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RESUMO 

 

O presente estudo se propôs a trabalhar a problemática das dificuldades de aprendizagem na 

aquisição da leitura e escrita, especificamente da dislexia. Para tanto foi evidenciado o 

desenvolvimento desse processo na concepção de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, que 

pesquisaram as idéias que as crianças têm sobre a leitura, mostrando os estágios do 

desenvolvimento da escrita: pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético; cada um 

deles apresenta as idéias infantis   sobre a escrita. Foram relatadas as diversas definições de 

dislexia, suas causas, tipos e características, ressaltando que se trata de um problema de 

aprendizagem da leitura e escrita, que pode ser encontrado em indivíduos de inteligência 

normal, sem dificuldades sensoriais ou psíquicas, com estimulação adequada para a 

aprendizagem. É um distúrbio causado por problemas neurológicos e, muitas vezes, de fundo 

hereditário. Podendo trazer diversos problemas na aquisição e compreensão da leitura, 

principalmente na correspondência letra-som, na consciência fonológica das palavras. Os 

indivíduos com estes problemas caracterizam-se pela persistência das dificuldades na leitura e 

escrita. Também foi trabalhado o diagnóstico e a intervenção psicopedagógica diante desse 

distúrbio, sendo necessário avaliar os processos da leitura e escrita que apresentam problemas 

e desenvolver atividades priorizando-os. Enfim, ficou ressaltado que é fundamental o 

encaminhamento desses indivíduos para um diagnóstico adequado com profissionais 

capacitados e estabelecer uma intervenção psicopedagógica mediada, tornando a 

aprendizagem significativa e recuperando o prazer de aprender por parte dos sujeitos.  
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INTRODUÇÃO 

 

O índice de reprovação nas séries iniciais é alto, principalmente, na área de leitura 

e escrita. Diversos são os estudos que procuram desvendar este problema, buscando novas 

alternativas, capacitando os profissionais, explicitando nova concepção de aprendizagem 

diante dos educadores, estimulando novas metodologias, mas alguns desses instrumentos não 

estão surtindo resultados satisfatórios. 

Os problemas de aprendizagem da leitura e escrita são encontrados em todas as 

escolas, surgem dúvidas sobre o porquê destes problemas, o que os causam e caracterizam-

nos, como podem ser avaliados e o que fazer diante deles. E a partir destes questionamentos 

surge a necessidade de realizar uma pesquisa bibliográfica com o intuito de responder essas 

perguntas. 

A aprendizagem da leitura e da escrita é um processo lento e complexo, iniciado 

desde os primeiros contatos  do indivíduo com materiais escritos e efetivado, geralmente, aos 

6 ou 7 anos. A criança, inserida neste processo, passa por conflitos cognitivos até conseguir, 

autonomamente, ler. 

O ato de ler e escrever é indispensável para toda a escolaridade posterior do aluno 

e para sua vida, mas nesta etapa surgem muitas dificuldades de aprendizagem, métodos 

inadequados e alunos com problemas para aprender devido à incapacidade geral, imaturidade 

na iniciação da leitura, ou alterações no estado sensorial e físico,. Vários são os fatores que 

explicam os distúrbios, entre eles, surge uma de grande incidência, principalmente entre os 

meninos, a dislexia que embora tenha o nome conhecido, ainda é pouco compreendida. 

A dislexia, segundo Condemarin (1986)  

É um conjunto de sintomas reveladores de uma disfunção parietal ou parietal 

occipital, geralmente hereditária, ou às vezes adquirida, que afeta a 

aprendizagem da leitura num contínuo que se estende do sintoma leve ao 

severo(...) O termo dislexia é aplicável a uma situação na qual a criança é 

incapaz de ler com a mesma facilidade com a qual lêem seus iguais, apesar 

de possuir uma inteligência normal, saúde e órgãos sensoriais intactos, 

liberdade emocional, motivação e incentivos normais, bem como instrução 

adequada. (CONDEMARIN, 1986, p. 21). 

A dislexia é um problema de aprendizagem que chega às escolas, sem ser 

reconhecida pelos profissionais, pois a maioria dos professores não recebe informações 

adequadas sobre o distúrbio. Na verdade, é um problema mal entendido e mal resolvido, 

aumentando, assim, os índices de reprovação e evasão. 
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O aprofundamento deste tema é fundamental para a sociedade à medida que 

encontra respostas às indagações pertinentes, aumenta as pesquisas científicas e aprimora o 

campo da psicopedagogia. 

O presente trabalho objetiva descrever a problemática dos distúrbios de 

aprendizagem da língua escrita, evidenciando o desenvolvimento deste processo na criança e 

especificando a dislexia como objeto de estudo principal. Procura-se responder às perguntas 

pertinentes à dislexia: o que é? O que causa? O que caracteriza? Como pode ser avaliada e 

como pode ser trabalhada? Gerando, assim, uma melhora na atuação profissional do mesmo e 

promovendo o aumento das pesquisas científicas atuais sobre o tema.  

Para realizar o estudo foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre a problemática 

em questão.  

O trabalho ficou dividido em três capítulos. O primeiro evidenciou o 

desenvolvimento da leitura e da escrita na criança na concepção psicogenética da Emília 

Ferreiro, pois para entender os problemas de aprendizagem da leitura e da escrita, é necessário 

perceber os processos cognitivos que estão envolvidos na aprendizagem normal. 

O segundo capítulo procurou mostrar as diversas definições de dislexia, suas 

possíveis causas, características e tipos estudados pelos teóricos da área. 

O terceiro e último capítulo ressaltou o que é o diagnóstico psicopedagógico e 

como se avaliar a dislexia, bem como o que é a intervenção psicopedagógica e como intervir 

diante da problemática em questão. 
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1.AQUISIÇÃO DA LÍNGUA ESCRITA  

 

A aprendizagem da leitura e escrita é um processo que se realiza individualmente 

a partir de descobertas sobre a escrita das palavras. Não é um processo rápido e fácil, na 

verdade, depende de vários aspectos, ou seja, vivências do aprendiz em relação à língua 

materna e desenvolvimento interno. E cada indivíduo realiza esta aprendizagem no seu tempo. 

Muitos pesquisadores e estudiosos procuraram compreender a elaboração do 

pensamento do ser que aprende, ou seja, entender como funciona o pensamento da criança 

quando está aprendendo. 

Piaget teve a preocupação de explicar o modo como o indivíduo atinge o 

conhecimento, ou seja, aprende. Segundo este autor, o conhecimento é construído na 

interação do sujeito com o objeto de aprendizagem. 

Piaget tentou explicar cientificamente como o homem atinge o conhecimento 

e como homem passa de um tipo de conhecimento para outro 

qualitativamente superior. Assim, Piaget dedicou-se à questão de estudar a 

Epistemologia Genética, isto é, a formação do conhecimento. ( DIAS, 2004, 

p. 81). 

 

Para Piaget (2005), 

O desenvolvimento mental é uma construção contínua, comparável à 

edificação de um grande prédio que, à medida que se acrescenta algo, ficará 

mais sólido, ou à montagem de um mecanismo delicado, cujas fases 

gradativas de ajustamento conduziriam a uma flexibilidade e uma mobilidade 

das peças tanto maiores quanto mais estável se tornasse o equilíbrio. 

(PIAGET, 2005, p. 14). 

 

Segundo este autor,  

Pode-se dizer que toda a necessidade tende: 1º a incorporar as coisas e 

pessoas à atividade própria do sujeito, isto é, “assinalar” o mundo exterior 

às estruturas já construídas, e 2º a reajustar estas últimas em função das 

transformações ocorridas, ou seja, acomodá-las aos objetos externos. Nesse 

ponto de vista, toda vida mental e orgânica tende a assimilar 

progressivamente o meio ambiente, realizando esta incorporação graças às 

estruturas ou órgãos psíquicos, cujo raio de ação se torna cada vez mais 

amplo. (PIAGET, 2005, p. 17). 

 

Piaget propõe estágios de desenvolvimento, que são: sensório-motor, o pré-

operatório (simbólico e intuitivo) e o operatório (concreto e formal). 

No estágio sensório-motor, a inteligência trabalha com as percepções (sensório) e 

a ação, deslocamentos do próprio corpo (motor). A ação é direta sobre os mesmos, não tendo 

imagem mental, nem a linguagem. 
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No estágio pré-operatório, surge o simbolismo, seu esquema de assimilação é 

simbólico, e a intuição. Necessita das palavras para se expressar e já consegue distinguir a 

fantasia da realidade. É centrada em seu pensamento. 

No estágio operatório concreto, a criança é capaz de ver diferentes pontos de vista 

(reversibilidade do pensamento). Organiza o mundo de forma lógica. Pode fazer uso dos 

signos convencionais e arbitrários (palavras), e, portanto, é o momento mais indicado para a 

alfabetização. 

No estágio operatório abstrato, têm início os processos de pensamento 

hipotéticos-dedutivos. Está interessado nas transformações sociais, nas teorias voltadas para o 

futuro. 

Para se compreender como se processa a leitura e a escrita numa criança é preciso 

conhecer esses estágios. Toda criança possui um esquema de assimilação que se altera de 

acordo com a etapa de desenvolvimento que atravessa. 

Nos primeiros anos ele é eminentemente sensório-motor e simbólico, isto é, a 

riqueza das experiências que a criança realiza torna-se fundamental para seu 

desenvolvimento cognitivo e, portanto, para a aprendizagem. A alfabetização 

deve ser entendida como um processo que se inicia com a criança pegando, 

ouvindo, combinando e experimentando objetos. 

O passo seguinte consiste na leitura dos signos gráficos (palavras). A questão 

aqui passa a ser a mudança de um código auditivo/oral para um 

visual/escrito, ou seja, os esquemas de assimilação usados pela criança 

transformam-se em operatórios. (DIAS, 2004,  p. 84). 

 

Emília Ferreiro, discípula de Piaget, desenvolveu pesquisas sobre a aprendizagem 

da leitura e escrita. 

Ela construiu sua teoria baseada nos pressupostos teóricos de Jean Piaget, 

na sua teoria construtivista. Seus estudos vêm romper com a visão tradicional 

de alfabetização, como algo que ocorre pela relação entre o método utilizado 

e o estado de “maturidade”, de prontidão que a criança possui para a 

aquisição da linguagem, evidenciando a leitura e a escrita como um processo 

que vai sendo construído ao longo do desenvolvimento da criança. (DIAS, 

2004, p. 84). 

 

A partir das pesquisas de Emília Ferreiro, foi percebido que antes das crianças 

aprenderem a ler, elas já observam, pensam e vão adquirindo concepções individuais a 

respeito dos símbolos lingüísticos. Essas concepções começam a surgir desde o nascimento e 

por volta dos 5 a 7 anos, início do estágio operatório,  em geral, as crianças têm uma melhor 

percepção do mundo escrito, sendo capaz de desenvolver as habilidades de leitura e escrita. 

Ellis (1995, p. 86) concorda que “ a leitura baseia-se em uma ampla gama de 

processos e habilidades psicológicas, muitas das quais não são específicas à leitura e muitas 



 12 

das quais iniciam seu desenvolvimento bem antes de as crianças começarem a ler.” (Ellis, 

1995: p. 86).  Para este autor quanto melhor o entendimento da linguagem falada pela criança, 

e quanto melhor seu conhecimento sobre o mundo mais fácil deverá ser a tarefa de aprender a 

ler e escrever, não importando quando isto tenha início. 

Dias (2004) concorda com Ellis quando afirma que 

De modo geral, a alfabetização se preocupa apenas com a palavra escrita, 

em ensinar a ler e a escrever. É fundamental, porém, compreender que ler e 

escrever constitui apenas uma etapa do desenvolvimento e que, sem uma 

sólida estrutura anterior (riqueza de experiências, de vocabulário, etc.), será 

mais difícil de alcançar. (p. 84). 

 

Mas para aprender a ler e escrever, segundo Ferreiro(1995), o indivíduo passa por 

conflitos teóricos acerca do tema, assimilando e acomodando suas hipóteses, chegando à 

aprendizagem da leitura e escrita. Essas hipóteses são desenvolvidas e modificadas à medida 

que a criança interage com o meio em que vive, observando e refletindo sobre as atitudes das 

pessoas diante dos materiais escritos. 

Piaget (2005) ressalta que: 

A cada instante, pode-se dizer, a ação é desequilibrada pelas transformações 

que aparecem no mundo, exterior e interior, e a cada nova conduta vai 

funcionar não só para restabelecer o equilíbrio, como também para tender a 

um equilíbrio mais estável que o do estágio anterior a esta pertubação. 

(PIAGET, 2005, p. 16). 

 

Ferreiro & Teberosky (1995) proporam hipóteses sobre o desenvolvimento da 

leitura e da escrita, em suas pesquisas. Estas autoras descobriram quais os níveis de aquisição 

da escrita pelas crianças, e como estas se comportam diante de um material para leitura. Os 

testes foram realizados com cartões com informações escritas, que eram oferecidos a cada 

criança, que constavam inclusive de palavras com uma letra, duas letras (formando sílabas ou 

palavras corretas), com três letras, etc. A palavra mais longa constava de nove letras. 

Os estudos de Emília Ferreiro e outros pesquisadores contemporâneos 

contribuíram para a prática pedagógica testando e organizando as 

concepções da criança sobre a linguagem, mostrando que a alfabetização é 

um longo processo, em que o aprendiz observa, estabelece relações, 

organiza, interioriza, até chegar ao código alfabético usado pelo adulto. 
(CÓCCO, 1996, p. 36). 

 

Sobre o método das autoras, Azenha (2002) ressalta que  

Seria necessário, então, criar uma situação experimental nova, que não 

implicasse apenas tarefas de cópia. Isto porque a reprodução de um modelo 

gráfico presente ou memorizado não coloca problemas a serem resolvidos e 

não cria oportunidades para que se observem as concepções infantis sobre a 

escrita. Para flagrar as eventuais hipóteses da criança, elaboradas para 

compreender as funções e a organização do sistema, seria necessário 
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observar a conduta espontânea no registro gráfico. (AZENHA, 2002, p. 

43). 

 

1.1. Idéias sobre a leitura 

 

As pesquisadoras perceberam que mesmo antes de ler, as crianças têm idéias 

precisas sobre textos que servem para ler e outros que não permitem a leitura, utilizando 

critérios diferentes dos utilizados pelos adultos. 

Antes mesmo de a criança saber ler socialmente, ou seja, ler como as pessoas 

alfabetizadas, ela já observa, pensa e vai adquirindo concepções, que serão 

muito importantes para desenvolver a consciência do valor social da língua, 

começam a ser construídas desde o nascimento. Por volta dos 6 a 8 anos, em 

geral, a criança tem uma percepção mais apurada do mundo escrito. 

(CÓCCO, 1996, p. 24). 

 

O critério mais freqüente utilizado pelos indivíduos refere-se à quantidade mínima 

de letras, pois para eles, cartões com número menor de caracteres não servem para ler. A 

regularidade deste mínimo gira em torno de três letras. A esse critério Ferreiro(1995) dá o 

nome de hipótese da quantidade mínima de caracteres. Este critério explica a recusa da 

criança em atribuir significado aos artigos, preposições e outras palavras com número menor 

de letras, presentes em um texto escrito. “Cartões com um número menor de caracteres “não 

servem para ler”. (AZENHA, 2002, p. 47). “Idéia de que a leitura e a escrita só são possíveis 

se houver muitas letras (sempre mais de três ou quatro) e letras diferentes e variadas.” 

(CÓCCO, 1996, p. 40). 

Outro critério que surge, de âmbito qualitativo, diz respeito às igualdades das 

letras nas palavras, pois “se todos os caracteres são iguais, ainda que haja um número 

suficiente, tampouco esse cartão pode oportunizar um ato de leitura.” (FERREIRO, 1995, 

p.43). Neste critério, para as crianças existe a necessidade de que as letras constantes de um 

texto devam ter variedade. A esse critério, Ferreiro (1995) categorizou como hipótese de 

variedade de caracteres.  

Azenha (2002) ressalta que: “O critério qualitativo a que se refere a pesquisa é a 

análise feita pelas crianças das semelhanças entre as letras que constituem um conjunto. Se 

as letras são iguais mesmo atendendo a, um mínimo de três, elas também não servem para 

ler.” (AZENHA, 2002, p. 49). 

E Dias (2004) propõe que a criança 

Utiliza dois critérios de diferenciação entre as escritas. Estes podem ser: 

“intrafigurais” (acontecem quando a interpretação da escrita se dá no nível 

quantitativo, pelo fato de a criança afirmar que tem que haver uma certa 
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quantidade mínima de caracteres por palavras – geralmente três, e no nível 

qualitativo quando se percebe a necessidade da variação destes caracteres 

para que possa ser possível significar alguma coisa através da escrita. 

(DIAS, 2004: p. 86). 

 

Ferreiro e Teberosky (1995) mostraram que uma criança ao tentar descobrir o que 

está escrito abaixo de uma figura, procura estabelecer uma relação entre os elementos 

significativos da figura e as palavras. Outro aspecto observado pelas pesquisadoras é quando a 

criança relaciona a representação gráfica de um objeto com as características ou o significado 

do mesmo, na verdade, ela apresenta o realismo nominal na sua concepção de leitura e escrita, 

ou seja, objetos ou coisas grandes devem ser escritos com marcas, letras ou palavras grandes. 

Nesta fase, a criança tem dificuldade em pensar sobre a escrita relacionando som (fala) e sinal 

gráfico (escrita). 

“A criança escreve de acordo com as características do objeto representado: a 

um objeto grande correspondem traços extensos, a um pequeno, traços menores.” 

(OLIVEIRA, 2002, p. 84). 

Nessa fase a criança desenvolve também a falsa impressão de que o tamanho 

da palavra está ligado ao tamanho do objeto que ela designa. (CÓCCO, 

1996, p. 25). 

Quando a criança relaciona a representação gráfica de um objeto com as 

características ou o significado desse objeto, diz-se que ela apresenta 

realismo nominal na sua concepção de leitura e escrita. (CÓCCO, 1996, p. 

25). 

 

Pascual (2006) evidencia que, 

A criança sabe que os adultos representam (nas sociedades gráficas, 

evidentemente) os objetos e exprimem as idéias através de grafias, que 

segundo a criança, no início, não guardam nenhuma relação entre si – 

hipótese pré-silábica. A única relação possível, nessa fase do 

desenvolvimento psicogenético, entre o objeto e sua representação semiótica 

é perpassada pelo egocentrismo infantil, que desemboca no realismo 

nominal, onde o tamanho da palavra deve acompanhar a grandeza do objeto 

representado. (PASCUAL, 2006, p. 23). 

 

Segundo Cócco (1996), as crianças começam a assimilar as hipóteses lingüísticas 

à medida que abandonam o realismo nominal e notam que a escrita tem uma relação com a 

fala.  

 

1.2. A relação letras e números 

 

Em relação às letras e os números, Ferreiro(1995) demonstra a existência de três 

momentos distintos na construção da diferenciação. No primeiro momento, há uma aparente 
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confusão entre ambos, porque letras e números  possuem semelhanças gráficas e são 

colocados em oposição ao desenho. 

A existência deste estágio indica que as crianças estão resolvendo outro 

problema conceitual prévio onde não é possível ainda a coordenação de 

diferenciações apenas desses caracteres gráficos, uma vez que se consolida a 

distinção entre o icônico e a notação alfabética. (AZENHA, 2002, p. 52). 

 

“A criança registra símbolos e pseudoletras, misturadas com letras e números. 

(fase gráfica primitiva).” (CÓCCO, 1996, p. 39). 

Num segundo momento, a diferenciação letras/números, distinguindo a função de 

ambos: letras servem para ler e números para contar. Números e letras não podem se misturar 

porque servem a funções distintas. “Na fase pré-silábica propriamente dita, a criança começa 

a diferenciar letras de números, desenhos ou símbolos e reconhece o papel das letras na 

escrita.” (CÓCCO, 1996, p. 39). 

O terceiro momento surge dos conflitos na diferenciação, pois eles percebem, a 

partir da iniciação da escolarização, que pode ler palavras e ler números, assim como contam 

elementos de um conjunto e contam também histórias. 

Algumas crianças usam estratégias para fazer esta distinção. Utilizam a palavra 

número para o conjunto de letras e empregam para algumas a designação de letra (geralmente, 

aquelas que compõem o seu próprio nome). 

 

1.3. O conhecimento das letras 

 

A criança começa a representar a linguagem através do desenho. “No início, ela 

desenha de memória, mesmo que o objeto esteja na sua frente, ela não desenha o que vê, mas 

o que conhece.” (CÓCCO, 1996, p. 18). 

Há um momento em que ela percebe que alguns traços podem representar ou 

significar algo, então, ela começa a rabiscar traços. Daí, ela passa a representar a linguagem 

por signos ou letras. 

A criança percorre, no seu desenvolvimento, dentro de seu ambiente cultural, 

o mesmo caminho percorrido pela humanidade na organização do 

conhecimento: o ser humano partiu do pictórico e construiu uma simbologia 

(alfabeto); de maneira similar, a criança inicia a representação do mundo 

por meio do gesto ou do desenho e chega ao símbolo e às regras sistemáticas 

reconstruindo o código lingüístico utilizado na sua comunidade. A criança 

descobre muito cedo a função simbólica da escrita e percorre um caminho 

progressivo até que, por volta dos 6 ou 7 anos, domina uma combinação 

arbitrária de sinais e significados. ( CÓCCO, 1996, p. 19-20). 
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Sobre o conhecimento das letras, Ferreiro(1995) demonstra o conhecimento de 

uma ou duas letras, principalmente as iniciais do seu próprio nome, sem atribuir nomes às 

letras. Uma letra, inicialmente, é reconhecida pelo seu possuidor, isto é, por fazer parte do 

nome de alguém conhecido. O próximo nível na evolução deste conhecimento é quando as 

crianças além de reconhecerem as letras pelo seu possuidor, não as nomeiam, mas atribuem as 

elas o valor sonoro da sílaba inicial da palavra. 

O passo seguinte é constituído pelo domínio dos nomes corretos de todas as 

vogais e de algumas consoantes. 

O último nível de aquisição das letras é quando as crianças nomeiam todas as 

letras do alfabeto e são capazes, às vezes, de indicar o valor sonoro além do nome. Para se 

atingir este nível, as crianças realizam extensas explorações ativas sobre as letras. 

“Um dado interessante a ser sublinhado nesta descrição da aquisição do 

conhecimento das letras é que na progressão genética os nomes das letras precedem o 

conhecimento do valor sonoro.” (AZENHA, 2002, p. 55). 

“Diversos estudos descobriram que um forte previsor do sucesso na leitura é a 

fluência com a qual um pré-leitor pode identificar (dar nome) as letras do alfabeto.” (ELLIS, 

1995, p. 87). 

 

1.4. Hipóteses da escrita de palavras 

 

Para se perceber os estágios da escrita, Ferreiro & Teberosky criaram diferentes 

situações de produção, buscando a escrita espontânea da criança. 

Quando uma criança escreve tal como acredita que poderia ou deveria 

escrever certo, conjunto de palavras, está nos oferecendo um valiosíssimo 

documento que necessita ser interpretado para poder ser avaliado[...] 

Aprender a lê-las – isto é, a interpreta-las – é um longo aprendizado que 

requer uma atitude teórica definida. (FERREIRO, 1995, p. 16-7). 

 

Ferreiro(1995) constatou a existência de cinco níveis sucessivos durante a 

evolução da escrita pelas crianças. “Os estágios, descritos hoje na aquisição da língua 

escrita, são voltados para o tipo de relação que a criança aparentemente supõe existir entre a 

língua escrita e a língua falada.” (NUNES, 2003, p. 57). 

No primeiro nível chamado hipótese pré-silábica, as crianças registram seus 

traçados sem relação com a sonoridade da escrita. A escrita terá relação com as qualidades do 

objeto e não com o valor sonoro. “A escrita é uma escrita de nomes, mas os portadores desses 
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nomes têm, além disso, outras propriedades que a escrita poderia refletir, já, que a escrita do 

nome não é ainda a escrita de uma determinada forma sonora.” (FERREIRO, 1995, p. 184). 

As crianças demonstram uma confusão diante do uso do desenho para representar 

à escrita, classificando como escrita. 

Neste nível, a leitura é global, não se fazendo análise entre as partes componentes 

e o todo.  

Neste nível, a característica mais importante é a maneira como as crianças 

procedem à interpretação: a leitura é global, não se fazendo análise entre as 

partes componentes e o todo, inexistindo, portanto, tentativas de 

fragmentação do texto escrito durante o ato de leitura. (AZENHA, 2002, p. 

66). 

 

No nível mais avançado do pré-silábico, a criança começa a criar diferenciações 

entre os grafismos produzidos. As hipóteses da quantidade mínima de caracteres e a 

necessidade de variá-los são exigências deste período. A ordem das letras precisa variar de 

uma escrita para outra. 

Neste nível, a criança pode ter se apropriado de algumas formas fixas e estáveis, 

como a escrita de seu próprio nome. A escrita continua sendo considerada como uma 

totalidade única, não fragmentável, o que leva a criança a interpretá-la globalmente. 

O estágio pré-silábico: compreende a escrita de forma monolítica. Escrever 

para a criança é um simples gesto imitativo dos adultos. A criança ainda não 

percebe que a escrita é uma representação da realidade. Sua escrita é 

indiferenciada, os grafismos podem ser constituídos de traços contínuos, ou 

seja, sem espaços entre si e que se fala (sonoramente) e o que se escreve não 

tem relação. (DIAS, 2004, p. 87). 

 

Outro nível mais avançado chama-se hipótese silábica, nela a criança inicia a 

tentativa de estabelecer relações entre a sonoridade da linguagem e a grafia do registro. A 

criança começa a atribuir a cada letra ou marca escrita o registro de uma sílaba falada. Neste 

momento, há a percepção de que a escrita representa partes sonoras da fala.  “Nova hipótese 

(silábica) onde a criança percebe que deve haver alguma relação entre os sons e a escrita.” 

(PASCUAL, 2006, p. 24). 

Neste nível, a criança pode ainda não utilizar as letras com o valor sonoro 

convencional, a intenção é registrar o aspecto sonoro da fala. As hipóteses da quantidade e 

variedade começam a entrar em conflito diante das palavras monossílabas ou dissílabas, que 

podem ser acrescentadas com letras. Outra fase deste nível é quando a criança começa a 

utilizar as letras com valor sonoro convencional, podendo utilizar vogais, consoantes ou 

ambas. 
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Quando a criança chega ao nível silábico, sente-se confiante porque descobre 

que pode escrever com lógica. Ela conta os “pedaços sonoros”, isto é, as 

sílabas, e coloca um símbolo (letra) para cada pedaço. Essa noção de que 

cada sílaba corresponde a uma letra pode acontecer com ou sem valor 

sonoro convencional. (CÓCCO, 1996, p. 41). 

O estágio silábico: a criança começa a perceber a relação entre o que se fala 

e o que se escreve (fonemas e grafemas). Cada sílaba corresponderá a um 

traço, que poderá ser uma letra ou não. (DIAS, 2004, p. 87). 

 

Com os conflitos gerados na leitura das palavras escritas no nível silábico, devido 

à falta de letras ou incompreensão do escrito, surge uma nova hipótese, chamada silábico-

alfabética, que, na verdade, é um momento de transição, em que a criança, sem acabar com a 

hipótese anterior, começa a utilizar a análise da escrita em termos dos fonemas (escrita 

alfabética). A criança começa a acrescentar letras à escrita, onde os sons da fala são 

registrados pelo uso de mais de uma letra.  

Neste nível, dá-se um desequilíbrio entre duas concepções: a idéia de que 

uma coisa para estar escrita deve possuir um número mínimo de caracteres 

(hipótese construída no nível precedente) se choca com a necessidade de dar 

a cada caractere um fonema correspondente. Tal conflito pode suscintar a 

passagem da hipótese silábica para a alfabética. (OLIVEIRA, 2002, p. 85).  

 

E enfim, a hipótese alfabética que representa o estágio final de aproximação da 

escrita convencional. A criança passa a compreender a escrita correspondendo os valores 

sonoros às sílabas, realizando uma análise sonora dos fonemas das palavras.  

O estágio alfabético: a unidade menor é a letra. Ela percebe que, se juntar as 

letras, ela pode representar objetos. O novo conflito acontecerá quando 

percebe que a identidade do som não garante a identidade das letras e vice-

versa. A criança precisa se equilibrar de novo, fazendo com que ela entre no 

estágio ortográfico. (DIAS, 2004, p. 87). 

 

Nunes ressalta que, 

A concepção alfabética consiste em aprofundar ainda mais a análise 

fonológica da palavra, chegando a unidades mínimas – os fonemas. A criança 

que se torna consciente dos fonemas tenta estabelecer uma correspondência 

entre essas unidades da fala e as letras, buscando representar cada fonema 

através de uma letra. (NUNES, 2003, p. 63). 

 

Os novos conflitos surgirão diante dos problemas ortográficos e gramaticais. 

Cócco(1996) ressalta que “nesse momento a criança escreve foneticamente (faz a relação 

entre som e letra), mas não ortograficamente. O desafio agora é caminhar em direção à 

convencionalidade, em direção à correção ortográfica e gramatical.” (CÓCCO, 1996, p. 43). 

Quando a criança parece, enfim, ter compreendido as regras gramaticais, 

depara-se com um novo obstáculo: a correlação fonema/grafema não é tão 

rígida como ela pensava. Além dos grafemas, existem outros traços que 

ampliam o significado do mesmo significante. (DIAS, 2006, p. 24). 
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Nunes (2003) ressalta que “a mudança de um estágio para outro não é 

necessariamente abrupta, podendo encontrar-se sinais de um estágio posterior no 

desempenho exibido pela criança num momento anterior (..). o que é aprendido num estágio 

é aperfeiçoado, e não necessariamente abandonado, no estágio seguinte.” (NUNES, 2003, p. 

57). 

Muitas pesquisas sobre a leitura e a escrita mostram a importância da 

“conscientização fonológica” dos alfabetizandos, que consiste na capacidade para manipular e 

refletir sobre a estrutura sonora das palavras. Segundo Ellis (1995), a criança com a 

consciência fonológica bem desenvolvida e habilidades de identificação de letras terá maior 

facilidade no processo de leitura e escrita. Este autor propõe que no início do 

desenvolvimento da leitura, as palavras escritas são identificadas puramente com base em sua 

aparência visual, posteriormente, ela perceberá através de outros, que as palavras apresentam 

algum relacionamento com seus sons, e assim, começa a refletir sobre a fonética, 

correspondendo letra-som. 

É importante ressaltar que as investigações e pesquisas científicas permitem o 

conhecimento das hipóteses que o aprendiz tem a respeito da língua escrita, mas o ensino 

sistemático tem um papel fundamental à medida que promove os conflitos e ajuda a 

proporcionar assimilações e acomodações diante do objeto em estudo: a  leitura e a escrita. 

Não se pode esquecer que este é o desenvolvimento normal da leitura e escrita, ou 

seja, acontece na maioria das vezes, em crianças ditas “normais”, mas este desenvolvimento 

pode não acontecer plenamente em crianças “especiais”, ou com algum problema de 

aprendizagem, podendo ser generalizado ou especificamente, da leitura e escrita. Que será 

retratado no capítulo seguinte. 
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 2. PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM  DA LEITURA E ESCRITA 

 

Diversas crianças apresentam dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita, 

mas o que é este distúrbio, é necessário defini-lo para que seja melhor compreendido.   

As dificuldades de leitura produzem complicações na aprendizagem escolar. A 

criança que não consegue ler ou lê com dificuldades, fracassa na maioria das disciplinas 

escolares, não pode desenvolver-se normalmente num meio que lhe exige ler diversos 

materiais escritos, e em conseqüência não aprende a escrever, na verdade, vê-se impedida de 

se desenvolver plenamente do ponto de vista intelectual, social e emocional. 

Uma das causas mais conhecidas de dificuldades para a aprendizagem da leitura e 

escrita é a dislexia, no entanto, através de estudos, foi verificado que muitas crianças não são 

disléxicas, mas apresentam dificuldades por outros motivos, como a incapacidade geral para 

aprender, imaturidade na iniciação da aprendizagem da leitura, alterações no estado sensorial 

e físico, problemas emocionais, carência cultural ou métodos de aprendizagem inadequados. 

Segundo Garcia (1998), define-se dificuldades de aprendizagem da leitura  pela  

Presença de um déficit no desenvolvimento do reconhecimento e 

compreensão dos textos escritos. E dificuldades de aprendizagem da escrita, 

tratando-se de uma dificuldade significativa no desenvolvimento das 

habilidades relacionadas com a escrita. Estes transtornos não são devido 

nem à deficiência mental, nem a uma inadequada ou escassa escolarização, 

nem a um déficit visual ou auditivo, nem a um problema neurológico. 

Somente se classifica como tal se é produzida uma alteração relevante do 

rendimento acadêmico ou da vida cotidiana. (p. 173). 

 

Segundo este autor, este transtorno é denominado como “dislexia” ou como 

transtorno do desenvolvimento da leitura. 

 

2. 1.  Definição de dislexia 

 

A definição de dislexia proferida pela World Federation of Neurology afirma que 

“[Dislexia] é um transtorno manifestado por dificuldade na aprendizagem da leitura, apesar 

de instrução convencional, inteligência adequada e oportunidade sócio-cultural.” (Ellis, 

1995, p. 106). 

Segundo Ajuriaguerra (1984), “a dislexia é uma dificuldade duradoura na 

aprendizagem da leitura e a aquisição de seu automatismo em crianças normalmente 

inteligentes, normalmente escolarizadas e isentas de distúrbios sensoriais.” (p. 89) 

De acordo com Pennington (1997),  
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dislexia de desenvolvimento é uma dificuldade inesperada na aprendizagem 

de leitura e soletração. Inesperada significa que não há qualquer razão óbvia 

para a dificuldade, como, por exemplo, escolarização inadequada, 

desvantagem sensorial periférica, lesão cerebral adquirida ou QI geral 

abaixo. (p. 47). 

 

 Segundo este autor, dislexia é um distúrbio de alta freqüência, cuja incidência é 

estimada como variando de 5% a 10%. 

Para Condemarin (1986),   

dislexia específica é um conjunto de sintomas reveladores de uma disfunção 

parietal ou parietal occipital, geralmente hereditária, ou às vezes adquirida, 

que afeta a aprendizagem da leitura num contínuo que se estende do sintoma 

leve ao severo. A dislexia é freqüentemente acompanhada de transtornos na 

aprendizagem da escrita, ortografia, gramática e redação. 

O termo dislexia é aplicável a uma situação na qual a criança é incapaz de 

ler com a mesma facilidade com a qual lêem seus iguais, apesar de possuir 

uma inteligência normal, saúde e órgãos sensoriais intactos, liberdade 

emocional, motivação e incentivos normais, bem como instrução adequada. 

(p. 21). 

 

A dislexia é definida por Bouzingen como uma “dificuldade específica na 

integração dos mecanismos elementares da leitura, em uma criança que vai muito bem no 

estudo de outras matérias especialmente em matemática.” (Bouzingen  apud CARACIKI, 

1994, p. 11). 

Dislexia é uma afecção caracterizada pelas dificuldades da aprendizagem da 

leitura e da escrita, que não observam as deficiências demonstráveis fono-

articulatórias, sensoriais, psíquicas ou intelectuais, nas crianças com idade 

suficiente para adquirirem esta disciplina. A dislexia acompanha-se, com 

freqüência, de transtornos na aprendizagem da escrita, pelo que pode ser 

englobada dentro da síndrome. (CARACIKI, 1994, p. 13). 

 

Segundo Poppovic,  

normalmente entende-se por dislexia a afecção evolutiva (diferente da 

adquirida), cuja característica fundamental é a dificuldade apresentada pela 

criança na aprendizagem da leitura e da escrita, dificuldade esta que não é 

causada por deficiências identificáveis no campo intelectual, sensorial ou 

afetivo-emocional. (Poppovic apud BARONE, 1993, p. 27).   

 

“É uma dificuldade específica para identificar, compreender e reproduzir os 

símbolos escritos, que tem como conseqüência perturbar profundamente a aprendizagem da 

leitura e da ortografia”, nos diz Mme. Boreal (AJURIAGUERRA et al, 1984: p. 110). 

Enfim, dificuldade de aprendizagem da leitura e escrita é definida como dislexia e 

é gerada inesperadamente sem alterações em outros aspectos que causariam o distúrbio, como 

por exemplo, o nível de inteligência baixo, a falta de instrução ou falta de oportunidade sócio-

cultural. 
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2. 2.  Possíveis causas da dislexia 

 

Uma explicação para as causas da dislexia vem de um neurologista americano, 

chamado Orton que propôs uma explicação específica de natureza visual, para as dificuldades 

das crianças disléxicas. Segundo este pesquisador, essa confusão resulta de um 

desenvolvimento neurológico imperfeito. Mas as hipóteses de Orton não foram confirmadas a 

partir dos estudos.  

Na verdade, os resultados mais importantes foram de que poucos erros cometidos 

poderiam ser atribuídos às inversões de imagem e de que não havia nenhuma indicação de que 

as crianças disléxicas cometessem mais erros de inversão do que as outras crianças. Não foi 

encontrado relação entre a dislexia e o desenvolvimento neurológico lento. 

Outros estudiosos procuraram demonstrar que as crianças disléxicas apresentam 

problemas no reconhecimento de formas visuais e, portanto, no reconhecimento de palavras 

escritas, mas os estudos não mostraram resultados sólidos, lançando dúvidas sobre a hipótese 

de um déficit visual das crianças disléxicas. No entanto, ainda é possível que algumas 

crianças disléxicas sofram de um problema visual, enquanto outras sofram de outro tipo de 

dificuldade. 

Outros estudiosos acreditavam que as crianças disléxicas apresentavam 

dificuldade ao fazer as conexões entre a visão e a audição. Após experimentos, perceberam 

que estas são capazes de estabelecer conexões entre os órgãos citados da mesma forma que as 

outras crianças. 

Como as possibilidades perceptuais foram refutadas, os pesquisadores começaram 

a investigar hipóteses de natureza cognitiva e lingüística como explicações para a dislexia. 

Muitos estudos indicam que as crianças disléxicas apresentam, em geral, mais 

baixos níveis nas tarefas verbais do que nas não-verbais, sugerindo que as dificuldades de 

leitura podem resultar de alguma deficiência verbal. A partir destes estudos, surge a hipótese 

neurológica que a dislexia pode ser causada por alguma anormalidade no hemisfério cerebral 

esquerdo, por este ser responsável pelo controle da linguagem na maioria das pessoas, mas 

não existe evidência direta que confirme esta hipótese neurológica. 

Através de estudos, chegou-se a conclusão de que “as crianças que têm 

dificuldade de leitura apresentam um desempenho verbal mais baixo somente após terem 

suas experiências lingüísticas restringidas por suas dificuldades de leitura.” (NUNES, 2003, 

p.34). 
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As crianças disléxicas demonstraram, através de pesquisas, um desempenho 

inferior em relação aos testes de memória de palavras. Estas levam mais tempo para “realizar 

tarefas que envolvem dizer o nome de figuras ou objetos, adjetivos ou símbolos familiares, 

que outras crianças da mesma idade.” (NUNES, 2003, p. 35). Na verdade, os resultados 

foram refutados, pois as pesquisas não utilizaram variáveis adequadas, ou seja, as crianças 

disléxicas precisavam ser comparadas a outras crianças cujas habilidades de leitura fossem 

adequadas para sua idade. 

Outro estudo mostrou evidências convincentes de que as crianças disléxicas têm 

menor habilidade que as outras crianças para utilizar na leitura o significado e a gramática de 

um texto. 

Pesquisas sugeriram que as crianças disléxicas têm maior dificuldade com a 

análise fonológica das palavras do que as outras crianças. A partir de palavras inventadas, elas 

apresentaram uma dificuldade maior ao utilizar a análise da palavra na leitura do que as outras 

crianças, sugerindo que elas têm uma consciência menos clara da estrutura fonológica das 

palavras, quando ouvem ou falam. E também apresentam dificuldades na consciência da rima 

das palavras. 

Diversos estudos realizados demonstraram a relação significativa entre o nível de 

consciência fonológica e o sucesso na aprendizagem da leitura, ressaltando as dificuldades da 

criança disléxica que apresenta esta alteração na consciência fonológica e de rima, bem como 

na consciência das regras gramaticais. 

Ajuriaguerra, Zazzi, Burst e Maisonny sustentam a teoria psicopedagógica e 

apresentam como causas predisponentes da dislexia: “a imaturidade, transtornos da palavra 

não-corrigidos, fatores genéticos e ambientais.” (AJURIAGUERRA et al apud CARACIKI, 

1994, p. 12). 

André Rey atribuiu “a dislexia a distúrbios sensoriais discretos ou anomalias na 

dinâmica dos circuitos cerebrais.” (ANDRÉ REY apud CARACIKI, 1994, p. 13). 

Ana Maria Poppovic a classificou como “uma manifestação específica de uma 

síndrome psiconeurológica de organização de aprendizagem, com provável causa 

hereditária.” (ANA MARIA POPPOVIC apud CARACIKI, 1994, p. 13). Malgreen também 

apresentou tese de hereditariedade na dislexia. (MALGREEN apud CARACIKI, 1994, p. 13). 

Rabinovtch afirma que a capacidade de ler está prejudicada por dano cerebral 

manifestado por déficit neurológico. (RABINOVTCH apud CARACIKI, 1994, p. 13). 

Segundo Cantlon, “a origem é uma disfunção cerebral mínima que apresenta alterações 

eletroencefalográficas.” (CANTLON apud CARACIKI, 1994, p. 14). 
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Segundo Caraciki (1994)  

os disléxicos têm os seus condutores perfeitos, mas como seus centros 

nervosos superiores apresentam estas disfunções cerebrais mínimas, os 

estímulos recebidos não voltam perfeitos. Voltam quase iguais, mas não 

perfeitos, por causa dessas mesmas disfunções. (CARACIKI, 1994, p. 15). 

 

De acordo com Pennington (1997) tanto fatores genéticos como ambientais 

podem causar a dislexia. Do lado genético, há evidência de “transmissão poligêmica, 

transmissão recessiva e transmissão dominante autossômica.” (p. 50). As evidências atuais 

apóiam a perspectiva de que a dislexia é familial ( cerca de 35%  a 40%  dos parentes de 

primeiro grau são afetados), herdada (com uma hereditariedade de cerca de 50%). (p. 50). 

Em relação às causas ambientais, para Pennington(1997), complicações perinatais 

apresentam uma associação fraca, não-específica, com problemas posteriores de leitura, e 

alguns autores propõem que ambientes infecciosos ou tóxicos também poderão ter influência 

sobre a dislexia. Além desses, os autores ressaltam os aspectos do ambiente sociológico, 

como famílias grandes e baixo nível socioeconômico. Outros autores encontraram a relação 

do distúrbio com o tamanho da família e da afeição maternal. 

Algumas crianças que parecem ter dislexia não têm diferenças genéticas ou 

neurológicas subjacentes como causa de seus problemas de leitura, mas fazem parte de uma 

família ou cultura que não estimula a exposição à materiais impressos e leitura, originando, 

assim, o distúrbio na criança. 

Através de estudos descobriram que os disléxicos possuem problemas no plano 

temporal, que é a superfície posterior do lobo temporal. No hemisfério esquerdo, faz parte da 

área de Wernicke, a qual está envolvida no processamento fonológico, demonstrando o 

problema do processamento fonológico da dislexia. 

 

2.3. Tipos de dislexia 

 

As crianças com dislexia não apresentam o mesmo tipo de problema de leitura e 

escrita. Na verdade, este não é um problema homogêneo, mas existem diferenças qualitativas 

entre as crianças disléxicas, pois estas abordam a leitura de modo diferente, assim como as 

outras crianças que não apresentam este distúrbio. 

Eleonor Boder (apud Nunes, 2003) classificou as crianças disléxicas em três 

grupos. O grupo mais numeroso foi denominado “disfonético”, pois mostrou dificuldade de 
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consciência fonológica, sendo insensível à rima e à estrutura fonológica das palavras e, por 

essa razão, tem dificuldade em usar as correspondências letra-som na leitura e escrita. 

O segundo grupo identificado por Boder não apresenta esses erros, mas tinha 

dificuldade visual e, por isso, foi denominado “diseidético”. Suas dificuldades surgiam 

quando as palavras eram irregulares do ponto de vista da correspondência letra-som. 

O terceiro grupo apresentaria os dois tipos de dificuldade. (NUNES, 2003) 

Outros estudiosos procuraram analisar dois tipos de dislexia, ou seja, do 

desenvolvimento e adquiridas, sendo estas observadas em conseqüência de lesões cerebrais 

resultantes de acidentes ou da remoção de um tumor cerebral. 

As dislexias adquiridas são divididas em diferentes tipos de síndromes, entre elas 

a dislexia fonológica, como foi apresentada por Boder, cujos os pacientes encontram grandes 

dificuldades na leitura de palavras inventadas ou palavras pouco familiares, especialmente as 

mais longas. 

Outra dislexia foi encontrada chamada de superfície, com dificuldades visuais, 

apresentando problemas na leitura de palavras irregulares, tal como foi observado por Boder. 

Outros estudiosos observaram que as mesmas dificuldades encontradas em 

crianças disléxicas apareciam entre crianças ditas normais. E foi demonstrado que as 

principais dificuldades das crianças disléxicas envolvem a consciência fonológica, sendo-lhes 

mais difícil, portanto, a utilização das correspondências letra-som. No entanto, todas as 

crianças enfrentam essas dificuldades. 

Mattis e seus colegas tentaram classificar os disléxicos em termos dos problemas 

adicionais que apresentavam, o maior subgrupo era o “grupo de transtorno da linguagem, 

que tinham problemas para dar nomes a objetos, com a discriminação dos sons na fala e na 

compreensão e repetição de sentenças faladas.” (MATTIS apud ELLIS, 1995, p. 108). Mas, 

além desses, existiam subgrupos menores cujos problemas tinham a ver com a 

“seqüenciamento de fonemas, com a articulação e coordenação motora ou percepção visual-

espacial.” (ELLIS, 1995, p. 108). 

A dislexia adquirida começou a ser estudada no final do século XIX por 

neurologistas como Carl Wernicke, mas a maior parte das pesquisas foram realizadas a partir 

de meados da década de 70. 

Shallice e Warrington classificaram as dislexias adquiridas em periféricas e 

centrais, as periféricas são “transtornos nos quais os sistemas de análise visual está 

danificado, resultando em uma faixa de condições nas quais a percepção de letras nas 

palavras está prejudicada.” (SHALLICE E WARRINGTON apud ELLIS, 1995, p. 48). E as 
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dislexias centrais são um “agrupamento de transtornos nos quais os processos, além do 

sistema de análise visual, estão danificados, resultando em dificuldades que afetam a 

compreensão e/ou comunicação de palavras escritas.” (ELLIS, 1995, p. 48). 

Das dislexias periféricas, os estudiosos encontraram grupos diferentes, entre eles o 

da dislexia por negligência, que afetaram o lado direito do cérebro, ao invés do lado esquerdo, 

que controla o uso da linguagem na maioria das pessoas. Os indivíduos tinham problemas 

com a leitura. Com palavras, cometiam o erro que afetavam a primeira ou as duas primeiras 

letras. Na verdade, o problema neste caso era de natureza visual. Os seus erros giravam em 

torno da substituição das letras iniciais da palavra, parecendo que sabiam a existência de letras 

naquele local. 

Outro tipo de dislexia periférica é a dislexia da atenção, em que os indivíduos 

mostram boa leitura de palavras isoladas, mas quando encontram várias letras em uma cadeia 

ou diversas palavras na página, eles então começam a cometer erros. Deste distúrbio, percebe-

se que o processo de atenção é necessário para a manutenção do foco sobre uma letra ou 

palavra que está sendo identificada para garantir que o indivíduo não seja confundido por 

demasiadas informações de outros pontos no mundo visual. 

Outra dislexia periférica encontrada foi a de leitura letra-por-letra, em que os 

indivíduos, ao serem solicitados a leitura, podem observá-la detidamente, identificando as 

letras uma de cada vez antes de tentarem dizer a palavra completa. Eles não lêem 

fonicamente, mas convertem as letras em seus nomes, não em seus sons. Sua leitura é lenta e 

propensa a erros, porém lêem palavras irregulares com tanto sucesso quanto as palavras 

regulares. 

As dislexias centrais podem ser de quatro tipos, entre elas surge a de leitura não 

semântica, que evidenciou uma capacidade para ler palavras em voz alta, apesar de mostrar 

muito poucas evidências de entendê-las, e ser quase incapaz de usá-las em sua própria fala 

espontânea limitada. Neste distúrbio, ficam preservados os procedimentos de conversão letra-

som, mas a compreensão de palavras escritas estava prejudicada, apresentando prejuízo no 

sistema semântico. 

Outra dislexia central é a de superfície, em que os disléxicos tratam “palavras 

uma vez familiares como se fossem estranhas, decompondo-as em suas letras componentes e 

agrupando-as em letras, convertendo cada uma em fonemas e pronunciando a seqüência 

sonora resultante.” (ELLIS, 1995, p. 52). Estes indivíduos pronunciam palavras irregulares 

como se fossem regulares. 
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O paciente com esta dificuldade tem problema no significado das palavras devido 

às dificuldades na pronúncia das mesmas. 

Outro tipo de dislexia central é a fonológica, já observado por outros autores, em 

que os indivíduos são incapazes de ler palavras desconhecidas ou não-palavras inventadas em 

voz alta. As crianças que apresentam dislexia desenvolvimental mostram sintomas muito 

semelhantes àqueles da dislexia fonológica adquirida. 

O último tipo de dislexia central encontrado foi a dislexia profunda, em que os 

indivíduos têm mais facilidade de ler palavras concretas do que abstratas, e assim como os 

disléxicos fonológicos também consideram impossíveis de ler palavras não familiares e não-

palavras. Apresentam uma combinação de erros visuais seguido por erros semânticos. Erros 

de derivação de palavras, substituições de funções gramaticais. 

Marshall e Newcombe em 1966 fizeram as primeiras descrições completa sobre a 

dislexia profunda. Os disléxicos desse tipo perderam as conexões entre o sistema de análise 

visual e o nível do fonema. 

Colthert afirma que nos “disléxicos profundos, a maior parte dos processos de 

leitura do hemisfério esquerdo foi completamente destruída e que as capacidades residuais 

de leitura são mediadas pelo hemisfério direito do paciente.” (COLTHERT apud ELLIS, 

1995, p. 56) 

Pesquisadores descobriram a dislexia fonológica do desenvolvimento, que possui 

características semelhantes à dislexia fonológica adquirida, ou seja, dificuldade fonológica de 

leitura, sendo deficientes para a leitura em voz alta de palavras não-familiares e de não-

palavras. Não convertem letra para som. “Eles estão propensos a erros visuais, quando lendo 

palavras isoladas em voz alta.” (ELLIS, 1995, p. 110). 

Outro tipo de dislexia do desenvolvimento é a de superfície que apresenta 

características semelhantes aos disléxicos de superfície adquirida. Estes utilizam 

procedimentos fonológicos de conversão de letras em sons, quando tentam ler em voz alta. 

Eles lêem palavras regulares razoavelmente bem, mas tendem a regularizar as palavras 

irregulares. 

Boder fez uma distinção entre os tipos de dislexia, chamando-os de disfonética e 

diseidética, sendo que os disfonéticos possuem os problemas fonológicos, apresentando 

problemas na decodificação fônica, para Boder seus erros são freqüentemente visuais. 

Enquanto os diseidéticos são do tipo de superfície, os indivíduos com este 

problema lêem através de “um processo de análise e síntese fonética, pronunciando 
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sequencialmente combinações tanto familiares quanto não-familiares de letras.” (BODER 

apud ELLIS, 1995, p. 115). 

Segundo os estudiosos, a dislexia profunda do desenvolvimento pode existir, mas, 

parece ser rara. 

De acordo com Garcia (1998), como a leitura é uma tarefa complexa que envolve 

diversos processos cognitivos, as dificuldades de aprendizagem da leitura podem ser 

originadas nos processos perceptivos, gerando problemas na via fonológica, visual ou em 

ambas, ou em processos relacionados com a gramática da linguagem ou semântica. 

 

2.4. Características do disléxico 

 

A característica principal do disléxico é a persistência das dificuldades na leitura 

e, consequentemente, na escrita. Segundo Condemarin (1986) ao analisar a leitura oral de um 

indivíduo com este distúrbio serão observadas algumas ou várias das seguintes dificuldades:  

Confusão entre letras, sílabas ou palavras com diferenças sutis de grafia; confusão 

entre letras, sílabas ou palavras com grafia similar, mas com diferente orientação no 

espaço; confusão entre letras que possuem um ponto de articulação comum, e cujos 

sons são acusticamente próximos; inversões parciais ou totais de sílabas ou 

palavras; substituição de palavras por outras de estrutura mais ou menos similar ou 

criação de palavras, porém com diferente significado; contaminações de sons; 

adições ou omissões de sons, sílabas ou palavras; repetições de sílabas, palavras ou 

frases; pular uma linha, retroceder para linha anterior e perder a linha ao ler; 

excessivas fixações do olho na linha; soletração defeituosa: reconhece letras 

isoladamente, porém sem poder organizar a palavra como um todo, ou então lê a 

palavra sílaba por sílaba, ou ainda lê o texto palavra por palavra; problemas de 

compreensão; leitura e escrita em espelho em casos excepcionais; ilegibilidade; em 

geral, as dificuldades do disléxico no reconhecimento das palavras obrigam-no a 

realizar uma leitura hiperanalítica e decifratória. Como dedica seu esforço á tarefa 

de decifrar o material, diminuem significativamente a velocidade e a compreensão 

necessárias para a leitura normal. (CONDEMARIN, 1986, p. 22-23). 

 

Os disléxicos apresentam outras dificuldades que interferem na aprendizagem da 

leitura, como: alterações na memória; alterações na memória de séries e seqüências; 

orientação direita-esquerda; linguagem escrita; dificuldades em matemática, principalmente 

na solução de problemas, devido aos problemas de leitura. 

Os disléxicos mostram problemas emocionais, de baixa auto-estima devido  a seus 

fracassos escolares, muitas vezes, retirando-se da aprendizagem e de qualquer competição, 

podendo apresentar atitudes depressiva diante de suas dificuldades, atitudes agressiva e 

pejorativa diante de seus superiores e iguais, e sensação de antipatia e rechaço com relação à 

leitura. 
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Critchley apresentou premissas para diferenciar a dislexia específica com as 

demais causas de dificuldades na leitura, que são:  

a dificuldade para ler persiste até a idade adulta; os erros na leitura e escrita são de 

natureza peculiar e específica; existe uma incidência familiar de tipo hereditária da 

síndrome; a dificuldade se associa, também à interpretação de outros símbolos.  
(CRITCHLEY apud CONDEMARIN, 1986, p. 21). 

 

Ajuriaguerra evidencia que   

A dislexia se caracteriza pelo fato de que o indivíduo afetado não realiza 

praticamente nenhum progresso na leitura e na ortografia, ao longo de sua 

escolaridade primária. Não se trata, pois, de um atraso do desenvolvimento, mas de 

um verdadeiro bloqueio. (AJURIAGUERRA, 1984, p. 120). 
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3. DIAGNÓSTICO E INTERVENÇAÕ PSICOPEDAGÓGICA EM DISLEXIA 

 

3.1. Diagnóstico Psicopedagógico 

 

O processo do diagnóstico é fundamental no trabalho do psicopedagogo, pois 

como ressalta Weiss (2000), “todo diagnóstico psicopedagógico é, em si, uma investigação, é 

uma pesquisa do que não vai bem com o sujeito, em relação a uma conduta esperada.” (p. 

27). Sendo, portanto, um momento de esclarecer a queixa do próprio sujeito, da família e na 

maioria das vezes, da escola. 

Nessa investigação, pretende-se perceber a forma de aprender e os desvios do 

sujeito que estar em estudo, organizando, assim dados em relação à vida biológica, cognitiva e 

social de forma única e pessoal do indivíduo em questão. 

Segundo Weiss (2000), para se iniciar o diagnóstico psicopedagógico é 

fundamental que o terapeuta tenha claros dois grandes eixos de análise: horizontal, que 

explora basicamente o campo presente, buscando a contextualização do problema, 

investigando o momento atual e o eixo vertical, histórico, onde busca-se “a construção geral 

do indivíduo, sempre contextualizada nos diferentes momentos.”(WEISS, 2000, p. 29). Nesse 

eixo investiga-se as diferentes histórias que integram a grande história do paciente. 

O sucesso de um diagnóstico reside na competência e sensibilidade do terapeuta 

em explorar a multiplicidade de aspectos revelados em cada situação. É necessário analisar as 

relações grupais, escolares e familiares, os conflitos da instituição escolar que o paciente 

freqüente, chegando-se à busca dos aspectos falhos. Torna-se necessário também sintetizar a 

visão do que a escola oferece como ensino e o que exige como produto de aprendizagem do 

aluno. 

A maior qualidade e validade do diagnóstico dependerão da relação estabelecida 

terapeuta-paciente, proporcionando melhor atendimento posterior. É importante ressaltar que 

tudo na comunicação pode intervir no processo: a palavra, o modo de falar, a atitude, os 

gestos, a movimentação do corpo, etc. 

O diagnóstico psicopedagógico é composto de vários momentos que temporal e 

espacialmente tomam decisões diferentes conforme a necessidade de cada caso, ou a 

seqüência diagnóstica é estabelecida a partir dos primeiros contatos com o caso. 

Weiss (2000) estabelece a seguinte seqüência diagnóstica, a ser modificada 

segundo as necessidades de cada caso: 
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1. Entrevista Familiar Exploratória Situacional (E. F. E. S.); 2. Entrevista de 

anamnese; 3. Sessões lúdicas centradas na aprendizagem (para crianças); 4. 

Complementação com provas e testes (quando for necessário); 5. Síntese diagnóstica 

– Prognóstico; 6. Entrevista de devolução e encaminhamento. (p. 36). 

 

A entrevista familiar exploratória situacional (E.F.E.S.) segundo Weiss (1994) é 

quando se reúne os pais com a criança ou adolescente para uma sessão conjunta com duração 

de 50 minutos. 

A E.F.E.S. tem como objetivos a compreensão da queixa nas dimensões familiar e 

escolar, a captação das relações e expectativas familiares centradas na 

aprendizagem escolar, a expectativa em relação à atuação do terapeuta, a aceitação 

e o engajamento do paciente e seus pais no processo diagnóstico, a realização do 

contrato e do enquadramento de forma familiar e o esclarecimento do que é um 

diagnóstico psicopedagógico. (WEISS, 1994, p. 36). 

 

Outros autores explicitam idéias diferentes, mas com objetivos semelhantes, ou 

seja, reunir a família e perceber o quadro  do paciente a partir deste contato inicial, levantando 

hipóteses, que poderão ser confirmadas ou não no decorrer do diagnóstico. Essas hipóteses 

servirão de base para a seqüência diagnóstica e os instrumentos a serem usados. 

Na anamnese, segundo Weiss (1994) tem-se por objetivo colher dados 

significativos sobre a história de vida do paciente. 

Em alguns casos, não é suficiente uma sessão para anamnese, há necessidade de 

continuidade. O que leva a isso não é a quantidade de informações, mas, sim, a 

qualidade, como são faladas as coisas, a dinâmica revelada na família, o modo de 

tratar o paciente. (WEISS, 1994, p. 49). 

 

A reflexão sobre os dados colhidos nas entrevistas de anamnese possibilitará 

contextualizar o paciente no ambiente familiar e escolar para traçar as hipóteses que ligam 

fatos. É importante integrar esses dados aos obtidos na entrevista familiar exploratória 

situacional (E.F.E.S.) para levantamento de hipóteses e de definição de instrumentos. 

Weiss (1994) propõe sessões lúdicas centradas na aprendizagem para obter o 

diagnóstico, pois, como essa primeira fase também serve como intervenção e é no brincar que 

a criança constrói um espaço de experimentação, de transição entre o mundo interno e o 

externo. 

Investigar o que está envolvido nesse processo e sua relação com a queixa . Ver o 

que faz, como faz, como organiza esse fazer em suas múltiplas facetas cognitivas, 

afetivo-sociais e corporais em suas ligação com o processo pedagógico. É 

fundamental relacionar o observado com os dados obtidos nos testes e nas entrevistas 

de anamnese. (WEISS, 1994, p. 64). 

 

Através da provas e testes propostos por Weiss (1994), é investigado o que o 

paciente já aprendeu, como articula os diferentes conteúdos entre si, como faz uso desses 

conhecimentos nas diferentes situações escolares e sociais, como os usa no processo de 
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assimilação de novos conhecimentos. É importante definir o nível pedagógico para se 

verificar a adequação à série que cursa. 

É necessário fazer uma avaliação pedagógica diante dos problemas apresentados 

na queixa inicial, podendo ser de leitura , escrita, matemática ou outros. 

Os testes e provas são selecionados de acordo com a necessidade surgida em função 

de hipóteses levantadas nas sessões familiares, nas atividades lúdicas, etc, quando 

alguns aspectos não ficam bem claros e exigem um aprofundamento por outros 

caminhos. (WEISS, 1994, p. 100). 

 

As provas operatórias, de acordo com Weiss (1994), “têm como objetivo 

determinar o grau de aquisição de algumas noções chaves do desenvolvimento cognitivo, 

detectando o nível de pensamento alcançado pela criança, ou seja, o nível de estrutura 

cognoscitiva com que opera.”(WEISS, 1994, p. 102). 

Sobre a devolução, Weiss (1994) explica: “Devolução é uma comunicação verbal 

feita ao final de toda avaliação em que o terapeuta relata aos pais e ao paciente os 

resultados obtidos ao longo do diagnóstico.” (WEISS, 1994, p. 118). 

É o momento de síntese de todo o processo diagnóstico, além de ser mais uma 

fase para perceber os medos, receios, e fantasias que ajudam no diagnóstico. A devolução 

serve para realizar os encaminhamentos, fazendo as recomendações e indicações necessárias. 

Segundo Bassedas (1996), o diagnóstico psicopedagógico “é um processo no qual 

é analisada a situação do aluno com dificuldades dentro do contexto de escola e de sala de 

aula, com a finalidade de proporcionar aos professores orientações e instrumentos que 

permitam modificar o conflito manifestado.” (BASSEDAS, 1996, p. 24) 

Para Bassedas (1996), o diagnóstico deve ser realizado no mínimo por dois 

profissionais, o psicólogo como especialista ou psicopedagogo e o professor, este é quem 

conhece o aluno nas situações cotidianas de aprendizagem. A autora também enfatiza o 

trabalho com a família dentro do diagnóstico. 

Para esta autora, a atuação do profissional na escola deve ser na análise do modo 

como o professor trata a diversidade e a possibilidade de ser flexível e acolhedora, pois 

dependendo da forma como esta entende estes conceitos, dará ou não condições de que se 

ofereça uma maior ou menor ajuda aos alunos com dificuldades. 

O professor torna-se um elemento indispensável no que se refere às suas 

concepções de aprendizagem e dificuldades. 

Para Bassedas (1996) é fundamental perceber o indivíduo estudado com a 

globalidade da pessoa, considerando os diferentes papéis que ele desempenha durante a vida 

(filho, neto, amigo, etc). 
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Segundo Bassedas (1996), os elementos do diagnóstico psicopedagógico são os 

seguintes: inicia-se pelo encaminhamento, que para a autora deve ser solicitado pelo 

professor, considerando que “esta situação que dá a razão de ser do diagnóstico dentro do 

âmbito escolar e que o vincula, de forma estreita, ao processo de aprendizagem e à tarefa 

educativa da escola.” (BASSEDAS,1996, p. 45) 

Do encaminhamento segue-se para a entrevista com o professor, no intuito de 

tentar ampliar as informações que o professor possui da criança. A autora propõe três tipos de 

entrevistas, que pertencem a diferentes momentos do processo diagnóstico: “início, devolução 

e seguimento.” (BASSEDAS, 1996, p. 47) 

O próximo passo, segundo Bassedas (1996), é a entrevista com os pais, como 

propõe Weiss (1994), objetivando o conhecimento da criança na família, seus papéis, tipos de 

relações que se estabelecem. E reconhecer a família como colaboradora desse processo. 

Bassedas (1996) enfatiza a observação do indivíduo como passo seguinte, sendo 

este dividido em duas etapas: na sala de aula e no recreio. Para Bassedas: “a observação é um 

instrumento, que nos permite realizar uma análise do problema na situação em que ele se 

mostra de forma mais marcante.” (BASSEDAS, 1996, p. 59). 

Bassedas (1996) propõe um esquema de aspectos que devem ser registrados numa 

avaliação: 

Contexto da observação; avaliação geral da tarefa; atitude do aluno durante a 

tarefa; realização do trabalho; relação aluno/professor; relacionamento com os 

colegas; interação com o observador; comentários do professor e com o professor; 

avaliação global da observação; conclusões da observação e orientações. 

(BASSEDAS, 1996, p. 68). 

 

A observação no recreio é necessária para se entender melhor às dificuldades e a 

situação pessoal do aluno num contexto muito diferente ao da aula, complementando as 

informações oferecidas na aula. 

Deve-se realizar a revisão dos trabalhos de aula, que ajuda a completar a 

observação, já que permite analisar as realizações do aluno. É necessário comparar os 

trabalhos com os do resto do grupo-aula, constatando se as diferenças são ou não 

significativas. 

Um passo importante a partir desse momento é o trabalho individual com o aluno. 

“Esta situação permite-nos observar como o aluno se manifesta dentro de uma situação 

comunicativa com um adulto pouco conhecido e como ele reage e se comporta diante das 

tarefas concretas que lhe são propostas.” (BASSEDAS, 1996, p. 86). 
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Um dos passos deste trabalho é a entrevista com o aluno. Procura-se obter uma 

visão ampla da criança através de perguntas relativas ao conhecimento de si mesmo, de como 

ele percebe a vida na escola, na família e no círculo de relações sociais em que se movimenta. 

Para Bassedas (1996), parte daí para os testes psicológicos e pedagógicos, 

A finalidade da exploração é a de obter mais informação sobre o domínio dos 

conteúdos do currículo, sobre os aspectos que regem o comportamento da criança e, 

também, sobre o nível de desenvolvimento das suas diferentes capacidades 

(intelectuais, motoras, emocionais). (BASSEDAS, 1996, p. 88). 

 

Em relação ao diagnóstico psicopedagógico e a intervenção, Fernandez (1990) 

propõe a necessidade de uma equipe interdisciplinar em aprendizagem, composta por: 

psicopedagogo, psicólogo, psicanalista, educador, pediatra e etc.  

Esta autora coloca a família como protagonista do diagnóstico. Trata-se de 

devolver aos pais a possibilidade de encontrar com seus aspectos sadios, para que daí eles 

mesmos possam descobrir os caminhos para mudar. Segundo Fernandez (1990) “a origem do 

problema de aprendizagem não se encontra na estrutura individual. O sintoma se ancora em 

uma rede particular de vínculos familiares, que entercruzam com uma também particular 

estrutura individual.” (FERNANDEZ, 1990, p. 30). 

Fernandez (1990) evidencia que  

Um diagnóstico psicopedagógico de uma criança ou adolescente busca responder a 

interrogações particulares, tais como: com que recursos conta para aprender? O que 

significa o conhecimento e o aprender no imaginário do sujeito e sua família? Que 

papel foi-lhe designado por seus pais em relação ao aprender? Qual a sua 

modalidade de aprendizagem? Qual é a posição do sujeito frente ao não dito ao 

oculto, ao secreto? Que função tem o não aprender para ele e para seu grupo 

familiar? Qual é o significado da operação particular que constitui o sintoma? Como 

aprende e como não aprende? O não aprender responde a um sintoma, ou é uma 

resposta reativa ao meio sócio-educativo? (FERNANDEZ, 1990, p. 37-38). 

 

Enfim, ao “encerrar” o diagnóstico psicopedagógico, o terapeuta precisa ter 

formado uma visão geral do paciente e sua contextualização na família, na escola e no meio 

social em que vive. Deve perceber o modelo de aprendizagem, o que já aprendeu, o que pode 

aprender, o que interfere no aprender do ponto de vista cognitivo e afetivo-social, que 

recursos possui, se os mobiliza ou não, que direção tomam seus interesses e motivações na 

busca do conhecimento. 

 

3.2.  Diagnóstico Psicopedagógico da Dislexia 
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 Como a dislexia é um problema de leitura e, consequentemente, de escrita, a 

avaliação dessa dificuldade é realizada comparando o desempenho esperado em leitura e 

escrita a partir do nível intelectual e o desempenho efetivamente observado. 

Segundo Nunes (2003), “a fim de identificar essa defasagem são necessários 

instrumentos de avaliação da inteligência e do nível de leitura que estejam correlacionados 

significativamente.” (p. 86). 

Para Condemarin (1986), no diagnóstico das crianças disléxicas é necessário 

conhecer a história pessoal do indivíduo, como Weiss (1994) propõe a partir da anamnese e 

entrevistas com a família, pois o disléxico pode revelar um ou mais dos seguintes 

antecedentes: 

Existência de um familiar próximo que apresente ou tenha apresentado 

problemas na linguagem ou dificuldades na aprendizagem da leitura e da 

escrita; dificuldades no parto: anoxia, hipermaturidade, prematuridade do 

tempo e/ou peso; doença infecto-contagiosa que tenha produzido no sujeito 

um período febril, como vômitos, convulsões e/ou perda de consciência; 

atraso na aquisição da linguagem e/ou pertubações na articulação; atraso na 

locomoção; problemas de dominância lateral. (CONDEMARIN, 1986, p. 

22). 

 

   É necessário analisar qualitativamente a leitura oral de um disléxico, pois nela 

revelará algumas ou várias dificuldades. Segundo Condemarin, com mais de doze anos, o 

indivíduo precisa ser avaliado na leitura silenciosa, pois quando este ler, realiza uma leitura 

subvocal, isto é, murmura ou move os lábios, já que se ver obrigado a pronunciar as palavras 

para poder compreendê-las. 

  Como a leitura é desenvolvida a partir de um processo complexo, que envolve 

alguns aspectos, de acordo com Condemarin é necessário no diagnóstico dos problemas de 

leitura investigar os seguintes aspectos: “Capacidade intelectual; principais fatores que 

influem na aprendizagem da leitura, como percepção, esquema corporal, noção temporal, a 

linguagem; e fatores emocionais.” (CONDEMARIN, 1986, p. 38). 

  Em relação à dislexia, Condemarin elaborou um teste específico, com o 

propósito de: 

situar o nível de leitura da criança sobre a base da leitura de sílabas de 

crescente complexidade; explorar sinais disléxicos na leitura oral e utilizar 

os resultados como guia para o tratamento corretivo individual dos erros no 

reconhecimento das palavras. (CONDEMARIN, 1986, p. 44). 

 

Para Pennington (1997), no diagnóstico da dislexia é “importante verificar 

especificamente a leitura em voz alta e a aprendizagem fônica, dois aspectos da leitura nos 

quais virtualmente todos os disléxicos apresentam problemas.” (PENNINGTON, 1997, p. 72) 
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É importante observar a soletração, pois os disléxicos não são capazes de soletrar 

palavras simples de forma correta, devido às dificuldades fonológicas. 

Segundo Pennington (1997), é importante observar sintomas físicos ou 

emocionais, tais como ansiedade ou depressão, relutância em ir à escola, dores de cabeça e 

problemas estomacais, pois podem indicar a dislexia devido a fracassos (ou medo do fracasso) 

decorrentes da experiência disléxica. 

Pennington concorda com Condemarin, ressaltando sobre a necessidade de 

investigar sobre a história de vida do disléxico, esse divide em três aspectos: história da 

família, devido à incidência hereditária do transtorno; história acadêmica ou escolar, devido 

aos problemas para aprender o alfabeto, nomes de letras ou outras habilidades de pré-leitura; e 

história de leitura e linguagem. 

Pennington (1997) evidencia quatro tipos principais de erros em leitura: “falta de 

fluência, erros nas palavras funcionais, erros visuais (tentativa de adivinhar a palavra como 

um todo) e lexicalização quando da leitura de não-palavras.” (PENNINGTON, 1997, p. 74) 

Os disléxicos usualmente são lentos e titubeantes em sua leitura oral, porque suas 

habilidades automáticas para decodificação são “fracas”. Erros de palavras funcionais 

referem-se às substituições de palavras “pequenas”, tais como artigos e preposições. Os erros 

visuais são as substituições nas palavras de conteúdo baseadas numa similaridade visual 

superficial com a palavra-alvo, estes erros são reflexos de problemas na codificação 

fonológica ou fônica. Os erros de lexicalização referem-se a trocas de uma não-palavra por 

uma palavra real, usualmente com uma forma visual similar. 

Para Caraciki (1994), precisa-se dos seguintes laudos para se chegar a um 

diagnóstico diferencial nas dislexias: “clínico geral, neurológico, neuroftalmológico, 

otorrinolaringológico, audiométrico, eletroencefalográfico, psiquiátrico, psicológico, 

fonoaudiológico e pedagógico.” (CARACIKI, 1994, p. 21). 

Pestun (2002) concorda com Caraciki ao ressaltar a importância da equipe 

interdisciplinar no diagnóstico de dislexia. Para Pestun “há necessidade de que um grupo de 

profissionais proceda à investigação e à análise dos déficits funcionais, trace o perfil de 

desempenho da criança, formule hipóteses explicativas e especifique os objetivos 

terapêuticos.” (PESTUN, 2002, p. 329). 

Para Dockrell (2000), ao avaliar as dificuldades de aprendizagem da leitura é 

necessário verificar a habilidade para reconhecer palavras. É necessário realizar testes que 
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permitam “avaliar as habilidades de decodificação e de compreensão, como o teste Neatle 

Analysis of Reading Ability.”  (DOCKRELL, 2000, p. 109). 

Barone complementa ressaltando que,  

o que caracteriza um diagnóstico de dislexia é o caráter sistemático dos erros 

e, principalmente, a concomitância do aparecimento de outros distúrbios, 

sendo os mais freqüentes referentes à fala, à compreensão da linguagem, à 

orientação espacial e temporal, à discriminação perceptivo-visual e auditiva, 

ao esquema corporal, à in-coordenação motora, ao conhecimento de direita-

esquerda e à atenção. (p.27-28). 

 

 

3.3. Intervenção Psicopedagógica 

 

A intervenção psicopedagógica é um processo que passa por etapas, iniciando no 

diagnóstico, pois ao diagnosticar o psicopedagogo está intervindo nos problemas do indivíduo 

e no cotidiano da família. 

Para Fernandez (1990): 

O diagnóstico não completa o olhar interpretativo nem diagnóstico: todo o 

processo terapêutico é também diagnóstico. Quem tem o saber sobre o que 

está acontecendo (ainda que não tenha o conhecimento) é o próprio paciente. 

O desdobramento e o afloramento do mesmo acontecerá durante o 

tratamento. Reciprocamente, consideramos o momento chamado diagnóstico 

de grande relevância terapêutica. (FERNANDEZ, 1990, p. 44). 

 

Rubinstein (1991) evidencia que: “O diagnóstico psicopedagógico subsidiará a 

intervenção, pois o tratamento que só considere a eliminação dos sintomas não contribuirá 

efetivamente para que as mudanças sejam estruturais.” (SCOZ, 1991, p. 105). 

Para Bassedas (1996), é fundamental que se estabeleça a devolução com o aluno, 

pois ele poderá conhecer o porquê da intervenção e em que consistirá a ação.  

Obviamente, a informação proporcionada ao aluno dependerá da sua idade. 

Isto se baseia no fato de que consideramos que a tomada de consciência pelo 

aluno da natureza do seu problema e das possibilidades que ele tem de 

superá-lo é fundamental, para que possa ter uma participação ativa na 

solução do mesmo. (BASSEDAS, 1996, p. 93). 

 

A partir da devolução e dos encaminhamentos, inicia-se a etapa da intervenção 

propriamente dita, quando o profissional organiza os trabalhos diante dos problemas 

específicos, das dificuldades do “aprendente”. 

Assim como não concebemos uma avaliação psicopedagógica padronizada, 

também a intervenção apóia-se na demanda do cliente e na escuta do 

terapeuta psicopedagogo que deverá buscar no seu trabalho formas criativas 

e inéditas para lidar com os sintomas. (SCOZ, 1991, p. 105). 
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Segundo Rubinstein(1991), “a intervenção psicopedagógica tem como principal 

meta contribuir para que o aprendiz consiga ser um protagonista não só no espaço 

educacional, mas na vida em geral.” (RUBINSTEIN apud SCOZ, 1991, p. 104). 

Para a autora, o trabalho psicopedagógico precisa resgatar a identificação do 

paciente com o conhecimento e, portanto, com a possibilidade de aprender. “Compete-nos 

como profissionais da área da aprendizagem contribuir para que o aprendiz tenha melhores 

condições para utilizar suas estruturas cognitivas.” (SCOZ, 1991, p. 104-105). 

Segundo Fernandez (1990),  

A libertação da inteligência aprisionada, somente poderá dar-se através do 

encontro com o perdido prazer de aprender. Por tal razão cremos que nossa 

principal tarefa em relação aos pacientes é ajudá-los a recuperar o prazer de 

aprender. (FERNANDEZ, 1990, p. 18). 

 

A intervenção psicopedagógica precisa ser uma mediação, contribuindo para que 

o aprendiz consiga refletir sobre sua ação e possa, portanto, modificá-la. “A mediação é 

compreendida como uma intervenção por parte do terapeuta que ajuda o aprendiz a utilizar 

conhecimentos potenciais.” (SCOZ, 1991, p. 106). 

Para Vygotsky, mediação “caracteriza a relação do homem com o mundo e com 

os outros homens, é de fundamental importância justamente porque é através desse processo 

que as funções psicológicas superiores, especificamente humanas, se desenvolvem.” (REGO, 

1995, p. 50). 

“Na intervenção psicopedagógica há necessidade de fazer uma ‘escuta’ apurada 

que permita compreender o percurso do aprendiz na relação com a tarefa.” (SCOZ, 1991, p. 

107). 

Durante a intervenção, o brincar é fundamental para o desenvolvimento, além do 

desenho, da produção de textos, da leitura e da dramatização, pois todos trabalham a 

simbolização de conflitos, “o que em si já é terapêutico.” (SCOZ, 1991, p. 107). 

O vínculo no processo de intervenção é necessário para a aprendizagem do 

indivíduo, pois, às vezes, “a dificuldade de aprendizagem decorre da impossibilidade do 

cliente estabelecer o vínculo com o objeto, seja ele, uma pessoa ou um conteúdo qualquer.” 

(SCOZ, 1991, p. 108). 

 O processo terapêutico é composto de etapas, portanto, não se deve procurar 

resolver todas as dificuldades ao mesmo tempo. É necessário que o profissional esteja atento 

às reais necessidades do indivíduo. Não pode perder de vista a demanda que se originou no 

diagnóstico e as possíveis demandas que vão surgindo durante o trabalho. 
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Consideramos necessário e fundamental o contato sistemático com a família 

a fim de obter informações a respeito do desenvolvimento e aprendizagem, e 

informar sobre aspectos que poderão contribuir para que eles possam melhor 

ajudar o cliente. (SCOZ, 1991, p. 110). 

 

Para Dockrell (2000): 

Para decidir como fazer a intervenção, devemos 

estabelecer metas e objetivos e pensar em uma forma para lidar com os erros 

das crianças. Devemos prestar atenção especial à generalização do 

aprendizado da tarefa de treinamento para outras situações. Finalmente, 

vamos considerar a identificação das exigências de ensino. (DOCKRELL, 

2000, p. 159). 

 

“O processo de intervenção requer uma análise do que precisa ser ensinado e de 

como estas informações podem ser dadas.” (DOCKRELL, 2000, p. 163). E para isto é 

necessário perceber os aspectos da tarefa e as potencialidades e necessidades da criança. 

Para esta autora, deve-se primeiro compreender os aspectos da tarefa que causam 

problemas para a criança. Podendo então considerar as dificuldades específicas da mesma. 

Para Dockrell (2000) na intervenção é necessário realizar a análise cognitiva da 

tarefa, que é um procedimento de decomposição da tarefa completa em subtarefas 

componentes e, então, a separação de cada subtarefa em seus subcomponentes até que os 

mesmos estejam de tamanho apropriado, podendo haver variações dependendo da tarefa ou do 

aluno que está sendo treinado na tarefa. 

Para a autora, há dois elementos principais na análise da tarefa: “o primeiro é 

identificar a base de conhecimentos relevantes que a criança deve possuir para dominar a 

tarefa (...) O segundo elemento é identificar as estratégias que ela deve conseguir utilizar.” 

(DOCKRELL, 2000, p. 166). 

Na intervenção, buscam-se estratégias cognitivas que ensinem os indivíduos como 

aprender. 

A base de conhecimentos já existente na criança é um determinante 

importante das estratégias que podem ser aprendidas e aplicadas. Conforme 

aumenta a base de conhecimentos de um domínio, varia o tipo de estratégia 

que pode ser aplicada... A criança se torna menos dependente das estratégias 

simples, porque as informações relevantes podem ser evocadas da base de 

conhecimento e isto, em troca, permite o uso de estratégias mais complexas. 

(DOCKRELL, 2000, p. 168). 

 

É fundamental na intervenção, além de treinar estratégias com base nas tarefas, 

dar às crianças informações explícitas sobre a eficácia da mesma e explicitar quando, onde e 

como aplicá-la, intervindo sobre o conhecimento metacognitivo do aprendente, que, na 
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verdade, é o conhecimento que o indivíduo tem sobre seus próprios estados e processos 

cognitivos. 

Ao lidar com crianças com histórias de fracasso anteriores, deve-se buscar a 

mudança da atribuição causal do fracasso. “Vários estudos mostraram que um método 

eficiente é relacionar os fracassos passados com insuficiente esforço e os sucessos passados 

com empenho de esforços, pois isso ajuda a promover a persistência e a dedicação de 

esforços.” (DOCKRELL, 2000, p. 171). 

Segundo Dockrell (2000), na intervenção deve-se determinar as metas e os 

objetivos a serem atingidos diante das dificuldades do aluno. “As metas são os objetivos 

gerais do programa de intervenção. Os objetivos são os passos que devem ser dados para se 

alcançar à meta.” (DOCKRELL, 2000, p. 173). As metas não são determinadas pela teoria, 

enquanto os objetivos são. 

Na verdade, os objetivos são afirmações sobre o que à criança deve conseguir 

fazer após a intervenção. Para esta autora nenhuma estratégia única funciona o tempo todo. 

“O programa perde sua eficácia à medida que as necessidades e habilidades da criança 

mudam.” (DOCKRELL, 2000, p. 180). 

Inicia-se a intervenção, segundo Dockrell (2000), a partir de atividades fáceis, 

para que o aprendente consiga sucesso em sua primeira tentativa, porém os itens fáceis devem 

ser escolhidos a partir de materiais relevantes. 

As metas da intervenção podem ser informadas a partir dos erros na realização de 

uma atividade por parte do indivíduo. 

 

3. 4. Intervenção Psicopedagógica em Dislexia 

 

Sobre a intervenção para as dificuldades na aprendizagem da leitura da criança 

disléxica, Critchley destaca certos princípios metodológicos gerais: 

Os métodos denominados globais devem ser substituídos por um sistema mais 

fonético ou analítico-sintético para os casos de dislexia; a progressão que vai 

desde as tarefas mais simples até as mais complexas deve-se desenvolver-se 

lenta e gradualmente; a aprendizagem visual deve ser reforçada através de 

outros canais sensoriais. Assim, deve ensinar-se a criança disléxica a 

diferenciar a forma de uma letra ou palavra; a expressar o símbolo em voz 

alta; a percorrer o contorno com os dedos; a escrevê-la; o material de leitura 

selecionado para fins de ensino deve ser estimulante e interessante; o 

emprego de brinquedos que tenham letras e palavras escritas deve ser 

estimulado como uma maneira de ludoterapia auxiliar; o ensino deve ser 

individual e intenso; para que a criança possa concentrar-se na tarefa de 

aprender a ler, escrever e aprender ortografia, deve sacrificar-se alguma 



 41 

outra disciplina ou disciplinas do programa escolar. Pode considerar-se mais 

importante para o disléxico superar suas dificuldades do que ter que lidar 

com inglês, francês, etc; nos casos de dislexia que não apresentam graves 

complicações neuróticas, um tratamento psicológico é desnecessário e talvez 

até inconveniente. (CRITCHLEY apud CONDEMARIN, 1986, p. 27). 

 

Como os disléxicos apresentam dificuldades nas habilidades de consciência 

fonológica, Pennington (1997) propõe que o “passo isolado mais importante é a criança 

receber uma tutoria individualizada, com um enfoque de leitura baseado na fonética.” 

(PENNINGTON, 1997, p. 78). 

“A intervenção na dislexia deve visar diretamente aos processos deficientes de 

reconhecimento da palavra e assim deve proceder para atingir sua causa principal, que é 

uma deficiência na codificação fonológica.” (PENNINGTON, 1997, p. 80). 

Whitaker (2002) ressalta que na intervenção das crianças disléxicas é necessário 

estimulá-las, através de diferentes atividades perceptivas e cognitivas, a fazer uso dos dois 

processos: o fonológico e o lexical. 

Para estimular o processo fonológico, precisamos desenvolver sua 

consciência fonológica, através de atividades onde a percepção e memória 

auditivas sejam trabalhadas. Para estimular o processo léxico – semântico, 

precisamos trabalhar a percepção e memória visuais, além de atividades 

cognitivas para enriquecimento da linguagem como um todo. (WHITAKER, 

2002, p. 378). 

 

A autora propõe a utilização de estimulação multisensorial, através do método de 

projetos e da informática. Nestas atividades, Whitaker assim como Rubinstein ressalta o papel 

do mediador durante todo o processo. 

Durante todo o desenrolar do projeto, o mediador deve manter uma atitude 

permanente de avaliação, observando o trabalho realizado e apresentado e o 

que o indivíduo já sabe, as dúvidas que surgem e as aprendizagens efetuadas, 

levando o aprendiz a fazer o mesmo. Além disso, serão avaliados os estilos 

cognitivos do sujeito, visando, uma conscientização do seu próprio processo 

de aprendizagem (metacognição) (WHITAKER, 2002, p. 380). 

 

Sobre a utilização da informática, a autora ressalta que: 

Ao utilizar a informática, o sujeito tem a possibilidade de entender o seu 

próprio processo de pensamento, através do que acontece com o computador, 

quando recebe as informações para serem processadas. Ele vai tomar 

consciência dos processos e estratégias que utiliza: na esfera cognitiva 

(metacognição), na captação de estímulos (metatenção), e no conteúdo da 

memória (metamemória). (WHITAKER, 2002, p. 381). 

 

A autora evidencia a importância de perceber os conhecimentos anteriores, o 

interesse e a necessidade do indivíduo, pois esses fatores atribuem significado aos objetos e 
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situações, conduzindo a uma aprendizagem significativa, que é fundamental na intervenção 

psicopedagógica. 

Segundo Ausubel (MOREIRA, 1982), a aprendizagem significativa dar-se-á 

quando uma nova informação ancorar-se em conceitos relevantes pré-existentes na estrutura 

cognitiva de quem aprende. 

A autora também ressalta a importância da participação da família e da escola na 

minimização das dificuldades do disléxico para uma melhor integração à sociedade. 

Caraciki (1994) propõe como intervenção da dislexia: 

Indicado para a sua alfabetização o método fônico com a apresentação dos 

fonemas e grafemas surdos e sonoros simultaneamente, com apoio 

cinestésico, visual e auditivo para fixação das diferenças mínimas existentes 

entre surdos e sonoros através do uso do estetoscópio, não podendo ser 

dispensados neste tratamento, em hipótese alguma, até o momento da alta 

definitiva, o neurologista, o psiquiatra, o fonoaudiólogo e o pedagogo. 

(CARACIKI, 1994, p. 45). 

 

Para Nunes(2003), “qualquer medida educativa que beneficie as crianças como 

menor dificuldade na realização da análise fonológica das palavras e das sílabas também 

beneficiará as crianças com maior dificuldade.” (NUNES, 2003, p. 91). 

Ellis (1995) evidenciou sobre a intervenção que “a combinação de treinamento 

para a conscientização fonológica com o treinamento nas correspondências entre letras e 

sons provou ser altamente efetivo para a melhora do desenvolvimento da leitura.” (ELLIS, 

1995, p. 98). 

Ellis (1995) ressalta o papel da família na intervenção através de estudos que 

encorajaram os pais a passar algum tempo, todas as semanas, lendo com seus filhos e 

discutindo o que haviam lido, e três anos após o projeto, “as crianças cujos pais haviam-se 

envolvido estavam lendo significativamente melhor do que aquelas cujos pais não haviam 

sido recrutados para o estudo.” (ELLIS, 1995, p. 102-103). 

Para García (1998),  

a intervenção nas dificuldades de aprendizagem da leitura estará em função 

do processo ou processos deficitários.(GARCIA, 1998, p. 186).   

A intervenção será centrada de maneira direta em tarefas de leitura, mas em 

relação aos processos deficitários, tornando óbvio o ensino da escrita, por 

exemplo, e a outros aspectos que têm pouco a ver com a leitura, como o 

esquema corporal ou outros sinais psicomotores. (GARCIA, 1998: p. 186-

187). 

 

Segundo este autor, a intervenção deve ter o objetivo de treinar a fonologia das 

palavras e os mecanismos de conversão fonema e grafema. 



 43 

Hout (2001) propõe que a “primeira solução para o problema dos fracassos e das 

dificuldades da língua reside em uma transformação das atitudes pedagógicas, ligada a uma 

mudança radical do sistema escolar em seu conjunto.” (HOUT, 2001, p. 194). 

Hout (2001) e outros autores partem do princípio de que a criança disléxica não 

relaciona sons e letras. “Assim, ela é incapaz de decifrar as letras e combiná-las em sílabas e 

palavras, e por isso os esforços terapêuticos serão baseados nestas atividades.” (HOUT, 

2001, p. 197). Para estes autores, a terapia é iniciada com o levantamento dos erros de 

decifração e continua com sua correção. 

Hout (2001) propõe como abordagem psicoterapêutica um apoio externo 

(atividades positivas de pais e professores, psicoterapia individual, em alguns casos) que 

ajude a criança,  

a reencontrar sua auto-estima e a (re) constituir um capital narcisista 

(restaurar a própria imagem) suficiente, que permita assumir de forma 

progressiva e positiva (sentir prazer) a leitura. (HOUT, 2001, p. 217). 

Um elemento essencial do atendimento às crianças disléxicas é a detecção 

precoce que, além do aporte de medidas reeducativas e/ou farmacológicas, 

evita que elas se instalem no círculo vicioso do fracasso. (HOUT, 2001, p. 

217). 

 

Hout (2001) também ressalta o papel da família no processo terapêutico, pois para 

ele “o apoio aos pais os torna capazes de admitir o problema, de suportar sua frustração e de 

persistir em seu esforço educativo.” (HOUT, 2001, p. 219). 

Para este autor, a intervenção significa trabalhar com a baixa auto-estima e a falta 

de confiança da criança: 

também significa  (re) valorizar seus recursos em outros âmbitos e ajuda-la a 

enfrentar seus sentimentos depressivos e de ansiedade; em suma, significa 

ajuda-la progressivamente a assumir a aprendizagem da leitura, aceitando as 

frustrações e as dificuldades da tarefa. (HOUT, 2001, p. 219). 

 

Em suma, percebe-se que a dislexia é um transtorno da linguagem que gera 

frustrações diante da aprendizagem escolar. Tanto o diagnóstico quanto a intervenção 

psicopedagógica são processos fundamentais para os indivíduos que apresentam esta 

dificuldade, para que possam se (re) integrar à sociedade. 
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CONCLUSÃO 

 

Os problemas de aprendizagem geram inquietações no âmbito escolar e familiar. 

A busca de soluções é o que ameniza os problemas, mas isso se torna difícil nas comunidades 

carentes, que não dispõem de recursos para este fim e que não encontram profissionais 

disponíveis no setor público, aumentando as dificuldades do aprendente e os índices de 

reprovação. 

Em relação à leitura e escrita, torna-se um obstáculo para o progresso do 

estudante, ou este é remanejado sem uma real aprendizagem dos conteúdos da série a que está 

cursando. 

Mas algumas dificuldades na área de leitura e escrita não fazem parte de um real 

distúrbio de aprendizagem, muitas vezes, há falhas nos métodos, ou na falta de estimulação 

adequada para o desenvolvimento lingüístico. 

Emília Ferreiro (1995) mostrou, através de suas pesquisas, que a criança assimila 

o conhecimento em questão (leitura e escrita) a sua maneira, através da interação com a 

mesma, ou seja, o indivíduo possui mecanismos que o tornam capaz de desvendar o universo 

da leitura e da escrita. A autora propôs estágios de desenvolvimento (pré-silábico, silábico, 

silábico-alfabético, alfabético e ortográfico), mas sem uma real interação com a linguagem e 

uma estimulação para superação ou ampliação dos esquemas de assimilação da criança, este 

processo torna-se complicado, gerando problemas de aprendizagem. 

Mas entre estes problemas também surgem os distúrbios reais, como no caso da 

dislexia. Segundo Caraciki (1994):  

Dislexia é uma afecção caracterizada pelas dificuldades da aprendizagem da 

leitura e da escrita, que não observam as deficiências demonstráveis fono-

articulatórias, sensoriais, psíquicas ou intelectuais, nas crianças com idade 

suficiente para adquirirem esta disciplina. (p. 13). 

 

Através das definições apresentadas, percebe-se que a dislexia é um distúrbio que 

acomete indivíduos de inteligência normal, sem dificuldades sensoriais ou psíquicas, que 

foram estimulados adequadamente quanto à aprendizagem da leitura e da escrita. É um 

distúrbio causado por problemas neurológicos, no hemisfério esquerdo do cérebro, 

responsável pelo processamento fonológico, gerado também por fatores genéticos, ou seja, 

através da hereditariedade. 

Indivíduos com dislexia apresentam dificuldades de consciência fonológica, não 

correspondendo letra-som na leitura, têm problemas quando precisam ler palavras irregulares, 
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evidenciam dificuldades que afetam a compreensão e/ou comunicação de palavras escritas. 

Têm leitura lenta e propensa a erros, mais facilidade de ler palavras concretas do que 

abstratas, consideram impossíveis ler palavras não familiares e não-palavras.  

É importante ressaltar que os indivíduos com dislexia não apresentam o mesmo 

tipo de problema, mas existem diferenças qualitativas de um distúrbio para outro, podendo 

apresentar algumas das dificuldades relatadas e não todas de uma vez só. A característica 

principal do disléxico é a persistência das dificuldades na leitura e, consequentemente, na 

escrita. 

O diagnóstico psicopedagógico é fundamental para se perceber as reais 

dificuldades do aprendente, e verificar se existe um problema e não um aparente distúrbio. No 

diagnóstico, procura-se verificar as formas de aprender e os desvios do sujeito em questão, 

organizando dados de sua vida biológica, cognitiva e social. 

No caso específico da dislexia, é necessário avaliar a leitura e a escrita 

comparando com o nível intelectual e o desempenho esperado. Vários autores propõem o 

diagnóstico interdisciplinar como indispensável no caso desse distúrbio. 

A intervenção psicopedagógica torna-se um processo recomendável no caso das 

dificuldades de aprendizagem e, especificamente, na dislexia. Sendo necessário um 

profissional capacitado e uma intervenção mediada, ou seja, em que o aprendente torne-se 

capaz de utilizar seus conhecimentos potenciais, resgatando seu prazer de aprender. 

Vários são os recursos que podem ser utilizados, entre eles, os brinquedos, a 

informática, as metodologias de projeto, mas o fundamental é tornar a aprendizagem 

significativa para o indivíduo com dislexia. Não esquecendo os problemas específicos, que 

um dos principais é a falta de consciência fonológica, que deve ser trabalhada com maior 

ênfase. 

Enfim, a aprendizagem da leitura e escrita não é fácil, mas pode ser efetivada 

como foi mostrado pela Emília Ferreiro (1995), e ao surgir problemas nesse âmbito, é 

fundamental encaminhar os indivíduos para um diagnóstico adequado, com profissionais 

capacitados e no caso específico da dislexia, torna-se indispensável à intervenção 

psicopedagógica, não esquecendo o papel da família neste processo, que poderá facilitar os 

resultados finais. 

Problemas surgem em todas as escolas, mas o trabalho do psicopedagogo ainda é 

pouco reconhecido nestes locais, talvez quando ampliarem esta visão e perceberem a 

necessidade desses profissionais na instituição escolar, o índice de reprovação e evasão 

poderia diminuir. 
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