. 
Em termos percentuais, os alunos com Dificuldades de Aprendizagem 
são seguramente mais numerosos do que os   
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alunos com Transtornos de Aprendizagem, embora essa quantificação 
seja difícil de se estabelecer. 

 

Qualquer aluno pode ter atraso em seu desempenho escolar e em 

qualquer etapa da escolaridade. Os quadros diagnósticos de deficiência mental, 

deficiência sensorial e transtornos emocionais, costumam ser também nomeados 

Dificuldades de Aprendizagem. Esses transtornos de alguma maneira afetam o 

indivíduo e sua aprendizagem é afetada também.  

Segundo Moojen (1999), não é tão simples fazer a diferença entre 

Transtornos de Aprendizagem e Dificuldades de Aprendizagem. A autora afirma que 

fazer tal distinção é uma tarefa que exige muita experiência profissional, diálogo com 

outros profissionais, e também acompanhamento longitudinal de muitos casos. Afirma 

ainda que fazer essa diferenciação:   

É tarefa indispensável no estabelecimento do diagnóstico, prognóstico 
e, fundamentalmente, na determinação de prioridades de tratamento. 
Um primeiro ponto de partida para essa distinção muitas vezes é dado 
pelo motivo inicial da consulta que é mais específico para os 
Transtornos (problemas na leitura, na escrita, na matemática) e mais 
geral para as Dificuldades de Aprendizagem (desmotivação, 
desinteresse, dificuldades em todas as matérias, etc.) (MOOJEN, 
1999, p.249). 

Moojen (1999) afirma que, por um lado, é bom evitar o rótulo 

apressado de Transtornos de Aprendizagem para uma dificuldade de aprendizagem 

apresentada por um aluno logo no começo de sua vida escolar. Deve- se levar em 

consideração e observar a evolução da criança porque algumas alterações podem 

ser um dos primeiros sinais de um quadro de Transtornos de Aprendizagem, “ já que 

uma das peculiaridades do diagnóstico é que eles comecem a manifestar- se de 

alguma forma durante os primeiros anos de escolaridade” (p. 250).  

De acordo com a autora, não se descarta a possibilidade de 

existência de Transtornos e de Dificuldades de Aprendizagem coexistirem num 

mesmo indivíduo. Moojen (1999) afirma, ainda, que a indicação mais frequente para 

tratamento psicopedagógico ocorre nos casos de Transtornos de Aprendizagem. 

Nos casos de Dificuldades de Aprendizagem a autora afirma que as 

indicações são variadas e podem ser planejadas simultâneamente ou pode ser  
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estabelecida uma ordem de prioridades – psicoterapia, terapia psicopedagógica, 

orientação à escola, professores particulares, mudança de escola, avaliação e/ ou 

tratamento neurológico. 

 

3.2 Conceituando a Dislexia 

A Dislexia do Desenvolvimento é um Transtorno de Aprendizagem da 

Leitura e Escrita, em nível mais complicado, que afeta um subconjunto dos indivíduos 

que apresentam problemas na aprendizagem da leitura e da escrita.  

Moojen (2009, p.123) afirma que a dislexia “é um transtorno 

específico das operações implicadas no reconhecimento das palavras (precisão e 

rapidez), comprometendo, em maior ou menor grau, a compreensão da leitura”. 

Também são alteradas as habilidades de escrita ortográfica e a produção textual. 

Moojen (2009) também assinala que as inabilidades do processamento fonológico e 

da memória são déficits primários supostos pelo transtorno. Enquanto outros 

sistemas da linguagem encontram- se relativamente sem alterações. 

Ao considerar que toda língua alfabética tem, como fundamento, a 

relação fonema/grafema, a autora afirma que os alunos disléxicos, quando 

apresentam representações fonológicas mal especificadas, seguem um modelo 

diferente para decodificar ou representar os atributos falados da palavra. “ [...] assim, 

o déficit inibe a aprendizagem dos padrões de codificação alfabética subjacentes ao 

reconhecimento fluente da palavra” (MOOJEN, 2009, p.123).  

Segundo a autora, a consequência dos problemas na representação 

fonológica é a limitação da capacidade de armazenar informações verbais na 

memória. Os alunos que têm dislexia mostram deficiência para mapear sequências 

de fonemas e letras em palavras e dificuldades em nomeação. 

Moojen (2009, p.124) assinala que existem três tipos de dislexia 

relacionadas às rotas utilizadas para a leitura, que são: 

- Dislexia fonológica (também chamada sublexical ou disfonética) – 
decorrente de falhas no sistema de conversão grafema/ fonema e/ ou 
de falhas na junção dos sons parciais em uma palavra completa. As 
dificuldades fundamentais residem na leitura de palavras não 
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familiares, sílabas sem sentido ou pseudo- palavras, mostrando 
melhor situação com as palavras familiares; 

 - Dislexia lexical (ou de superfície) – situada no uso da rota léxica 
(tendo preservada ou relativamente preservada a rota fonológica), 
afeta significativamente a leitura de palavras irregulares. Os disléxicos 
lexicais são escravos da rota indireta (fonológica) que é muito mais 
lenta em seu funcionamento, por isso são indivíduos que leem 
lentamente, vacilando com frequência e, em muitos casos, silabando. 
Os erros habituais são silabações, vacilações, repetições e, quando 
pressionados a ler rapidamente, cometem substituições e 
lexicalizações; 

- Dislexia mista – relacionada a problemas em ambas as rotas 
(fonológica e lexical). 

A autora afirma que a Dislexia é um problema que continua até a vida 

adulta, “ainda que com atenuações, mesmo quando o disléxico é submetido a um 

tratamento adequado, o que torna o prognóstico reservado” (MOOJEN, 2009, p.124). 

A autora assinala ainda que os disléxicos podem até chegar a uma universidade, 

embora isso exija um considerável esforço próprio. Ainda que se tenha, ao longo dos 

anos, um trabalho persistente com alunos disléxicos, eles não automatizam 

plenamente as operações ligadas ao reconhecimento de palavras, empregando mais 

tempo e energia em tarefas de leitura e escrita.  

Pelo fato de vários autores discordarem sobre a abrangência do 

termo utilizado para designar a dislexia (distúrbio/ transtorno), os estudos não estão 

bem estabelecidos ainda. 

[...] uma vez que há autores que usam essa denominação para 
qualquer transtorno leve ou moderado de leitura e escrita. Além disso, 
o percentual encontrado na literatura, variando de 5 a 20%, não 
especifica se é referido à população geral ou escolar. Considerando a 
Dislexia restrita aos casos de Transtorno Grave, esse percentual não 
atinge 1% da população escolar” (MOOJEN, 2009, p.124). 

Moojen (2009) afirma que para o diagnóstico da dislexia, vários 

autores estabelecem como critério o nível de inteligência acima de 85 na escala 

WISC, sendo que quando o Q.I está abaixo dessa cifra, pode- se pensar em 

dificuldades na aprendizagem secundárias à deficiência mental.  

Segundo Moojen (2009) só é realizado o diagnóstico quando as 

condições intelectuais desse indivíduo forem de nível médio ou superior. 

Segundo a autora, a dislexia é um transtorno que ocorre em 

indivíduos normais, com visão e audição normais. Podem não ser portadores de 
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problemas emocionais ou neurológicos graves, eles só possuem dificuldades na 

escola. A dislexia pode se apresentar mesmo em alunos que tiveram sua 

escolarização adequada. É possível estabelecer o diagnóstico apenas no final da 2ª 

série e início da 3ª série.  

Os neuropsicólogos consideram a dislexia como uma disfunção do 

Sistema Nervoso Central, que pode comprometer a aquisição e o desenvolvimento da 

habilidades escolares, cujos critérios de exclusão são o rebaixamento intelectual, 

déficits sensoriais (visual, auditivo), déficits motores significativos, com condições 

supostamente adequadas de aprendizagem e ausência de problemas psicossociais.  

Ciasca (2008) afirma que de acordo com o DSM- IV –TR, a dislexia 

do desenvolvimento se define como um transtorno específico da aprendizagem, e se 

caracteriza pelo desempenho escolar na leitura e na escrita abaixo do esperado para 

a idade cronológica, para a escolaridade e nível cognitivo e intelectual do indivíduo. 

Ciasca (2008, p.3) caracteriza os indivíduos disléxicos como indivíduos que 

“apresentam déficits específicos nas funções neuropsicológicas, como no 

processamento visual e auditivo, sistema fonológico da linguagem, atenção e funções 

executivas”. Ao falar sobre dislexia mista Ciasca (2008, p.4) assinala que 

Estudos de caso com crianças com dislexia do tipo mista, 
evidenciaram déficits em provas específicas de leitura/ escrita, 
consciência fonológica, maior frequência de erros na escrita sob 
ditado de palavras irregulares de baixa frequência, palavras 
inventadas irregulares e com regra, trocas surdas-sonoras na escrita, 
memória de curto prazo e de trabalho, organização percepto-motora, 
falta de concentração, sinais neurológicos menores (soft signs), além 
de indicarem a importância da realização de avaliação interdisciplinar 
para o diagnóstico. 

Segundo a autora, a Dislexia do Desenvolvimento vem sendo 

acompanhada por algumas alterações nas funções neuropsicológicas e fonológicas, 

em destaque a organização percepto-motora, processamento visual e auditivo e no 

sistema fonológico da informação, apontando as disfunções na região associativa 

têmporo- parieto- occipital. 
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4. CAPÍTULO III: A PESQUISA 

 

Essa parte do estudo aborda a metodologia da pesquisa, como foi 

realizada a coleta e a análise dos dados; a caracterização das escolas; o perfil das 

professoras estudadas, com o intuito de compreender qual é o perfil dessas 

professoras e analisar, através de suas respostas, se elas têm entre seus alunos, 

criança (s) com dislexia, se sabem o que é Dislexia, como trabalham com aluno 

disléxico, como constataram que esse (s) aluno (s) apresentavam dislexia, se 

diferenciam Dificuldade/ Transtorno de Aprendizagem e Dislexia, se elas costumam 

ler sobre Dislexia e o que elas recomendariam para uma professora que tem entre 

seu (s) aluno (s), criança (s) com Dislexia. 

 

4.1 Metodologia 

Este estudo buscou analisar se as professoras de 3ª e 4ª séries do 

Ensino Fundamental têm, entre seus alunos, crianças com dislexia, se sabem o que é 

dislexia e como trabalham com esses alunos.  

Para isso foi realizada uma pesquisa de natureza qualitativa com 

professoras de uma Escola de Ensino Fundamental da rede pública do município de 

Cambé-Pr, e de uma Escola de Ensino Fundamental da rede privada do município de 

Londrina-Pr.  

O critério de seleção das escolas foi a concordância e o interesse em 

participar da pesquisa. Cada uma das escolas tem duas classes de 3ª série e duas de 

4ª série. Assim, foram participantes deste estudo oito professoras – quatro de 3ª série 

e quatro de 4ª série. 

Para a coleta de dados foi entregue às professoras um questionário 

com questões abertas, que por escolha de todas as professoras, foi respondido por 

escrito. Foi feita a análise de cada resposta do questionário. As professoras foram 

designadas como: professora 1, 2, 3 e 4- de escola pública e professora A, B, C e D- 

de escola privada. 
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4.2 Caracterização das escolas 

A escola pública está localizada na região sudeste da cidade de 

Cambé- Pr. Atualmente há na escola o Ensino Fundamental de oito anos (1ª à 4ª 

série), e o 1º ano do Fundamental de 9 anos, com implantação gradativa dos anos 

subsequentes (2º ao 5º ano). A escola recebe alunos na faixa etária de 6 a 14 anos, 

devido à defasagem série-idade.  

A escola atende atualmente 328 alunos, sendo aproximadamente 55 

alunos da 3ª e 60 da 4ª série. A equipe profissional é composta por 31 funcionários, 

entre eles uma diretora, uma pedagoga e duas secretárias formando a equipe 

pedagógica. As turmas de 3ª e 4ª séries possuem uma professora em cada turma. 

A escola recebe também alunos com necessidades educacionais 

especiais e procura desenvolver ações educativas que buscam à inclusão destes com 

os demais alunos, valorizando suas potencialidades e respeitando suas limitações. A 

escola propicia condições de aprendizagem dentro das atuais possibilidades da 

instituição. As reuniões pedagógicas acontecem duas ou três vezes por mês, já as 

reuniões com os pais acontecem a cada final de bimestre, totalizando 4 reuniões por 

ano.  

A escola privada se localiza na região central da cidade de Londrina- 

Pr, atende crianças a partir de 1 ano e 6 meses até a 4ª série (5º Ano) do Ensino 

Fundamental- Educação Infantil e Ensino Fundamental. A Educação Infantil conta 

com planejamento próprio e adequado para cada faixa etária. Para o Ensino 

Fundamental, além de serem cumpridas todas as exigências curriculares nacionais, o 

aluno enriquece seu conhecimento graças a diversas atividades práticas 

programadas à medida que os conteúdos são desenvolvidos. Atividades como 

informática educativa, culinária, educação física, jogos em oficina pedagógica, inglês, 

horticultura, musicalização, programa antidrogas (PROERD), empreendedorismo e 

projeto escola de belos sorrisos (prevenção e higiene dental).  

A equipe pedagógica é composta por uma diretora, duas 

coordenadoras, uma psicóloga e as professoras. A escola atende aproximadamente 

500 alunos atualmente, sendo 48 do 3º ano e 40 do 4º ano- 24 crianças em cada sala  
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da 3ª série e 20 em cada sala de 4ª série. As reuniões pedagógicas acontecem todos 

os sábados, já as reuniões com os pais são realizadas a cada bimestre. 

 

4.3 O perfil das professoras da escola pública e da escola privada 

 

 

Este perfil foi realizado por meio do questionário aplicado com as 

professoras. As professoras que participaram deste estudo têm entre 23 e 46 anos de 

idade. O tempo de experiência no magistério varia de 2 anos a 33 anos. O tempo de 

experiência de trabalho com 3ª e 4ª série varia de 2 meses a 16 anos.  

Interessante observar que a professora mais nova (de 23 anos - 

Professora D), tem 4 anos de experiência no magistério e 3 anos de experiência de 

trabalho com 3ª e 4ª série. Uma das duas professoras de 46 anos (as mais velhas de 

idade- Professora 2 e 3) têm 33 anos de experiência no magistério e 7 anos de 

experiência com 3ª e 4ª série, enquanto que a professora 3 tem 9 anos de 

experiência no magistério e 3 anos de experiência com 3ª e 4ª série.  

Uma das professoras de escola privada (Professora C), tem 2 meses 

de experiência com 3ª série. Uma das professoras de escola pública (Professora 1), 

tem 5 anos de experiência no magistério e 6 meses de experiência com 3ª série. Das 

oito professoras do grupo estudado, cinco tem formação em Pedagogia (Professora 

A, C e D, 1 e 4). Duas fizeram o Curso Normal Superior (professoras 2 e 3). E uma 

tem formação em Ciências Biológicas (Professora B).  

Duas das professoras que trabalham na escola privada têm formação 

em Psicopedagogia (Curso de Especialização – Pós Graduação), Professora A e C. 

Três professoras que trabalham na escola pública tem Pós- Graduação em Gestão 

Escolar (Professora 1, 2, e 4). Uma delas tem também Pós - Graduação em 

Avaliação Educacional (Professora 4). 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

4.4 Análise dos dados 

 

 A primeira questão buscava saber se as professoras têm ou já 

tiveram, entre seus alunos, crianças com Dislexia. As quatro professoras de escola 

privada responderam que não. As quatro professoras de escola pública responderam 

que sim. Uma delas afirmou que teve um aluno de 2ª série com Dislexia. Uma das 

professoras respondeu: 

 
[...] Acredito que sim, porém a família não levou ao especialista para 
comprovação (Professora 4). 

 

Já uma professora relatou que 

 

[...] Já percebi há alguns anos atrás, porém sozinha não posso 
diagnosticar, é preciso ser feita por profissionais especializados e ao 
comunicar à família, a mesma não deu devida atenção (Professora 3). 

 

 

Foi perguntado às professoras como elas constataram que algum de 

seus alunos apresentavam Dislexia. As professoras A, B e D não responderam a 

essa questão. E a professora C respondeu que não há crianças com Dislexia 

diagnosticadas até o momento, em sua sala de aula. Essa professora trabalha há 

dois meses com a 3ª série.  

As professoras 3 e 4 de escola pública constataram pelas trocas de 

letras. Elas não referem, se as trocas de letras eram na leitura e/ ou na escrita . a 

professora 3 cita as trocas de letras: p e q, d e b, u e n, p e b. E a professora 1 

respondeu: “Ele entrou na escola com o diagnóstico”. 

A professora 2 respondeu que: 

 
[...] Quando era trabalhada as atividades de leitura e interpretação, as 
respostas estavam sempre diferentes das pedidas. 

 

Essas professoras baseiam-se em suas observações e em 

diagnóstico realizado por outros profissionais. Neste estudo foi solicitado para as 

professoras que caracterizassem Dislexia. As professoras de escola privada 

responderam que Dislexia é: 
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[...] Uma específica dificuldade de aprendizado da Linguagem em 
leitura, soletração, escrita, em linguagem expressiva ou receptiva, em 
razão e  
 
 cálculos matemáticos, como na linguagem corporal e social 
(Professora A, com formação em Psicopedagogia). 
 
[...] Uma dificuldade apresentada pela criança relacionada a 
decodificação das palavras e letras (Professora D). [...] Caracterizada 
como um distúrbio na leitura e escrita (Professora B). [...] Distúrbio de 
aprendizagem/ neurológica (Professora C, com formação em 
Psicopedagogia). 
 

 
As professoras de escola pública responderam que Dislexia é: 
 

[...] Condição hereditária com alterações genéticas, apresentando 
ainda alterações no padrão neurológico. Quanto mais cedo for 
diagnosticado, melhor será para a criança (Professora 3).  
 
[...] Um distúrbio de aprendizagem que apresenta dificuldade na leitura 
e atenção (Professora 1). 
  
[...] Uma deficiência causada pelo sistema nervoso (Professora 2).  
 
[...] Troca fonética na escrita, ausência de letras ou sílabas 
(Professora 4). 
 

 

 

As professoras parecem ter algum conhecimento sobre o que é 

Dislexia. Quase todas associam Dislexia a problemas neurológicos. A professora A 

de escola particular que tem formação em Psicopedagogia parece ter conhecimento 

sobre dislexia. Ela respondeu que “Dislexia é uma específica dificuldade de 

aprendizado da Linguagem em leitura, soletração, escrita, em linguagem expressiva 

ou receptiva”. Porém a parte final de sua resposta parece confusa, “em razão e 

cálculos matemáticos, como na linguagem corporal e social”. Pode-se supor que 

“razão” refere-se a raciocínio e que ela parece considerar que alunos com dislexia 

apresentam também dificuldade em raciocínio e cálculos alternativos e ainda, na 

linguagem corporal e social.  

De acordo com Ciasca (2008 ), dislexia é um transtorno específico da 

aprendizagem, é caracterizada pelo desempenho escolar na leitura e na escrita 

abaixo do esperado para a idade cronológica, escolaridade e ao nível cognitivo e 

intelectual do indivíduo. 
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Este estudo procurou saber como as professoras do grupo estudado 

trabalham/ trabalharam com seu (s) aluno (s) com dislexia.  

As professoras de escola pública responderam: 

 
[...] Com explicações claras e objetivas dos enunciados e ajuda na 
alfabetização (Professora 1). [...] Ao perceber, iniciei valorizando o que 
ela aprendeu e integrando conteúdo junto com a professora de 
educação física do período (Professora 3). 

Essas duas professoras parecem acreditar e confiar na aprendizagem de seu aluno 

com dislexia. 

A professora 4 respondeu: 

 

[...] Leitura e apontamentos na escrita, porém não tenho formação 
para ter maior aprofundamento e interferência. 
 

 Essa professora não explica quais tipos de aprofundamento eram 

feitos na escrita. Ela é a única professora que justifica “[...] não ter formação para ter 

maior aprofundamento e interferência”. Pode-se hipotetizar que essa professora 

supõe que uma professora não tem e talvez nem possa ter um conhecimento mais 

aprofundado sobre Dislexia.  

Santos (1975) assinala que o professor deve ensinar o aluno disléxico 

com vários materiais diferentes e atraentes independente do método utilizado. Assim 

o professor pode sim realizar um trabalho com alunos com dislexia.  

A professora 2 respondeu que fazia com seu (s) aluno (s) com 

dislexia uma trabalho diferenciado. Ela parece supor que propor ao aluno que escreva 

sobre suas vivências pessoais facilita a produção escrita e a interpretação.  

Santos (1975) afirma que as maiores dificuldades apresentadas pelo 

aluno disléxico são escrever ditados e redações. Ocorre troca de letras 

principalmente àquelas que são semelhantes, ele confunde a ordem das letras numa 

palavra, omite palavras curtas, não consegue lembrar das formas das palavras, não 

consegue conectar os sons da palavra corretamente analisados com os símbolos 

escritos apropriados, tem dificuldade de analisar a palavra nas unidades de som que 

a constituem, não consegue reter tais unidades na ordem correta e faz conclusões 

sintáticas e outras em relação às sentenças apontando a incapacidade de identificar o 

sentido do que deve ser escrito. 
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As professoras de escola privada (Professora A, B, C e D) não 

responderam essa questão. Esse estudo procurou saber também se as professoras 

diferenciam Dificuldade/ Transtorno de Aprendizagem e Dislexia.  

A professora 1 respondeu: 

 

[...] Dificuldade e Transtorno de Aprendizagem são conceitos amplos. 
Dislexia é somente um dos distúrbios de aprendizagem. 
 

 
A professora 4 responde que às vezes diferencia, porém 
 

[...] a dificuldade de aprendizagem e a dislexia tem características 
mais acentuadas que nos permitem ter ao menos uma sugestão para 
encaminhamento da família. 
 

Essa professora parece não ter clara a diferença entre Dificuldade de 

Aprendizagem e Transtorno de Aprendizagem. Parece considerar que os autores 

dizem que Dificuldade de Aprendizagem e Dislexia tem características mais 

acentuadas e por isso, “[...] permitem ter ao menos uma sugestão para 

encaminhamento da família”. Essa professora respondeu também que não tem 

formação para ter conhecimento mais aprofundado sobre dislexia e parece não se 

sentir preparada para fazer um trabalho de intervenção pedagógica em sala de aula.  

A professora 3 assinala que crianças com dislexia podem apresentar 

condições intelectuais normais e relata que teve um aluno com dislexia que era muito 

inteligente. Ela considera que crianças com Transtornos de Aprendizagem podem 

apresentar dificuldades de memória e dificuldades emocionais.  

A professora 1 explica que Dificuldade e Transtorno de Aprendizagem 

são conceitos amplos e “ [...] dislexia é somente um dos distúrbios de aprendizagem”.  

Segundo Moojen (1999), Dislexia é um Transtorno de Aprendizagem 

específico na leitura e na escrita e Transtorno de Aprendizagem é um termo que se 

usa para designar a existência de um conjunto de comportamentos ou sintomas 

clinicamente reconhecível ligado na maioria dos casos a sofrimento e interferência 

com funções sociais. 

A professora 2 responde vagamente “Ambas estão interligadas”. 

Entre as professoras de escola privada somente a professora A, que 

tem formação em Psicopedagogia, respondeu essa questão. 
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[...] Não, porque a dislexia é basicamente um distúrbio ou transtorno 
de aprendizagem na área da leitura, escrita e soletração. 

 

 

Foi solicitado que as professoras respondessem se já leram ou 

costumam ler sobre Dislexia e o que costumam ler. Também lhes foi solicitado que 

citassem livro (s), revista (s) e autor (s).  

 

As professoras 2 e 4 de escola pública responderam que não leram 

sobre Dislexia. As professoras 1 e 3 responderam que já leram sobre Dislexia, em 

revistas e Internet. As professoras B e D de escola privada responderam que leram 

sobre Dislexia em sites da Internet (wikipedia, dislexia.com.br).  

A professora C refere que há na Internet [...] um site que fala 

especificamente sobre o assunto, o que é, como diagnosticar, „ tratamentos‟ etc”. A 

professora A respondeu que leu apenas “artigos”.  

Por último, foi solicitado que as professoras descrevessem o que elas 

recomendariam para uma professora que tem, entre seus alunos, criança (s) com 

Dislexia.  

Três professoras de escola pública (Professora 2, 3 e 4) responderam 

que a professora deve trabalhar em conjunto com o (s) aluno (s) que apresenta (m) 

Dislexia, deve buscar uma equipe especializada que trabalhe adequadamente com 

esse (s) aluno (s) e que a família também deve estar envolvida neste trabalho.  

Já a professora 1 respondeu 

 

 [...] Buscar informação sobre do que realmente se trata a dislexia. 
Não ter preconceito e procurar orientação sobre como ensinar este 
aluno a adaptar a sua aprendizagem de leitura através de treinos da 
maneira correta para o aluno disléxico. 
 

 As professoras B e D de escola privada responderam que a 

professora, além de procurar novas informações sobre como trabalhar com esse (s) 

aluno (s), deve conversar com a família e buscar acompanhamento do neurologista.  

A professora C respondeu 

 

[...] que a professora deve ficar atenta às dificuldades apresentadas 
pelo aluno, alguns comportamentos. Ex. Ao escrever apresenta falhas, 
esquecimento de letras nas palavras, não consegue amarrar o 
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cadarço do tênis sozinho e há também casos de discalculia 
(dificuldades na matemática) e dislalia (dificuldade na fala). 
 

E a professora A respondeu que 
 

[...] A dislexia não é o resultado de má alfabetização, desatenção, 
desmotivação, condição sócio- econômica ou baixa inteligência. Ela é 
uma condição hereditária.  
 
O professor deve ficar atento quando a criança apresentar:  
 

 Dificuldades com a linguagem e escrita;  
 

  Dificuldade em escrever; 
 

 Dificuldade com a ortografia;  
 

 Lentidão na aprendizagem da leitura.  
 
É importante solicitar ajuda de uma equipe multidisciplinar, formada 
por Psicóloga (o), Fonoaudiólogo (a), Psicopedagoga (o) e 
Neurologista e iniciar uma minuciosa investigação.  
 
A equipe de profissionais deve verificar todas as possibilidades antes 
de confirmar o diagnóstico de dislexia. Essa avaliação não só indica 
as causas da dificuldade, assim como permite um encaminhamento 
adequado a cada caso, por meio de relatório. 
 

Essa professora destaca a atenção que a professora deve ter com 

seu aluno com dislexia em relação a seus comportamentos no processo de 

aprendizagem e acredita que seja fundamental a ajuda de uma equipe 

multidisciplinar. 

As professoras apontam a necessidade de buscar uma equipe 

especializada que trabalhe adequadamente com os alunos que apresentam dislexia, 

o que, mais uma vez confere que as professoras não se sentem preparadas para 

realizar o trabalho pedagógico com alunos disléxicos.  

Santos (1975) afirma que o professor deve ter uma atenção especial 

com seu aluno disléxico, pela diversidade do quadro de dificuldades.  

A variação de idade e experiência das professoras em relação ao 

conhecimento da dislexia, não mostrou- se significativa. Mas as professoras que têm 

especialização em psicopedagogia, as respostas forma mais significativas do que as 

demais, elas tem um conhecimento mais aprofundado sobre a dislexia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo procurou compreender o que é dislexia, que dificuldades 

os alunos com dislexia apresentam, procurou verificar se professoras do Ensino 

Fundamental, costumam ter, entre seus alunos, crianças com dislexia, se sabem 

realmente o que é Dislexia e como é o trabalho delas com alunos disléxicos.  

Por meio deste estudo foi possível entender melhor a Dislexia, que é 

um transtorno de aprendizagem, específico na leitura e na escrita e/ ou na expressão 

matemática. Para constatar que um aluno apresenta dislexia é preciso o diagnóstico 

de um especialista que pode ser um Neurologista e/ ou um Psicopedagogo. Esse 

diagnóstico é realizado através de testes e a partir deles um estudo de caso mais 

aprofundado deve ser feito para a constatação da dislexia.  

Mesmo considerando o número pequeno de professores deste 

estudo, os dados da pesquisa se mostraram significativos. Ele possibilitou constatar 

que algumas professoras do grupo estudado consideram que tem alguns alunos com 

dislexia – um ou dois. Porém, esses alunos disléxicos não têm um diagnóstico preciso 

e comprovado. Assim, as professoras baseiam-se em suas opiniões.  

Somente um aluno das professoras estudadas foi realmente 

diagnosticado e possui um laudo médico.  

Interessante observar o fato de que na escola privada as professoras 

afirmam que nenhum de seus alunos apresenta dislexia. Já na escola pública, as 

quatro professoras responderam que sim, que tem ou já tiveram alunos com dislexia.  

Outro dado relevante é como as professoras constataram a dislexia 

de seus alunos. Das oito professoras estudadas apenas quatro responderam essa 

questão e apenas três constataram a dislexia de seus alunos observando as trocas 

de letras. Essa é uma das dificuldades dessas professoras, pelo fato delas não terem 

o conhecimento necessário de dislexia.  

As professoras não têm muito conhecimento sobre dislexia e não 

sabem sua definição. 

As professoras estudadas não sabem como trabalhar com alunos 

com dislexia. Consideram importante envolver a família no trabalho com a criança 

disléxica. Essa é a principal dificuldade das professoras: por não terem as 

informações necessárias sobre o assunto, não sabem como devem agir diante de tal 
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situação. Elas apontam a necessidade de ajuda e orientação de outros profissionais, 

que tenham mais conhecimento sobre dislexia.  

O acompanhamento do trabalho pedagógico das professoras com os 

alunos disléxicos poderia ser feito por psicopedagogos.  

Seria importante também que na formação dos professores temas 

como Dificuldades de Aprendizagem, Problemas de Aprendizagem, Transtornos de 

Aprendizagem e Dislexia fossem estudados com mais profundidade. 
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ANEXO A  
Roteiro do questionário 

 
 
 

Nome:  
____________________________________________________________________ 
 
Idade:________ Série que leciona:_______________________________________ 
 
Formação:__________________  Graduação:______________________________ 
 
Instituição:_______________________ Ano:_______________________________ 
 
Pós- Graduação: Curso:  
____________________________________________________________________ 
 
Instituição:___________________________________________________________ 
 
Ano:______________ 
 
Outros:______________________________________________________________ 
 
Tempo de experiência no Magistério:_____________________________________ 
 
Tempo de experiência com 3ª e 4ª série:__________________________________ 
 

 Você tem ou já teve entre seus alunos, crianças com dislexia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como você constatou que essa (s) criança (s) apresentava (m) dislexia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como você caracteriza Dislexia? 
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Como você trabalha/ trabalhou com seu (s) aluno (s) com dislexia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Você diferencia Dificuldade de Aprendizagem, Transtorno de Aprendizagem e 

Dislexia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Você já leu ou costuma ler sobre Dislexia? O que você costuma ler? (Citar livro 

(s), revista (s), autor (s)): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O que você recomendaria a uma professora que tem entre seus alunos, 

criança (s) com dislexia? 
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