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RESUMO 

 

A presente pesquisa teve como objetivo, mostrar a dificuldade encontrada na escola com crianças disléxica e apresentar a definição e as principais 

características da dislexia. A dislexia é a dificuldade na aprendizagem da leitura, escrita e soletração, devido a uma imaturidade no processo, auditivo, 

visuais e tátil-cinestesicos, sendo um distúrbio ou transtorno de aprendizagem. A criança com suspeito de transtorno de Aprendizagem deve ser 

encaminhada para avaliação no contexto escolar e em seguida a equipe multidisciplinar da educação especial, após o diagnóstico o professor deve ser 

orientado das diversas formas e estratégias de desenvolver o trabalho. Como observar o sistema educacional? Ele deve estar em constantes mudanças, 

desde contratação de docentes especialista para o atendimento, a formação e capacitação dos educadores que fazem parte da inclusão do aluno com 

necessidades especiais, a flexibilização de currículo e acessibilidade de pequeno e grande porte. O educador deve estar pronto para inclusão do aluno, 

a contribuição da família junto com a equipe pedagógica irá somar para o processo de ensino aprendizagem com qualidade. 
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DYSLEXIA, DIFFICULTY AND LEARNING 

 

 

 

ABSTRACT: This study aimed to show the difficulty in school with dyslexic children and present dyslexia’s definition and main characteristics. 

Dyslexia is a learning difficulty in reading, writing and spelling, due to an immaturity in hearing, visual and tactile-kinesthetic process, with a disturb 

or learning disorder. A child suspected of having a learning disorder should be directed for evaluation in the school context and then to the special 

education multidisciplinary team, after diagnosis the teacher should be guided in several ways and strategies to develop the work. How to observe the 

educational system? It must be in constantly changing, from hiring specialist teachers to attend the education and educators training who are part of 

the students with special needs inclusion, a flexible curriculum and accessibility for small and large capacity. The educator must be ready for the 

student inclusion, and the family's contribution along with the pedagogical group will add to the process of teaching and learning with quality. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  

É difícil falar em educação Especial, enquanto as Instituições de Ensino continuam excluindo do processo 

ensino aprendizagem alunos com necessidades especiais, sendo que a concretude de todo o ensino e de todo o saber, 

depende das práticas que de fato deem significado ao processo de construção deste conhecimento. 

A educação, nos últimos anos, vem se destacando como meio privilegiado de favorecer o processo de inclusão 

social dos cidadãos, tendo como mediadora uma escola realmente para todos, como instância sócio-cultural. Aprofundar 

conhecimentos sobre a pessoa com dislexia, suas dificuldades e limitações no processo ensino-

aprendizagem, é uma tarefa a ser cumprida por todos os profissionais da educação brasileira.  

A nova LDB (Lei 9394/96) reconhece a importância da Educação Especial, como um dos instrumentos 

fundamentais para a integração e participação das pessoas, com deficiência ou não, no contexto social em que vivem. 
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 Traçar alternativas capazes de facilitar o processo do ensino aprendizagem a esses alunos com dificuldades de 

e na aprendizagem, baseadas na atual LDB. É preciso oferecer mais atividades lúdicas, a fim de facilitar a compreensão 

e a assimilação dos conteúdos, adaptação e flexibilização de conteúdos e currículo, avaliações e atividades 

diferenciadas, respeitando limite de cada aluno. 

 Diante do exposto, esta pesquisa busca uma fundamentação teórica, como contribuição aos profissionais da 

educação, melhor compreensão sobre o sistema de inclusão, entender a dislexia, causas, tratamento, diagnósticos e tipos 

de dislexia e como o ocorre o processo ensino aprendizagem.  

 Portanto, falar em necessidades educacionais especiais não significa pensar em dificuldades específicas dos 

alunos, mas passa a significar o que a escola pode fazer para dar resposta às suas necessidades. 

 Espera-se que o trabalho tenha alcançado o objetivo de informar os profissionais sobre os transtornos 

funcionais especifico (dislexia), mostrar que a criança disléxica tem direito de aprender como toda e qualquer criança, 

mas é necessário ter paciência, carinho e incentivá-la, demonstrando afeto, tanto do ponto de vista familiar quanto 

escolar. A Dislexia não pode ser considerada uma doença, ela não tem cura, mas então o que fazer, os educadores 

devem fazer a sua parte para haver o processo de ensino aprendizagem com qualidade. A dislexia nada mais é que um 

jeito diferente de aprender (ELLIS, 1995).  

 

 

 

2. REFEERNCIAL TEÓRICO  

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica baseada em livros e artigos consultados principalmente na base de dados 

eletrônicas do Scientific Eletronic Library Online (SciELO-Brasil) para seleção e revisão de artigos em inglês e 

português, publicados entre 1987 a 2005.  

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

 

3.1 DISLEXIA 

 

Reinhold Berlin em 1884 foi o primeiro a introduzir o conceito de Dislexia, cuja sua definição era “Condição 

que ocorria quando uma pessoa de inteligência normal tinha dificuldades em ler”. Hoje a definição segundo Critchley 

(1970) trata-se de uma perturbação que se manifesta na dificuldade em aprender a ler, apesar de o ensino ser 

convencional, a inteligência adequada, e as oportunidades socioculturais suficientes. Deve-se a uma incapacidade 

cognitiva fundamental, frequentemente de origem constitucional. DIS – distúrbio, LEXIA – (do latim) leitura; (do 

grego) linguagem. Desta forma DISLEXIA é a dificuldades na leitura e escrita 

A definição mais usada na atualidade é a do Comitê de Abril de 1994, da International Dyslexia Association - 

IDA, que diz: Dislexia é um dos muitos distúrbios de aprendizagem. É um distúrbio específico da linguagem, de origem 

constitucional, caracterizado pela dificuldade de decodificar palavras simples. Mostra uma insuficiência no processo 

fonológico. Estas dificuldades de decodificar palavras simples não são esperadas em relação à idade. Apesar de 

submetida à instrução convencional, adequada inteligência, oportunidade sócio-cultural e não possuir distúrbios 

cognitivos e sensoriais fundamentais, a criança falha no processo de aquisição da linguagem. A dislexia é apresentada 

em várias formas de dificuldade com as diferentes formas de linguagem, frequentemente incluídas problemas de leitura, 

em aquisição e capacidade de escrever e soletrar.  
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Para Fernadez (1991) "A DISLEXIA é uma função, um problema, um transtorno, uma deficiência, um  

Distúrbio. “Refere a uma dificuldade de aprendizagem relacionada à linguagem.”  

Assim a dislexia pode ser caracterizada como um tipo de distúrbio de leitura que provoca uma dificuldade 

específica na aprendizagem da identificação dos símbolos gráficos, embora a criança apresente inteligência normal, 

integridade sensorial e receba estimulação e ensino adequados. 

Para LUCZYNSKI (2002, p. 134): 

 

Dislexia, é muito mais do que uma dificuldade em leitura, embora muitas vezes, ainda lhe seja atribuído este 

significado circunscrito. Refere-se à disfunção ou dano no uso de palavras. O prefixo “dys”, do grego, significando 

imperfeita como disfunção, isto é, uma função anormal ou prejudicada; “lexia”, do grego referente ao uso de 

palavras (não somente em leitura). E palavras dão sentido comunicação através da Linguagem – em leitura, sim, 

porém também na escrita, na fala, na linguagem receptiva. “Palavras que,na escola, são usadas em todo ensino 

como na matemática, ciências, estudos sociais ou em qualquer outra atividade”. 

Importante deixar claro segundo Olivier (2004), que ultimamente ouve-se e/ou lê-se tantos absurdos, tantas 

colocações mentirosas ou, no mínimo, dúbias sobre a Dislexia que forçam a esclarecer a Dislexia e desmentir tantas 

inverdades que estão por ai. Para o autor, (op. cit) a dislexia existe em vários níveis, no mínimo, três tipos de Dislexia: 

Congênita ou Inata: É a Dislexia que nasce com o indivíduo. Pode ter as mais variadas causas e tem características 

próprias como por exemplo, uma comprovada alteração hemisférica cerebral, onde os hemisférios encontram-se com 

tamanhos invertidos ou em tamanhos exatamente iguais, quando o considerado normal é que o esquerdo seja maior que 

o direito. Em consequência desta alteração, o indivíduo disléxico tem pouca ou nenhuma habilidade para a aquisição de 

leitura/escrita, geralmente não chega a ser alfabetizado e, quando o é, não consegue ler/escrever por muito tempo e, 

quando termina de ler/escrever já não se lembra de nada. Este tipo de Dislexia é incurável, deve ser tratada por uma 

junta de profissionais, o que chamamos de Tratamento Multidisciplinar, envolvendo sempre Psicopedagogo, 

Neurologista e/ou Psiquiatra, dependendo da gravidade do caso. Em casos onde haja também distúrbios de fala/audição, 

um Fonoaudiólogo, caso haja dificuldades motoras e/ou de lateralidade, um Psicomotricista e, neste caso, também é 

aconselhável que um Psicólogo acompanhe o tratamento e desenvolva atendimento paralelo. 

A outra é a Dislexia Adquirida, que vem através de um acidente qualquer Como exemplo, temos "Anoxia 

Perinatal", "Anoxia" por afogamento, ( obs: Anoxia é falta de oxigenação no cérebro ), Acidente Vascular Cerebral ( o 

popular derrame ) e outros acidentes/distúrbios que podem causar uma Dislexia Adquirida. Neste caso, o indivíduo que 

antes lia e escrevia normalmente, passa a ter períodos/fases de Dislexia. Nestes períodos, ele não consegue ler/escrever 

ou o faz com muita dificuldade, tem falhas de memória e pode também apresentar problemas de lateralidade. 

E a terceira a Dislexia ocasional, causada por fatores externos e que aparece ocasionalmente. Pode ser causada 

por esgotamento do Sistema Nervoso/estresse, excesso de atividades, e, em alguns casos considerados raros por TPM 

e/ou hipertensão. Se este tipo de Dislexia for diagnosticado, não há a necessidade de grandes tratamentos. Apenas 

repouso, talvez umas boas férias, uma mudança de horários/rotina e tudo voltará ao normal. 

Dentro destes tipos existem variações que parecem tornar cada caso um caso, cada disléxico, único. Portanto 

não dá mais para admitir generalizações. Sobre generalizações destaca Drouet (2001, p. 132): 

 

É preciso parar definitivamente de imaginar que a Dislexia faça trocar letras. O que acontece com o disléxico é 

que, na maioria dos casos, ele não identifica sinais gráficos/letras ou qualquer código que caracterize um texto. 
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Portanto ele não troca letras porque seu cérebro sequer identifica o que seja letra. Inverte-se letras/sílabas é 

simplesmente por nem saber o que são e não como se insiste em divulgar porque "troque letras".  

 

Assim o diagnóstico da Dislexia tem sido orientado por sintomas e sinais característicos. Nos casos menos 

severos, os problemas só passam a ser percebidos como dificuldades significativas de aprendizado, em geral, pelo 

professor, tornando-se mais evidentes a partir do segundo ano do curso primário. Porém quando os níveis são muito 

tênues, correm o risco de não serem diagnosticados, embora, como adverte um especialista italiano, a falta do 

diagnóstico e da adequada assistência psicopedagógica a esse disléxico pode vir a agravar as suas dificuldades sociais e 

de aprendizado. E quanto mais graves ou severas se apresentem essas dificuldades, elas podem ser percebidas, como 

tendência ou risco, já a partir dos primeiros anos da vida escolar dessa criança, por seus pais, especialmente por sua 

mãe, e por seu professor. 

 

 

 

3. 2 DIAGNÓSTICO 

 

Podemos inferir com Varella (2006) que, hoje em dia o diagnóstico da dislexia, está associado a algumas 

alterações do cérebro, e precisa ser diferenciada de outros distúrbios. Dizer que um indivíduo é disléxico é deixar claro 

que ele não é deficiente mental, não tem transtorno de déficit de atenção, nem é portador de quadro emocional ou 

psicológico que identifica no aprendizado. 

De certa forma, o diagnóstico de dislexia é feito por exclusão. Por isso, quando a criança é levada ao 

consultório com a queixa que vai mal na escola, antes de afirmar que é dislexia, é preciso descartar uma serie de 

distúrbios que ela não tem. Por exemplo: deficiências visuais e auditivas interferem negativamente na aprendizagem e 

podem ser tão sutis que as pessoas ao redor não percebem. 

Tem-se na atualidade a possibilidade de fazer um diagnóstico precoce de uma criança potencialmente 

disléxica, logo a partir do Jardim de Infância. Um dos sintomas mais alarmantes nestas crianças é o seu distúrbio 

psicomotor o qual permite ao técnico especializado fazer um prévio despistamento do problema disléxico. 

De acordo com Martins (2004), o diagnóstico precoce é imprescindível para o desenvolvimento contínuo das 

crianças disléxicas. Reconhecer as características é o primeiro passo para que se possam evitar anos de dificuldades e 

sofrimentos, induzindo esta criança, fatalmente ao desinteresse pela escola e a tudo o que está em torno dela, gerando às 

vezes quadros "quase-fóbicos", desta criança em relação às tarefas que exijam a leitura e a escrita. 

 

 

3.3. TRATAMENTO 

 

Conforme Romero (2005), nunca é tarde demais para ensinarem disléxicos a ler e a processar informações com 

mais eficiência. Entretanto, diferente da fala, que qualquer criança acaba adquirindo, a leitura precisa ser ensinada. 

Utilizando métodos adequados de tratamento e com muita atenção e carinho, a dislexia pode ser derrotada. Crianças 

disléxicas que receberam tratamento desde cedo apresentam uma menor dificuldade ao aprender a ler. Isso evita com 

que a criança se atrase na escola ou passe a desgostar de estudar. 
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Toda criança necessita de apoio e paciência. Muitas crianças disléxicas sofrem de falta de autoconfiança, pois 

se sentem menos inteligentes que seus amigos. Porém, um bom tratamento pode curar a dislexia. Muitos disléxicos 

tiveram grande sucesso profissional; existe uma alta porcentagem de disléxicos entre os grandes artistas, cientistas e 

executivos. Muitos especialistas acreditam que pessoas disléxicas, por serem forçadas a pensar de forma diferente, são 

mais habilidosas e criativas e têm idéias inovadoras que superam as de não-disléxicos. 

A dislexia requer um tratamento que envolve um processo lento, laborioso, sujeito are caídas e, 

fundamentalmente, um trabalho com a família e a escola. Os  dados de estudos longitudinais de sujeitos reabilitados 

(Rueda e Sanchez, 1994) mostram a necessidade de trabalho constante com as habilidades envolvidas na leitura.( 

ROMERO, 2005) 

Para o seu tratamento é necessário uma equipe multidisciplinar, quer sejam neurologistas, fonoaudiólogos, 

psicopedagogos, psicólogos têm que ter uma formação específica nesta área, complementando um sólido conhecimento 

teórico com uma prática refletida sobre este tema. 

A dislexia tem sido um assunto muito difícil a ser tratado nas escolas, visto que professores sentem 

dificuldades em trabalhar com alunos que apresentam dislexia, pois não se encontram preparados. Por sua vez, os 

alunos se sentem desmotivados para a aprendizagem, pois por mais que se esforcem, não apresentam melhoras e 

avanços na aprendizagem.  

É neste momento que a família e a escola devem se unir em prol da aprendizagem da criança disléxica. 

Buscando novos caminhos, tratamentos, acompanhando e encaminhando a criança para que possa ter um diagnóstico 

real, bem como um tratamento específico, não deixando nunca de manter um elo com os profissionais que atendem a 

criança.  Este elo entre os profissionais que atendem a criança, a família e escola, é essencial para saber dos avanços que 

a criança vem apresentando.   

A criança disléxica tem direito de aprender como toda e qualquer criança, mas é necessário ter paciência, 

carinho e incentivá-la, demonstrando afeto, tanto do ponto de vista familiar quanto escolar.( JHONSON et al, 1987) 

O direito da pessoa à educação é resguardada pela política nacional de educação independentemente de gênero, 

etnia, idade, ou classe social. O acesso à escola extrapola o ato da matrícula e implica apropriação do saber e das 

oportunidades educacionais oferecidas à totalidade dos alunos com vista a atingir as finalidades da educação, a respeito 

da diversidade na população escolar. (BRASIL,1999, p.15.). 

O movimento nacional para incluir todas as crianças na escola e o ideal de uma escola para todos, vêm dando 

novo rumo às expectativas educacionais para os alunos com necessidades especiais. Esses movimentos evidenciam 

grande impulso desde a década de 90 que se refere à colocação de alunos com deficiência na rede regular de ensino e 

têm avançado aceleradamente em alguns países desenvolvidos, constando-se que a inclusão bem sucedida esses 

educandos requer um sistema educacional diferente do atualmente disponível. Implicam a inserção de todos, sem 

distinção de condições linguísticas, sensoriais, cognitivas, físicas, emocionais, étnicas, socioeconômicas ou outras e 

requer sistemas educacionais planejados e organizados que deem conta da diversidade dos alunos e ofereçam respostas 

adequadas às suas características e necessidades. (BRASIL, 1999, p.17-18). 

A nova LDB (Lei n.9394/96) reconhece a importância da Educação Especial, como um instrumento 

fundamental para a integração e participação de qualquer pessoa, com deficiência ou não, no contexto social em que 

vive. Conforme, o art. 58, “entende-se por Educação Especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação 

escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com  necessidades especiais”. 
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 Falar em necessidades educacionais especiais, portanto, deixa de ser pensar nas necessidades específicas dos 

alunos e passa a significar o que a escola pode fazer para dar respostas às suas necessidades de um modo geral, bem 

como aos que apresentam necessidades específicas muito diferentes dos demais. Considera os alunos, de um modo 

geral, como passíveis de necessitar, mesmo que temporariamente, de atenção específica e de requerer um tratamento 

diversificado dentro do mesmo currículo. Não se nega o risco de discriminação, do preconceito e dos efeitos adversos 

que podem decorrer dessa atenção especial. Em situação extrema, a diferença pode conduzir à exclusão. Por culpa da 

diversidade ou de nossa dificuldade em lidar com ela? (PCN, 1999, p. 24). 

 A conferência de Salamanca (UNESCO, 1994) em seu texto, afirma: 

 

"proporcionou uma oportunidade única de colocação da "educação para todos" firmada em 1990 (...) Ela promoveu 

uma plataforma que afirma o princípio e a discussão da prática de garantia de inclusão das crianças com 
necessidades educacionais especiais nessas iniciativas e a tomada de seus lugares de direito numa sociedade de 

aprendizagem. "(p.15) (apud SANTOS, 2000, p.35 )  

 

 Dessa maneira, o conceito de necessidades educacionais especiais passou a incluir, além das crianças com 

deficiência, aquelas que estão experimentando dificuldades temporárias ou permanentes na escola, as que estão 

repetindo continuamente o ano escolar, as que estão sendo forçadas a trabalhar, as que vivem nas ruas ou que moram 

distantes de qualquer escola, as que vivem em condições de extrema pobreza ou que sejam desnutridas, as que sejam 

vítimas de guerras e conflitos armados, as que sofrem de abusos contínuos físicos, emocionais ou sexuais, ou as que 

estão fora da escola, por qualquer motivo que seja. 

Não se trata, portanto, nem de acabar com um nem com outro sistema de ensino, mas sim de juntá-los, unificá-

los num sistema educacional único, que parta do mesmo princípio (de que todos os seres humanos possuem o mesmo 

valor e os mesmos direitos), otimizando seus esforços e se utilizando de práticas diferenciadas, sempre que necessário, 

para que tais direitos sejam garantidos. É isso que significa na prática, "incluir a educação especial na estrutura de 

"educação para todos", conforme mencionado na Declaração de Salamanca. (UNESCO, 1994). 

Inclusão é um processo de dialogo e aprendizagem para todos, é a construção de novas formas de trabalhar 

cooperativamente a partir das singularidades dos sujeitos, atendendo as diversidades. ( MIRANDA, 2000) 

Na escola, o professor deve estar sempre atento às etapas de desenvolvimento do aluno, colocando-se na 

posição de facilitador da aprendizagem e calcando seu trabalho no respeito mútuo, na confiança e no afeto. Como 

afirma ROGERS, (apud. COELHO, 1999, p. 13), "ele deverá estabelecer em seus alunos uma relação de ajuda, atento 

para as atitudes de quem ajuda e para a percepção de quem é ajudado". 

Para POPOVIC, (apud. COELHO, 1999, p. 15), "o papel do professor é fundamental. Sua atitude para com os 

alunos pode influenciar de maneira decisiva a construção da auto-imagem deles, de sua maneira de ver a si mesmos. 

Você pode promover ou estimular o crescimento emocional de seus alunos todos os dias, de mil e uma formas. Você já 

deve ter percebido quanto sua figura é significativa para seus alunos. E isso tem consequências bem sérias. Nem que 

fizesse um grande esforço para apenas transmitir novos conhecimentos às crianças, uma professora não conseguiria. Seu 

método de ensinar, suas atitudes, o jeito de se relacionar com cada aluno, e até mesmo a frequência com que ela fala 

com cada um, o interesse e o carinho que demonstra até sem querer, estariam influenciando todo o desenvolvimento 

afetivo das crianças. Em consequência, ela estaria influindo sobre a formação do autoconceito, sobre a motivação e a 

capacidade de aprendizagem das crianças. 
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O desenvolvimento do autoconceito positivo das crianças deve ser uma preocupação central do professor. Só 

se tiver uma auto-imagem positiva a criança terá a necessária motivação para aprender e poderá ir adquirindo um 

comportamento independente. Essa é a melhor forma de preparar o aluno para sair-se bem nas situações novas com que 

se defronta. 

Na verdade, quando o ato de aprender se apresenta como problemático, é preciso uma avaliação muito mais 

abrangente e minuciosa. O professor não pode se esquecer, de que o aluno é um ser social com cultura, linguagem e 

valores específicos aos quais ele deve estar sempre atento, inclusive para evitar que seus próprios valores não o 

impeçam de auxiliar a criança em seu processo de aprender. A criança é um todo e, quando apresenta dificuldades de 

aprendizagem, precisa ser avaliada em seus vários aspectos. ( COELHO,1999,p.24). 

Quando o professor é autêntico em relação a seus alunos, manifesta seus sentimentos e mostra-se aberto ao 

diálogo e às sugestões, chega mais facilmente a seus objetivos: a aprendizagem e a realização pessoal. Os alunos 

mostram-se compreensivos em relação aos sentimentos do professor, respeitam tais sentimentos e, sentindo-se 

valorizados e livres para trabalhar, colaboram para que os objetivos da classe como um todo _ alunos e professor _ 

sejam atingidos. (id. ibid., 1999, p. 94) 

É importante que o professor e o futuro professor pensem sobre sua grande responsabilidade, principalmente 

em relação aos alunos dos primeiros anos, sobre os quais, a influência do professor é maior. Apesar de todas as 

dificuldades que tiver pela frente, cabe ao professor manter uma atitude positiva: de confiança na capacidade dos 

alunos, de estímulo na participação de todos, de entusiasmo em relação à matéria e de amizade para com os alunos. Só 

assim estará exercendo sua missão de educador, que não se confunde com a opressão e controle autoritário. (id. IBID) 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com  o estudo realizado observa-se que o disléxico vai aprender, porém de forma diferente, e pode 

ser que até mesmo mais demorado, sendo assim o educador deve fazer a sua parte, flexibilizar, adaptar, avaliar e junto 

com equipe pedagógica e os pais acompanhar o processo de ensino aprendizagem do aluno com diagnostico de 

transtorno funcional específico (dislexia). 

 Para que possamos melhor exercer nosso papel de educadores junto a esse aluno diferente, é fundamental 

conhecer, saber identificar e lidar com vários tipos de deficiências, transtornos e distúrbios, visando a tirar o máximo 

proveito de sua eficiência. 

 Àqueles que acreditam seriamente na possibilidade da inclusão de todos os alunos com necessidades especiais, 

seja ela qual for à deficiência, a eles cabe a responsabilidade de assumir o movimento que redimensiona toda uma 

metodologia curricular, capaz de atender todas suas necessidades para aquisição do conhecimento, fazendo de cada ser 

um cidadão ativo e participativo de todo processo social e cultural. 

 O espaço de liberdade, o convívio com o meio ambiente, o prazer, a alegria, devem estar presente em todas as 

atividades escolares, de forma a privilegiar o corpo, a mente, integrando todo o movimento ao intelecto. Nunca 

EXCLUIR, mas sim fazer com o aluno sinta-se parte de uma sociedade, em que ele esteja bem. 

 A vantagem em trabalhar o lúdico, tanto para as crianças tidas como normais ou as com de necessidades 

especiais, é que o prazer conferido pela atividade é muito motivante, e estimula a criança a superar dificuldades que 
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normalmente não superariam em outras circunstâncias. Pois é no conflito das atividades corporais, dos brinquedos e dos 

jogos que melhor atingem objetivos cognitivos, na infância e na adolescência. Como denotamos a dislexia também afeta 

a coordenação motora, então se trabalhado ira contribuir para o aperfeiçoamento do aluno, nas áreas da cognição. 
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