
 

 

Revista PLUS FRJ: Revista Multidisciplinar em Educação e Saúde - ISSN 2525-4014                        Nº 7, p. 101-110, Nov/2019 

 

 

 

SILVA & TIMBÓ (2019) 

                  REVISTA 

       PLUS FRJ 
A Revista Multidisciplinar em 

Educação e Saúde  

ISSN - 2525-4014 

 
CONTRIBUIÇÃO DA PSICOPEDAGOGIA COMO INSTRUMENTO DE 

APOIO AOS EDUCANDOS EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO 
QUE APRESENTAM DISLEXIA. 

VALDILENE SOUSA DA SILVA
1
; RAIMUNDA CID TIMBÓ

2 

 

1
Graduada em pedagogia - UFC, professora concursada do Município de Fortaleza. 

2
Graduada em Pedagogia com habilitação em Administração Escolar pela Universidade de Fortaleza -UFC, especialização em 

Psicopedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú -UVA e mestrado em Administração pela Universidade Estadual 
do Ceará (UECE. Professora do curso de Pedagogia e da especialização da Faculdade PLUS. 

 

RESUMO  

O Presente artigo apresentou a contribuição da psicopedagogia como ferramenta de 
apoio à alfabetização de alunos com dislexia. Teve-se como objetivo analisar como 
a Psicopedagogia poderia colaborar com o avanço de alunos com dislexia na sala 
de aula e como este profissional auxiliaria o professor em sala. Através de estudos 
bibliográficos, observou-se que a psicopedagogia coloca-se como instrumento de 
intervenção, observação e auxilio ao desenvolvimento educacional destes 
educandos que possuem dificuldades na escrita, na leitura e na soletração, a 
chamada dislexia. Analisaram-se as bibliografias de diversos autores como exemplo; 
MASINI (2015), FERNANDES (2010), dentre outros os quais apontam de forma 
positiva a intervenção psicopedagógica como uma ponte entre o professor-
aprendizagem-aluno. Concluiu-se que a ação psicopedagógica em sala de aula na 
alfabetização de alunos com dislexia, colabora de forma significativa na 
aprendizagem dos alunos com dificuldades, visto que, as atividades lúdicas que 
podem ser desenvolvidas com este público buscam promover o progresso no 
processo de alfabetização desses indivíduos como também é um suporte ao 
professor e ao aluno em sala de aula. Dessa forma o docente com o apoio do 
psicopedagogo educacional ou institucional tem um importante aliado, auxiliando 
dentro do ambiente escolar.  

Palavras-chave: Psicopedagogia. Dislexia. Alfabetização 

 

RESUMEN 

El artículo presentó la contribución de la psicopedagogía como herramienta de la 
ayuda a la alfabetización dos alumnos con dislexia. Tuvo como objetivo analizar 
cómo psicopedagogía podría colaborar con el progreso de los estudiantes con 
dislexia en el aula y cómo esta ayuda profesional del docente en el aula. Con 
estudios bibliográficos, fue observado que el psicopedagogía, se coloca como 
instrumento de la intervención, observación y asisto al desarrollo educativo de estos 
educandos, que posee dificultades en la escritura, la lectura y el deletreo, la llamada 
del dislexia. Las bibliografías de autores diversos habían sido analizadas como 
ejemplo Masini (2015), Fernades (2010), entre otros, que punto de la forma positiva 
la intervención del psicopedagógica como puente entre la profesor-aprendizaje-
alumnos. Se llegó a la conclusión que la acción del psicopedagógica en sala de 
clase en la alfabetización de alumnos con dislexia, colabora de forma significativa en 
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el aprendizaje de los alumnos puesto que, las actividades que pueden ser búsqueda 
desarrollada para promover el progreso en curso de alfabetización de estos 
individuos pues ha apoyado al profesor y alumnos. De esta forma el profesor con la 
ayuda del psicopedagogo educativa o del institucional tiene un aliado importante, el 
asistir de referente al ambiente de escuela adentro. 

Palabras clave: Psicopedagogía. La dislexia. Alfabetización. 

 

INTRODUÇÃO  

          Quando falamos em aquisição da leitura e da escrita nos primeiros anos de 
vida, nos deparamos com uma realidade de níveis de aprendizagens que segundo 
estudos, a criança deverá atingi-los para efetivamente ser considerada alfabética e 
letrada. Contudo, muitas vezes essas crianças não conseguem acompanhar esses 
níveis de aprendizagens, ocasionando assim, dificuldades nestas áreas.  

A Dislexia, que é a dificuldade de aquisição da leitura, escrita e soletração, já 
estudada por alguns teóricos, compromete o nível de desenvolvimento da criança, 
tornando cada vez mais difícil a aquisição dessas habilidades na época considerada 
adequada.  

Na alfabetização, no caso hoje, correspondente ao 1º ano do ensino 
fundamental I, observamos através de pesquisas que o número de crianças que 
apresentam dificuldades no campo da escrita e leitura é bastante significativo, com 
isto percebemos a importância de se trabalhar essa temática, visto que, é notório 
como o educando desenvolve uma baixa autoestima, em vários aspectos, como 
exemplo o afetivo, o comportamental, o social, dentre outros em virtude de não 
acompanhar o nível da turma.  

Dificuldades essas, que se não observadas a tempo, poderá acarretar sérios 
problemas mais a frente. Muitas vezes os educadores, em sala de aula, diante das 
inúmeras atividades que tem a cumprir, acabam não observando certas 
características do seu educando e estigmatizam está criança, que já apresentam 
dificuldades de aprendizagem (DA), através de observações que não tem aspectos 
metodológicos, didáticos e pedagógicos, mas concepções sociais, culturais e não 
profissionais, quando repreendem, expõem, depreciam os educandos que 
apresentar dificuldade na leitura e escrita.  

Quando observamos a maneira como as crianças adquirem as noções das 
letras e a escrita na alfabetização, como elas percebem as diferenças no som e 
imagem das letras, como elas despertam para a consciência fonológica e fonética, o 
levantamento de hipóteses, todas essas inquietudes proporcionam na criança o 
surgimento dessas habilidades no campo da leitura e escrita.  

Todavia, quando essas hipóteses/ suposições são carregadas por dificuldades 
maiores do que as consideradas dentro da “normalidade”, ocorre uma aprendizagem 
mais comprometida e, portanto a aquisição da leitura e escrita um pouco mais 
dificultada. 

Dessa forma, surgem os seguintes questionamentos; como ou por que ocorrem 
essas dificuldades na aquisição da leitura e da escrita no início da alfabetização dos 
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educandos? Qual seria a atuação do psicopedagogo na criança que apresenta 
dislexia?   

Portanto, consideramos de suma importância à pesquisa dessa temática a 
dislexia, haja vista, as dificuldades de leitura e escrita nesta faixa etária, marcarem 
bastante o desenvolvimento das crianças e as incompreensões a partir da formação 
dos educadores. 

 Através de revisão bibliográfica foi pesquisado sobre como e porque esses 
educandos não conseguem atingir a aquisição da leitura, escrita e soletração no 
início da vida escolar. E a Psicopedagogia como ferramenta de apoio aos 
educandos com dislexia. 

 

A PSICOPEDAGOGIA E O CONTEXTO HISTÓRICO. 

         A Psicopedagogia foi inserida no Brasil nos anos 70 através de cursos de 
formação de especialistas em psicopedagogia, sendo esta baseada em modelos 
médico-pedagógica. Segundo Visca (1987) “ela foi uma ação auxiliar da medicina e 
da psicologia, instituindo-se como saber independente e complementar, tendo seu 
objeto de estudo definido – o processo de aprendizagem – e recursos diagnósticos 
próprios”.  

De acordo com a Associação Brasileira de Psicopedagogia - ABPp (2016), a 
psicopedagogia é uma área de conhecimento multi e interdisciplinar que, apoiada 
em arcabouços teóricos e científicos realiza ação interventiva que se dá com o uso 
de metodologias, instrumentos e recursos próprios, com o sentido de compreender o 
processo de aprendizagem do sujeito aprendiz e suas dificuldades, no seu modo de 
ser, estar e se comunicar em diferentes contextos sociais.  

Segundo Masini (2015), no Brasil, as fases da psicopedagogia assemelharam-
se às que ocorreram na Europa, embora em décadas posteriores.  

Os primeiros registros de atividades de uma psicopedagoga, na clínica 
psicológica da PUC-SP – Genni C. Moraes – dizem respeito ao atendimento 
a alunos com dificuldades para aprender. A trajetória dessa pioneira na área 
ilustra dados sobre a história da psicopedagogia no Brasil; apontava essa 
autora que as dificuldades para aprender eram atribuídas a uma inaptidão 
ou distúrbio do aluno, o que impedia de aprender como seus pares, sendo 
as causas depositadas principalmente nele. (MASINI, 2015, p. 25). 

 

Com o passar dos anos a psicopedagogia ampliou seu campo de atuação, 
passando a focalizar o aprendiz, deixando de focalizar o problema. Considerando o 
aprendente na sua totalidade corporal, afetivo-social, cognitiva, como ser social de 
um específico contexto. 

De acordo com os documentos que fazem referência as diretrizes de formação 
do psicopedagogo no Brasil, a Associação Brasileira de Psicopedagogia informa-nos 
que o psicopedagogo é:  

 Um profissional habilitado para atuar com os processos de aprendizagem 
junto aos indivíduos, aos grupos, às instituições e às comunidades. Desde 
2002, pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), a Psicopedagogia foi inserida na Família 
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Ocupacional 2394-25 dos Programadores, Avaliadores e Orientadores de 
Ensino. (ABPp, 2016). 

 

   Sendo assim, este profissional deve assegurar a produção e divulgação do 
conhecimento científico e tecnológico relacionado com a aprendizagem humana, 
bem como manter os compromissos éticos e políticos com a educação de qualidade 
para todos, promovendo uma articulação com os demais profissionais da educação 
e da saúde, construindo uma sociedade mais justa, no qual todos tenham direito a 
aprender, respeitando as diversidades e equidades.  

Ainda sobre a formação em psicopedagogia à atuação deste profissional requer 
uma formação específica que garanta a aquisição qualificada de conhecimentos 
específicos na área, proporcionado à construção de habilidades e competências 
sendo elas: 

Planejar, intervir e avaliar o processo de aprendizagem, nos variados 
contextos, mediante a utilização de instrumentos e técnicas próprios da 
Psicopedagogia; Utilizar métodos, técnicas e instrumentos que tenham por 
finalidade a pesquisa e a produção de conhecimento na área; Participar na 
formulação e na implantação de políticas públicas e privadas em educação 
e saúde relacionadas à aprendizagem e à inclusão social; Articular a ação 
psicopedagógica com profissionais de áreas afins, para atuar em diferentes 
ambientes de aprendizagem; Realizar consultoria e assessoria 
psicopedagógicas; Exercer orientação, coordenação, docência e supervisão 
em cursos de Psicopedagogia; Atuar na coordenação e gestão de serviços 
de Psicopedagogia em estabelecimentos públicos e privados. (ABPp, 2016). 

  

Dessa forma a psicopedagogia surgiu como uma necessidade de atendimento 
e orientação a crianças que apresentavam dificuldades relacionadas à sua 
escolarização, em particular à sua aprendizagem.  

 

FUNDAMENTOS DA DISLEXIA.  

          Etimologicamente a palavra dislexia, é traduzida do latim e do grego como 
distúrbio de linguagem. Distúrbio este específico na aquisição da escrita e da fala. 
Segundo Ianhez; Nico (2002) a Associação Brasileira de Dislexia (ABD) teve a 
primeira definição relacionada ao neurologista americano, Dr. Samuel T. Orton a 
quem foi dedicado o nome da primeira instituição para pesquisas e estudos sobre a 
dislexia, a Orton Dyslexia Society, atual international Dyslexia Association(IDA): 
(1925).   

“Conforme a ABD a dislexia é uma dificuldade que ocorre no processo de 
leitura, escrita, soletração e ortografia. Não é uma doença, mas um distúrbio com 
uma série de características”. (IANHEZ; NICO, 2002).  Torna-se mais evidente na 
época da alfabetização, fase esta em que: 

Para a criança se alfabetizar ela precisa refletir sobre a escrita e 
compreender o funcionamento do sistema alfabético. Não é uma tarefa 
simples, visto que, se exige um alto nível de elaboração intelectual por parte 
do aprendiz. É preciso utilizar o conhecimento convencional das letras; ter 
informações parciais acerca do conteúdo do texto; fazer suposições a 

 



 

 

Revista PLUS FRJ: Revista Multidisciplinar em Educação e Saúde - ISSN 2525-4014                        Nº 7, p. 101-110, Nov/2019 

 

 

 

SILVA & TIMBÓ (2019) 

                  REVISTA 

       PLUS FRJ 
A Revista Multidisciplinar em 

Educação e Saúde  

ISSN - 2525-4014 

 
respeito do que pode ser escrito; utilizar simultaneamente as estratégias de 
leitura que implicam decodificação, seleção, antecipação, inferência e 
verificação; escolher quantas e quais letras vai usar para escrever, justificar 
as escolhas. (FERNANDES, 2010, p.7). 

  

De acordo com pesquisas 15% da população mundial sofre com esta 
dificuldade que como mencionada não é doença, não tem cura, contudo tem 
tratamento. Ela é uma disfunção de algumas áreas do cérebro responsável pela 
linguagem e percepção espacial. Ela é genética e hereditária, passa de pais para 
filhos, sem causas intelectuais e emocionais.  

Os disléxicos têm um nível de inteligência normal, muitas vezes superior, tem 
grandes habilidades em áreas específicas. Todavia possuem uma discrepância 
entre seu potencial intelectual e seu desempenho escolar. 

 De acordo com pesquisas realizadas pela Associação as consequências da 
dislexia para o indivíduo referem-se a questões emocionais e de personalidade, visto 
que, como este, não consegue acompanhar o ritmo da turma, acaba se isolando e 
muitas vezes deixam até de estudar, já que em algumas situações se intitulam 
incapazes de aprender. 

Observa-se de acordo com pesquisas que muitas pessoas possuem dislexia e 
não sabem, haja vista, como normalmente os primeiros sinais ocorrem na 
alfabetização e algumas vezes são confundidos com outras problemáticas como 
preguiça, falta de motivação da criança, esta, passa por desinteressada nos 
estudos, contudo possivelmente ela já apresente traços da dificuldade e por falta de 
conhecimento da família, dos professores que a acompanham na escola, ela sofrerá 
com atrasos sem entender o que ocorre no seu desenvolvimento.  

A associação Brasileira de dislexia (ABD) define os sintomas mais comuns da 
dislexia que são:  

Demora na aquisição da leitura e da escrita. Lentidão nas tarefas de leitura 
e escrita, mas não nas orais. Dificuldade com os sons das palavras e, 
consequentemente, com soletração. Escrita incorreta, com trocas, 
omissões, junções e aglutinações de fonemas, Dificuldade em associar o 
som ao símbolo. Dificuldade com a rima (som iguais no final das palavras) e 
aliteração (sons iguais no início das palavras). Discrepância entre as 
realizações acadêmicas, as habilidades linguísticas e o potencial cognitivo. 
Dificuldade para organização sequencial, por exemplo, as letras do alfabeto, 
os meses do ano, tabuada etc. (IANHEZ; NICO, 2002). 

 

Pode-se suspeitar de um quadro de dislexia na ocasião em que, o indivíduo 
possui inteligência adequada, tendo oportunidade de ensino e aprendizagem, e 
ainda assim possuir algumas das características acima mencionadas. Essas 
dificuldades podem vir isoladas ou combinadas em cada pessoa. 

O diagnóstico da dislexia é realizado por equipe multidisciplinar, formada por 
psicólogo, fonoaudiólogo e psicopedagogo. Quando necessário é feito um 
encaminhamento ao neurologista e a outros profissionais. 
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Um diagnóstico correto e bem feito poderá colaborar bastante no 

desenvolvimento desde individuo, haja vista, a suspeita pelo fato de a criança não 
acompanhar o ritmo das outras na aprendizagem da leitura e escrita poderá levar os 
pais a acreditarem que ela tem uma deficiência intelectual, acarretando assim outros 
estigmas, e traumatizando os pais acerca das potencialidades do indivíduo. 

A escola poderá colaborar com os pais, no que se refere ao despertar da 
criança para um possível quadro de dislexia. Como vimos essa dificuldade 
apresenta-se com mais evidencia no período da alfabetização, anos inicias os quais 
a criança já traz uma bagagem da educação infantil, no qual ela já foi inserida em 
um ambiente letrado, com textos diversos, histórias infantis, músicas, as quais irão 
continuar a fazerem parte da sua vida escolar, contudo agora sendo necessário o 
seu desenvolvimento em termos de leitura e escrita, bem como outras habilidades. 

Sendo assim, o professor possui um papel fundamental na observação deste 
indivíduo em sala de aula acerca de possíveis sinais de dislexia e a escola junto com 
a família procurarem maneiras que possam minimizar este quadro de dificuldades na 
vida desta criança.  

Entende-se que, quanto mais cedo à criança for trabalhada nos quesitos que 
poderão afetar sua aprendizagem no campo da leitura e escrita, melhor será seu 
desenvolvimento nestas áreas, visto que, o não acompanhamento como relatamos 
acima, causará neste indivíduo, o desinteresse pela aprendizagem, bem como 
muitas vezes até a saída da escola por vergonha de não conseguir acompanhar o 
ritmo da turma.  

 

COMO O PSICOPEDAGOGO PODE IDENTIFICAR E LIDAR COM ALUNOS 
DISLÉXICOS.          

             O surgimento da psicopedagogia educacional ou institucional representou o 
resgate da visão global do ser humano no que se refere à aprendizagem. Segundo 
estudos, a identidade da psicopedagogia foi propagada como descrença inicialmente 
no que tange a propiciar o aprender, apenas utilizando procedimentos 
metodológicos e didáticos, bem como, de que se pudesse lidar com a cognição 
como um fator a parte, sem considerar a totalidade cultural e vivencial do 
aprendente. 

Contudo, com o passar dos anos a psicopedagogia institucional ganhar cada 
vez mais espaço no campo da aprendizagem, já que, ela constitui-se como área de 
estudos, voltada para o processo do aprender humano de forma holística, 
considerando sua individualidade e singularidade de ser social. 

Dessa forma o psicopedagogo institucional vem como suporte ao trabalho 
desenvolvido pela instituição escolar, já que ele poderá:  

Ajudar os professores, auxiliando-os na melhor forma de elaborar um plano 
de aula para que os alunos possam entender melhor as aulas; Ajudar na 
elaboração do projeto pedagógico; Realizar um diagnóstico institucional 
para averiguar possíveis problemas pedagógicos que possam estar 
prejudicando o processo ensino-aprendizagem; Auxiliar a direção da escola 
para que os profissionais da instituição possam ter um bom relacionamento 
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entre si; Conversar com a criança ou adolescente quando este precisar de 
orientação. (MASINI, 2015, p. 54) 

 

Sabemos através de estudos que o campo da psicopedagogia é bastante 
amplo, já que ela possui abordagens clínica, educacional, hospitalar, organizacional, 
todavia, como nosso enfoque é a escola e atuação do professor na alfabetização de 
alunos com dislexia, entende-se aqui que este profissional dentro do ambiente 
escolar, terá muitos papeis como auxiliar no planejamento de atividades para este 
público, orientar ao professor como este aluno desenvolve suas aprendizagens, 
contudo diagnosticar alunos com dislexia, não é uma papel diretamente deste 
profissional, visto que, o psicopedagogo educacional não realiza esta atividade, mas 
colabora na observação de características que identifiquem tais dificuldades, 
orientando a escola e os pais a procurarem profissionais que possam através de 
trabalhos específicos e contínuos, diagnosticar realmente o que a criança apresenta 
que estar dificultando sua aprendizagem. 

Então, quando falamos em como o psicopedagogo educacional irá lidar e 
identificar alunos com dislexia na escola, podemos entender que possivelmente já 
existe um diagnóstico informado pela instituição sobre este aluno, ou na suspeita de 
que ele possua dislexia, o profissional encaminhará à demanda a escola e esta 
comunicará a família para que sejam realizados os testes necessários por um grupo 
de profissionais, neste caso, podendo o psicopedagogo clinico atuar junto a 
profissionais como neurologista, psicólogo, dentre outros no diagnóstico da criança.    

Dessa forma, quando tratamos da questão dos alunos com dislexia, 
entendemos que o psicopedagogo educacional como havia mencionado, através de 
observações e intervenções metodológicas e didáticas pode propiciar o 
desenvolvimento deste aprendente de forma a colaborar cada vez mais com as suas 
aprendizagens.  

Como citado, a pessoa com dislexia tem grandes dificuldades na aquisição da 
leitura e escrita, o qual compromete seu progresso escolar, além de acarretar 
possivelmente outros bloqueios, já que muitas vezes essa dificuldade repercute na 
vida social, afetiva, dentre outros. 

Com isso, o psicopedagogo, poderá através de intervenções com jogos, 
brincadeiras, brinquedos, e outras metodologias, promover a amenização das 
dificuldades que a criança esteja passando, no nosso caso, a dislexia, tornando-a 
cada vez mais segura na sua aprendizagem. 

De acordo com Teixeira; Martins (2012, p. 73) “a atividade lúdica, é uma 
ferramenta que vem sendo reconhecida como fundamental para o processo de 
aprendizagem na educação infantil, sendo uma das mais eficientes formas de atrair 
o interesse do aluno”. 

No próximo tópico iremos falar mais especificamente sobre o apoio do 
psicopedagogo educacional em sala de aula, com alunos disléxicos e quais 
atividades poderão ser realizadas propiciando a ajuda necessária na alfabetização 
destas crianças.  
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O PSICOPEDAGOGO COMO APOIO AO PROFESSOR EM SALA DE AULA COM 
EDUCANDOS DISLÉXICOS.  

                No tópico acima, falamos sobre a importância da psicopedagogia 
institucional ou educacional nas escolas e sobre o papel do psicopedagogo neste 
ambiente. Agora iremos mencionar como este profissional pode propiciar um apoio 
aos professores que possuem alunos com dislexia, e que muitas vezes, talvez por 
desconhecimento, grandes quantidades de alunos em sala de aula, dentre outras 
particularidades, negligenciam o desenvolvimento destas crianças, tornando-as 
assim, desmotivadas, desinteressadas, ocorrendo, delas não conseguirem 
acompanhar o andamento da turma que fazem parte. 

O psicopedagogo como apoio ao professor em sala de aula poderá 
propiciar uma maior interação entre professor – aprendizagem- aluno, como citamos 
uma vez diagnosticada uma criança com dislexia, este profissional buscará 
ferramentas que promova o desenvolvimento deste ser. E quais seriam estas 
ferramentas que tanto contribuem para progresso no campo da escrita e leitura 
destes alunos e que podem ajudar as crianças a progredirem nas suas 
aprendizagens de forma mais tranquila, já que apresentam as dificuldades no 
decorrer do processo de alfabetização? O que este profissional poderá sugerir ao 
professor para utilizar em sala de aula?  

Quando falamos em ferramentas, pensamos em estratégias que auxiliem o 
professor na sua prática em sala de aula. O psicopedagogo poderá colaborar em 
diversas situações didáticas junto ao professor, contudo, como foi abordado a 
pouco, o processo de alfabetização é uma atividade complexa, no qual: 

É muito importante a organização das tarefas pela professora, pois ela 
deverá ter a preocupação de garantir a máxima circulação de informação 
possível na sala de aula, na qual a proposta de trabalho deverá prever o 
intercâmbio e a interação entre os alunos. Ela exercerá o papel de mediador 
de diálogo e promoverá discussão sobre a diversidade de interpretações de 
um único texto, explicitando os significados implícitos e ampliando a visão 
de mundo dos alunos (FERNANDES, 2010, p.68). 

 

As atividades lúdicas são ferramentas importantes no processo de ensino e 
aprendizagem, os jogos, os brinquedos e as brincadeiras podem ser utilizadas pelo 
psicopedagogo, e sugerida ao professor em sala de aula como uma maneira de 
colaborar com o aprendizado da criança. 

Quando a criança brinca, ela se defronta com desafios e problemas, 
devendo constantemente buscar soluções para as situações a ela 
colocadas. Os jogos, os brinquedos e as brincadeiras são os mais 
importantes e adequados meio para a construção do conhecimento nos 
primeiros anos de vida. São atividades ricas em estimulação e pode 
acontecer o desafio necessário para provocar uma determinada 
aprendizagem ao liberar um potencial existente e, como consequência, uma 
situação de descoberta. (TEIXEIRA; MARTINS, 2012, p. 21). 

 

Podemos citar aqui algumas brincadeiras, jogos que podem desenvolver 
determinadas áreas da criança com dislexia que o psicopedagogo em uso com 
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professor em sala de aula poderá despertar o interesse e ajudar no desenvolvimento 
da criança disléxica. Como exemplo temos as brincadeiras que envolvem rimas, 
ritmos e / ou sequências verbais e de figuras, como a dança, movimentando-se de 
acordo com o ritmo proposto. As brincadeiras de trava língua e parlendas 
desenvolve a consciência fonética dos alunos, uma vez que ele precisará se dedicar 
bastante para pronunciar corretamente. Os jogos de palavras/ números e/ou/ 
desenhos poderão desenvolver o vocabulário, já que a criança precisará nomear 
algo, seja um desenho, ou uma palavra. As ferramentas lúdicas contribuem bastante 
no desenvolvimento de crianças com ou sem dislexia, visto que, a brincadeiras, os 
jogos, e os brinquedos tornam a aprendizagem, muito mais prazerosa.  

Observamos através de estudos que as dificuldades na aquisição da leitura 
e escrita dos alunos no início da vida escolar comprometem bastante todo o 
percurso acadêmico da criança, já que, a problemática perpassar para os anos 
seguintes e se nada for realizado, buscando o desenvolvimento deste indivíduo, 
possivelmente, ele carregará essas dificuldades por um bom tempo. 

Quando propomos a intervenção de um psicopedagogo em sala de aula, 
auxiliando o professor com as ferramentas aqui mencionadas, entendemos a 
amplitude do trabalho desenvolvido pela psicopedagogia, a qual trabalha 
diretamente com as aprendizagens.  

As diversas perspectivas trazidas pela psicopedagogia, como uma forma de 
alcançar o desenvolvimento em termos de aprendizagens para os alunos com 
dislexia, nos traz a tona o compromisso da escola, sendo esta responsável em 
passar o conhecimento acadêmico, bem como o papel da família colaborando na 
mediação desses conflitos internos, o qual passa a pessoa que tem dislexia.  

Enaltecemos aqui a participação indiscutível como citado da família como 
agente colaborador neste processo o qual a criança com dislexia vive, ajudando 
assim a escola, e concomitantemente o psicopedagogo, entendemos que as 
parcerias são de fundamental importância nesta etapa, visando o progresso do 
indivíduo. 

Desse modo, o psicopedagogo através das parcerias com a escola e a 
família poderá buscar utilizar-se de diversos instrumentos, como mencionado aqui 
as ferramentas lúdicas para colaborar com o trabalho desenvolvido pela escola, na 
figura do docente, dado que, as linhas de raciocínio das pessoas com dislexia 
ocorrerem de forma específica no que se refere ao desenvolvimento da leitura, 
escrita e raciocínio lógico. Foi percebido através de leituras que os disléxicos 
possuem um tempo diferente de aprendizagem, mas com acompanhamentos eles 
são capazes de adquirir as habilidades presentes no processo de alfabetização, 
contudo sendo necessário um direcionamento pautado nas suas necessidades, 
promovendo assim, aprendizagens significativas para a vida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

            Vimos através de estudos bibliográficos que a contribuição do 
psicopedagogo na instituição escolar e de fundamental importância, tendo em vista 
os benefícios que este profissional poderá levar a este espaço. 

 



 

 

Revista PLUS FRJ: Revista Multidisciplinar em Educação e Saúde - ISSN 2525-4014                        Nº 7, p. 101-110, Nov/2019 

 

 

 

SILVA & TIMBÓ (2019) 

                  REVISTA 

       PLUS FRJ 
A Revista Multidisciplinar em 

Educação e Saúde  

ISSN - 2525-4014 

 
A contribuição da psicopedagogia é o tema central do nosso artigo, tendo 

como enfoques a dislexia e a alfabetização. Com isso surge a reflexão acerca de 
como esta acontecendo o processo de desenvolvimento educacional das pessoas 
com dislexia nas escolas.  

Através de pesquisas bibliográficas, observamos que existem ferramentas, 
como citado aqui, as atividades lúdicas, como exemplo, jogos, brincadeiras, que o 
psicopedagogo poderá utilizar-se para colaborar com o desenvolvimento destes 
indivíduos, propiciando assim, o aprendizado cada vez mais significativo. 

Concluímos com os estudos que a ação psicopedagógica na alfabetização 
de alunos com dislexia contribui de forma significativa no processo de aprendizagem 
destes indivíduos. O Olhar da psicopedagogia torna as interações entre professor - 
aluno – aprendizagem cada vez mais dinâmicas, o que faz com que o apoio deste 
profissional nas escolas tenha cada vez mais importância e consequentemente, 
ganhe mais espaço. 
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