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DISLEXIA: IMPLICAÇÕES NO 

PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

A dislexia é talvez a causa mais frequente do baixo rendimento e insucesso escolar, com comprometimento na 

leitura e escrita. O objetivo deste estudo é conhecer e caracterizar a dislexia, a fim de compreender a 

importância da família e do psicopedagogo no seu processo de intervenção diagnóstica.  

CONCLUSÃO 

No que se refere às dificuldades de aprendizagem, 

destacamos a dislexia, caracterizada por problema 

na linguagem de  recepção e expressão, oral ou 

escrita. Os obstáculos podem aparecer na 

soletração e ortografia, fala e compreensão. (SILVA, 

2009) 
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Por fim, inferimos que  quando percebidos as 

características da Dislexia o melhor modo a proceder, 

seria o encaminhamento a um profissional capacitado, 

como, psicólogo, fonoaudiólogo,  para que seja 

realizado o efetivo diagnóstico. O professor e o 

psicopedagogo desempenham um papel importante na 

vida da criança, pois ajudam a minimizar problemas 

como, por exemplo, o da linguagem, desenvolvendo 

diferentes estratégias de ensino e aprendizagem, 

proporcionando a motivação e a vontade de aprender. 

Por conseguinte, para vencer as implicações na 

aprendizagem, é importante também que a criança 

tenha um apoio mútuo dos pais e profissionais, pois, 

apesar de não haver cura para este distúrbio, há a 

possibilidade de amenizar as dificuldades que o 

portador do mesmo enfrenta. 
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As mudanças de comportamento são 

consequências do distúrbio, pois a dislexia não é 

uma doença e sim uma atividade cerebral intrínseca 

para o processamento da linguagem. Dentre 

algumas características de um portador de dislexia, 

pode-se citar: dificuldade para ler, escrever, soletrar 

e problemas para identificar fonemas e associá-los 

às letras.  O diagnóstico nem sempre é realizado 

corretamente ou é diagnosticado em um longo 

prazo pela o que pode acarretar em frustração e 

evasão escolar.  

O diagnóstico e tratamento da Dislexia deve ser 

realizado por um profissional capacitado ou alguém 

que corretamente possa auxiliar o disléxico, 

devendo ser individual e contínuo. Segundo Teles 

(2004), “a intervenção precoce é provavelmente o 

fator mais importante na recuperação dos leitores 

disléxicos”.    

 

 

 

 

Durante a intervenção psicopedagógica deve-se utilizar 

material estimulante e interessante, usar jogos e 

brinquedos e empregar preferencialmente os que 

contenham letras e palavras. Reforçando desta 

maneira, a aprendizagem visual com o uso de letras 

em alto relevo, sendo interessante que a criança 

percorra o contorno das letras com os dedos, para que 

aprenda a diferenciar a forma das mesmas. 

 


