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Regida pelo cérebro, a palavra é a manifestação mais comum e mais 

 volátil do espírito humano, seja ela produzida pela garganta ou  

pelas mãos, decodificada pelos ouvidos ou pelos olhos. 

(LECOURS & PARENTE)  
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RESUMO 

 

A Dislexia do Desenvolvimento é reconhecida como um distúrbio 

neurobiológico cuja principal característica está no déficit do reconhecimento de 

palavras. A Dislexia do Desenvolvimento tem sido foco de inúmeros  estudos na 

área da infância e adolescência, com intuito de orientar professores, pais e alunos 

em compensar suas dificuldades por meio de estratégias individualizadas e 

adaptações que permitam desenvolver adequadamente suas competências. Em 

comparação aos estudos voltados à infância e adolescência, busca-se um maior 

aprofundamento das pesquisas com adultos disléxicos que no Brasil ainda são 

pouco abordadas. Objetivo: neste estudo, buscou-se verificar, por meio da análise 

da prova de redação de processo seletivo para o ensino superior, os padrões de 

erros e estratégias de autocorreção mais frequentes na produção escrita de adultos 

disléxicos. Método: através de análise qualitativa, com aporte quantitativo, 

identificou-se o  número de erros  cometidos por expressão escrita em redação, no 

processo seletivo para ingresso à universidade, de 6  candidatos adultos disléxicos. 

Constitui-se como recurso complementar de análise a realização de dois 

questionários, aplicados por entrevistas individuais anteriores e posteriores à 

prova. Resultados: verificou-se que a maioria dos erros cometidos referiu-se a 

regras complexas (acentuação), seguidas por alterações na estrutura segmental das 

palavras, corroborando com as principais dificuldades apontadas na literatura. 

Conclusão: os candidatos disléxicos que chegam ao ensino superior 

apresentam condições de se desenvolverem se tiverem conhecimento das 

limitações de seu quadro e se forem encorajados a seguirem em suas realizações.  

Assim, os estabelecimentos de ensino superior devem criar condições para o 

cumprimento das conquistas, asseguradas por direitos legais, bem como 

disponibilidade para permitir que esses futuros alunos se apropriem das 

ferramentas, estratégias e adaptações para iniciar, permanecer e finalizar a 

graduação em igualdade de condições com os demais universitários. 

 

Palavras-chave: Dislexia. Adultos. Escrita. Estratégias de adaptação. Transtornos 

de aprendizado. 
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ABSTRACT 

 

The Developmental Dyslexia is known as a neuro-biological disturbance which 

main characteristic is in the difficulty in word recognition. The Developmental 

Dyslexia has been the subject of numerous studies involving from young children to 

teenagers with the intent to better advice teachers, parents and students of how to 

handle with their difficulties, by means of individualized strategies and adaptations 

allowing the adequate development of their respective competences. In Brazil the 

researches on adult dyslexia are considerably less developed compared to studies 

on children to teenagers. Objective: this study proposes to verify, by means of 

analysis of writing examinations required in the selective process for admission to 

university, the most frequent standards of errors and the auto-corrective 

strategies found in the written production of dyslexic adults. Method: the use of 

qualitative analysis, with quantitative content, it has been identified the number of 

errors committed in each handwritten expression found in the complete text 

written for the selection process for admission to the university for 6 adult dyslexic 

candidates. A complementary analysis resource was added with the submission 

of two questionnaires applied during individual interviews before and after the 

examination. Results:  it has been found that most of the errors committed 

referred to complex rules (accentuation) followed by disturbances in the word 

segment structures, in agreement with the difficulties mentioned in the literature. 

Conclusion: the dyslexic candidates that arrive at the university level of learning 

present conditions to develop themselves provided they learn about their 

limitations and are encouraged to follow on in their accomplishments. At the same 

time the university level teaching institutions must establish conditions to face 

situations needed to comply with their legal and secured rights, and be available 

to allow to these future students to use the tools, strategies and adaptations to 

start, remain and finalize their university courses in equal conditions as their other 

colleagues. 

 

Keywords: Dyslexia. Adults, Handwriting. Psychological Adaptation 

Srategies. Learning disorders. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

Em meu percurso como educadora há quase três décadas, atuei em 

diferentes funções pedagógicas, acadêmicas e administrativas em instituições 

escolares, de professora à mantenedora e diretora pedagógica. Nessa trajetória, 

deparei-me com uma diversidade de alunos que, por vezes, apresentavam distúrbios 

de aprendizagem e/ou do desenvolvimento, e, neste grupo, um número significativo 

de disléxicos. Suas dificuldades na leitura, na escrita e consequente adaptação ao 

ambiente escolar, despertaram a necessidade de aprofundar-me no tema e realizar 

este estudo.  

O cotidiano escolar, a graduação em pedagogia, o curso de especialização 

em distúrbios de aprendizagem e, agora, o mestrado me auxiliaram na identificação 

de sinais precoces e consequentemente na orientação de pais, na busca de 

diagnósticos precisos, e de professores, na possibilidade de intervenções 

metodológicas para esses alunos.  

No acompanhamento de muitos destes alunos, pude observar as inúmeras 

dificuldades em lidar com os contextos do início da vida adulta, razões que me 

levaram a focar o estudo da Dislexia com o olhar para o adulto no Ensino Superior. 

Esta pesquisa tem como objetivos caracterizar os participantes com relação 

ao seu histórico, bem como seus relatos, descrever as percepções que os 

vestibulandos têm com relação às dificuldades enfrentadas e com relação ao acesso 

à universidade; descrever os erros por meio de categorização, bem como as 

estratégias utilizadas pelos sujeitos para a expressão escrita e organização de ideias 

na autocorreção e na busca de minimizar seus erros durante a elaboração de 

redação no processo seletivo vestibular para acesso ao ensino superior. 

De posse dos resultados, a expectativa é contribuir com uma maior 

disseminação do conhecimento e repertório a respeito da dislexia em adultos, a fim 

de que docentes do nível superior possam identificar precocemente esses alunos e, 

com isso, colaborar na escolha das estratégias adequadas para elegerem práticas 

pedagógicas que permitam o desenvolvimento de suas competências, apoiados em 

uma permanência efetiva na universidade. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

A sala de aula, seja ela na educação infantil ou no ensino superior, é palco de 

relações sociais e de aprendizagem. Seus personagens representam uma grande 

diversidade de percursos e saberes: alunos considerados dentro da normalidade, 

que correspondem ao desempenho esperado, alunos que ficam aquém das 

expectativas, com dificuldades de aprendizagem e/ou com transtornos de 

aprendizagem, também precisam ser compreendidos e desafiados. Grande é o 

desafio de fazer com que esses alunos, tão diversos, sejam compreendidos em suas 

especificidades e tenham garantidas suas necessidades, oferecendo-lhes uma 

prática pedagógica pautada em diferentes linguagens e abordagens, permitindo-lhes 

utilizar diferentes estratégias que possibilitarão um desenvolvimento adequado. 

O impacto da dislexia na aprendizagem é grande, e o professorado, de 

maneira geral, ainda desconhece as características desse transtorno, dificultando a 

identificação e intervenção adequada. Quando falamos em ensino superior, os 

professores especialistas em suas áreas de conhecimento apresentam um 

desconhecimento e uma dificuldade ainda maior de compreensão sobre o 

transtorno, pois os alunos estão na outra ponta da vida escolar. 

Especificamente, dislexia é um transtorno de aprendizagem de origem 

neurobiológica. O termo dislexia 

 

[...] é aplicável a uma situação na qual a criança é incapaz de ler com 
a mesma facilidade com a qual leem seus iguais, apesar de possuir 
uma inteligência normal, saúde e órgãos sensoriais intactos, 
liberdade emocional, motivação e incentivos normais, bem como 
instrução adequada. (CONDERMARIN &; BLOMQUIST, 1989, p. 21). 

 

É, portanto, um distúrbio no sistema de linguagem, especialmente de um 

subcomponente particular: o processamento fonológico.  

Os recentes avanços dos exames de imagem comprovam a natureza 

neurobiológica da dislexia, especificamente uma interrupção de dois sistemas 

cerebrais do hemisfério esquerdo posterior: um, parieto-temporal; o outro, occiptal-

temporal. Recentemente, um estudo longitudinal, em que se acompanhou sujeitos 

dos cinco anos de idade até por volta dos vinte anos, apresentou resultados 

sugerindo dois tipos de dificuldades de leitura: um de base genética, e o outro, bem 
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mais comum, de influências ambientais. Os sistemas cerebrais para a leitura são 

maleáveis e sua interrupção em crianças com dislexia pode ser corrigido por 

prestação de uma prova baseada em intervenção, leitura eficaz (SHAYWITZ, LYON 

& SHAYWITZ, 2006, p. 613). 

Atualmente, temos pesquisas mais frequentes e significativas abrangendo um 

número maior de sujeitos e identificando uma diversidade de componentes 

genéticos e ambientais que desenham com mais propriedade a dislexia. Os 

disléxicos têm sido incluídos em um número maior de discussões e estudos 

acadêmicos. A importância do diagnóstico adequado e precoce evita que as 

crianças se desenvolvam com prejuízos acadêmicos e emocionais.  

 

[...] quando não são diagnosticadas, as crianças disléxicas enfrentam 
sérias dificuldades na aprendizagem e ficam desmotivadas e 
abaladas em sua autoestima [...] o inimigo oculto por trás de boa 
parte dos impasses da escolarização, o que fica elidido é que o 
conceito de dislexia está longe de contar com uma definição e uma 
caracterização suficientemente precisas, como reconhecem muitos 
pesquisadores que estudam o problema (RUBINO, 2008, p.86) 
 

 É fato que adultos disléxicos, bem como adultos com outras NEEs 

(Necessidades Educacionais Especiais), frequentemente relatam as dificuldades que 

enfrentam para serem incluídos nos diversos ambientes em que precisam transitar. 

 Bonini et al (2010) confirmam essa afirmação acrescentando que a dislexia 

não só afeta a capacidade de leitura, um instrumento cultural de extrema 

importância social, que dá acesso a outros conhecimentos historicamente 

construídos e ao desenvolvimento de outras capacidades, mas que também  

dificuldades nesta área podem causar problemas no plano afetivo e social. 

A busca por pesquisas no intuito de poder auxiliar professores que recebem 

estes alunos na outra ponta, ou seja, no ensino superior,  me fez chegar a Tanner 

(2008). De acordo com a autora, embora exista uma vasta literatura sobre dislexia 

infantil, os artigos que abordam a dislexia no adulto mantêm-se ainda aquém do 

desejado, principalmente se partimos de uma perspectiva de experiências vividas. 

Ela nomeia esse conjunto de questões de “enigma do fracasso”, “[...] as atitudes 

opressivas e crenças institucionalizadas, dentro das escolas e na sociedade, 

desvalorizam aqueles cujas habilidades em alfabetização são consideradas 

inadequadas” (TANNER, 2008, p. 786, tradução nossa). Há  um debate em curso 

sobre os parâmetros de definição da dislexia e, até mesmo, se é resultado de uma 
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condição médica ou científica e, por isso mesmo, é na verdade impossível se 

fornecer um perfil universal de um adulto com dislexia. A educação escolar ocidental 

marginaliza alunos com dificuldades de aprendizagem específicas, dentre elas a 

dislexia. A mensagem intrínseca, recebida ao longo da vida, é que, se tiverem  

sucesso em aprender a ler e escrever,  serão bem-sucedidos; ao passo que, se 

falharem, serão considerados fracassos sociais.  

No estudo de Tanner, são confrontadas essas perspectivas com a literatura 

que discorre sobre os  adultos com dislexia. Dentre as falhas, a autora identificou 

alguns subtipos, contextualizando-os em torno das percepções dos indivíduos 

envolvidos em um curso superior para adultos com dislexia. Uma comunicação 

eficaz na sociedade ocidental exige a capacidade de decodificar a palavra escrita.  

 

Há uma expectativa implícita de que todas as pessoas devem ser 
capazes de ler e escrever. Este valor é incutido em crianças a partir 
de uma idade precoce, quando entra pela primeira vez o sistema de 
ensino, até o final da adolescência e além. Na verdade, a sociedade 
sempre recompensa os seus membros que sabem ler e escrever. 
(TANNER, 2008, p. 785) 

 

. O adulto disléxico que chega ao ensino superior é um persistente vencedor, 

pois, de uma maneira geral, muitos não são diagnosticados e, consequentemente, 

rotulados como pouco inteligentes, indolentes e outros adjetivos negativos que os 

levam à evasão escolar. Ao acreditar nisso, buscam profissões que não demandem 

avaliações que possam reiterar esses rótulos. Por isso, aqueles que estão às portas 

do vestibular muito provavelmente tiveram um diagnóstico e intervenções precoces 

que permitiram a seus pares,  tenham sido eles pais, amigos ou professores, 

compreender melhor o quadro e oferecer um ambiente propício para seu 

desenvolvimento. 

Estes alunos têm direito ao atendimento de suas especificidades garantido 

por lei, o que poucas instituições sabem. Tais leis direcionam a este atendimento 

específico aos portadores da dislexia.  

Saeta (2008, p. 63) discorre sobre a  inclusão e exclusão de alunos com 

deficiências no ensino superior. Apesar de a Dislexia não estar compreendida na 

categoria deficiência, podemos fazer uma analogia direta com estes adultos que 

precisam ter atendimento para essas especificidades. Para Saeta, “[...] a elaboração 

de um plano de ações entre os educadores a cada etapa do curso, tendo a 
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colaboração deste aluno na compreensão e participação do que é possível realizar, 

implica no respeito  às suas necessidades específicas”. Os vestibulandos, quando 

buscam a universidade, esperam usufruir não só dos serviços para acesso, mas 

também para a possibilidade de  

 

[...] rever ações pessoais em relação ao que se possa considerar 
uma efetiva prática da inclusão, integração ou qualquer outro nome 
que se queira referenciar, pois ainda muito se tem a percorrer na 
busca e concretização de novas formas de inter-relações menos 

preconceituosas e estigmatizantes. (SAETA, 2008,  p. 68) 
  

Dessa maneira, a pesquisa tem o intuito de caracterizar esses alunos 

disléxicos que chegam à universidade, conhecendo e acreditando em suas 

potencialidades, tendo de vencer obstáculos emocionais, acadêmicos e 

instrumentais, desenvolvendo estratégias próprias para compensar suas dificuldades 

e necessidades específicas. 

De posse dos resultados e da análise dos erros da produção escrita dos 

vestibulandos, por meio de redação do processo seletivo, este estudo procurará 

obter resultados os mais fidedignos possíveis. Porém, segundo Kato (2005, p. 42-

43), “Muitas das conclusões das pesquisas de caráter mais empírico são, em geral, 

produtos de inferência do pesquisador, que se utiliza de meios indiretos para 

formular hipóteses sobre o que ocorre na mente inacessível do emissor e do 

receptor”.   

Buscando contribuir para o conhecimento por parte de docentes e com o 

acesso e digna permanência desses jovens na universidade, o presente estudo 

busca identificar os erros mais comuns cometidos, por meio da expressão da 

linguagem escrita em redação de processo seletivo de candidatos disléxicos adultos.  

Na Fundamentação teórica, desenho o caminho teórico a ser percorrido 

partindo dos itens de maior abrangência. 

No, Capítulo 1, Leitura e Escrita, discorro sobre o histórico dessas linguagens, 

as estratégias utilizadas na leitura e as hipóteses na aquisição espontânea da 

escrita, além de ponderar sobre os erros ortográficos cometidos ao escrever. 

No Capítulo 2, Processamento Fonológico, apresento a importância das 

habilidades fonológicas para a compreensão do princípio alfabético que está na 

base do nosso sistema de língua escrita 
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No Capítulo 3, Dislexia, abordo as características do transtorno, sua 

classificação, alguns fatores de risco e sintomas identificadores. 

No Capítulo 4, Necessidades especiais no ensino superior, discuto as 

dificuldades dos disléxicos e a carência de serviços voltados a eles. Busco ainda 

compreender as estratégias utilizadas por esses alunos para tentar compensar suas 

dificuldades. 

O objetivo desta pesquisa é colaborar com estudos voltados aos disléxicos 

adultos, por meio de análise do processo da linguagem escrita e o contexto em que 

ocorre, contribuindo para que estudos futuros possam possibilitar não só o acesso 

desses alunos ao ensino superior, mas, sobretudo, sua permanência com qualidade 

cotidiana em suas vidas. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Capítulo 1 

A LEITURA E A ESCRITA 

 

Desde os primórdios, com a necessidade de sistematizar e tornar perene os 

conhecimentos, o homem desenvolveu maneiras de registrar o que pensava em 

diferentes suportes: cavernas, papiros ou papéis. A linguagem corporal nos permite 

interpretar olhares, gestos ou imagens. Entretanto, somente por meio da leitura e da 

escrita é possível tomar e retomar; ler, reler e refletir de maneira mais sistemática, 

podendo-se resgatar posteriormente as ideias e repensar as descobertas e 

significados. 

 A escrita é uma linguagem, um método de comunicação, uma invenção 

humana, que apareceu, provavelmente, muito depois da capacidade de linguagem 

oral ter sido adquirida.  Foi um processo de milhares de anos até chegarmos ao 

alfabeto que conhecemos hoje. A invenção da escrita é o marco mais significativo da 

civilização, criada a partir da necessidade de se registrar o que era falado, 

perpetuando através da história a memória humana. Além disso, a escrita tem como 

objetivo realizar uma mediação linguística, de acordo com demandas específicas. 

Em linhas gerais, há três sistemas de escrita: 

 

o logográfico, o silábico e o alfabético, dependendo da menor 
unidade linguística codificada na unidade básica da escrita. O 
sistema logográfico representa palavras, ou, mais precisamente, 
morfemas. Os sistemas silábicos e alfabéticos são fonográficos, isto 
é, representam segmentos fonológicos, como sílabas e fonemas. 

(SANTOS & NAVAS, 2002, p. 2). 
 

Frith (1985) reitera e afirma que o desenvolvimento da leitura está dividido em 

três fases caracterizadas por três diferentes estratégias. Quando utilizada a 

estratégia logográfica, a criança reconhece apenas as palavras familiares. A ordem 

das letras e os fatores fonológicos são secundários. Ela pronuncia a palavra só 

depois de reconhecê-la através de sua forma global. Em um segundo momento, a 

via utilizada passa a ser a alfabética. Esta estratégia caracteriza-se por meio do 

conhecimento e uso individual dos grafemas, fonemas e suas correspondências. Ou 

seja, usa-se uma habilidade analítica que envolve uma abordagem sistemática, 
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decodificando-se grafema a grafema. Nesta fase, a ordem das letras e os fatores 

fonológicos são cruciais.  

Numa etapa posterior, a estratégia ortográfica é utilizada, momento em que a 

análise é feita sem a conversão fonológica. Coincide com os morfemas que são 

representados internamente, capazes de combinar e recombinar inúmeras palavras. 

Esta se distingue da estratégia logográfica, pois é não visual e é analisada de forma 

sistemática. Distingue-se também da alfabética, pois pode ser operada em grandes 

unidades e não é fonológica. Essas estratégias podem ser utilizadas ao mesmo 

tempo, e o leitor hábil as emprega, concomitantemente, dependendo do teor da 

leitura. 

A escrita tem como principal objetivo permitir a leitura, sendo esta, por sua 

vez, uma interpretação da escrita, que consiste em traduzir os símbolos escritos em 

fala. A leitura é a efetivação do objetivo da escrita e é feita de diferentes maneiras, 

por diferentes leitores. É uma atividade individual que permite a assimilação do 

conhecimento, a reflexão e sua interiorização. 

  

Quem escreve, escreve para ser lido [...] A leitura é, pois, uma 
decifração e uma decodificação. O leitor deverá em primeiro lugar 
decifrar a escrita, depois entender a linguagem encontrada, em 
seguida decodificar todas as implicações que o texto tem e 
finalmente, refletir sobre isso e formar o próprio conhecimento e 
opinião a respeito do que leu (CAGLIARI, 1999, p.149-150). 
 

Para NAVAS, PINTO & DELISSA (2009, p. 553) “leitura diz respeito à sua 

vinculação à alfabetização, à aprendizagem formal do ler e escrever”. Sendo assim, 

reiteram que a leitura é uma atividade fundamental na vida das pessoas e, por meio 

dela, o homem é capaz de construir seu próprio conhecimento, baseado nos 

saberes acumulados na história humana e registrado por meio da escrita. “É um 

processo complexo e por intermédio dele é permitido que sejam extraídas 

informações gráficas de um enunciado, de forma a compreendê-lo e a reconstruir 

seu significado”. 

Um bom leitor, fluente, é um sujeito letrado, isto é, não basta ter aprendido a 

codificar e decodificar com eficiência o código alfabético, fato que também é 

essencial, e sim que tenha sido inserido em um ambiente em que, substancialmente, 

se reconheça a função social da língua, o que possibilita, por meio de diferentes 

gêneros textuais, ser capaz de utilizar a linguagem escrita, exprimir-se 
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adequadamente em uma expressão coerente no contexto em que se insere. Para se 

falar, adquirir a linguagem oral, basta sermos criados em um ambiente estimulante e 

no qual a linguagem falada é utilizada. Contudo, para ler e escrever, mesmo em se 

tratando de crianças inteligentes e saudáveis, é necessário um ensino formal. Esse 

aprendizado é mais complexo, por razão de a articulação da fala não ser composta 

de sons isolados, o que faz com que sua representação alfabética seja uma 

abstração. Duas importantes capacidades necessárias para que se aprenda a ler e 

escrever são as análise e síntese de fonemas, além da transparência da ortografia.  

 

Quanto maior for a semelhança entre a quantidade de grafemas e 
fonemas, maior será a transparência da ortografia, pois ela refletirá 
de modo fidedigno a superfície fonológica da língua em questão, isto 
é, sua cadeia linear de fonemas, caracterizando uma ortografia rasa 
ou transparente (SANTOS & NAVAS, 2002, p. 4). 
 

Sendo o escopo de nossa pesquisa a avaliação da produção escrita, faz-se 

pertinente conhecermos as etapas pelas quais o indivíduo passa no momento da 

descoberta dessa expressão.  

Reiteramos, então, que para que o indivíduo aprenda a comunicar-se, basta 

estar exposto a um ambiente em que haja possibilidade de relacionamento com 

outras pessoas, o que o tornará tão bom quanto um correto falante. Já a apreensão 

da língua escrita requer um aprendizado formal, por não bastar que se esteja 

exposto ao material escrito para aprendê-lo.  

Partindo deste paradigma, ao pensarmos o código escrito, vale uma reflexão 

quanto ao seu aprendizado. É de fácil compreensão que, para expressarem-se 

oralmente e de forma adequada, as pessoas, com seus sistemas neurológicos e 

cognitivos normais, por volta dos cinco anos de idade, por imitação, o façam sem o 

conhecimento explícito das normas que regem os códigos da língua. 

  

Este aprendizado por imitação permite, por exemplo, que uma 
criança normal execute, com cinco anos, o essencial da fonologia, da 
morfologia e sintaxe de sua língua, sem ter o menor conhecimento 
das regras que a governam. A escrita, ao contrário, pelo menos hoje 
em dia, durante os primeiros anos de aprendizado, é quase sempre 
adquirida junto aos seus pares, seguindo formas explícitas e em um 
contexto mais formal que é inerente à escolarização elementar. 
(LECOURS, MELANÇON & PARENTE, 1997a, p. 155).  
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No estudo de Ferreiro & Teberosky (1996), descrevem-se as hipóteses 

utilizadas quando à aquisição da expressão espontânea da escrita. Como o 

aprendizado é evolutivo, a transição entre as etapas não é pontual. Desta forma, 

muitas vezes a representação gráfica da criança por meio da escrita pode vaguear 

entre duas hipóteses, pondo-a em conflito cognitivo. O que é claro nessa abordagem 

é que, para a criança, em cada uma das hipóteses, o que está em jogo é a intenção 

comunicativa.  

 No início da descoberta da escrita, as crianças ainda não compreendem a 

relação entre o som da pronúncia e a grafia, relação fonema-grafema.  Nesse 

instante, elas se valem da hipótese pré-silábica, que pode ser divida em dois 

momentos. No primeiro nível, a criança começa a diferenciar o desenho da escrita, 

reconhecendo os sinais, distinguindo o desenho dos signos que se leem; no 

segundo nível, a criança percebe ser necessária uma quantidade mínima de letras 

para que alguma coisa esteja escrita (por volta de três) e ainda a necessidade da 

existência de uma variedade de caracteres, dentro da palavra, para que se possa 

ler. Via de regra, ela utiliza letras aleatórias, de preferência familiares (muitas vezes 

de seu próprio nome) e sem uma quantidade definida. 

Em seguida, passam a utilizar a hipótese silábica, momento em que fazem 

uma correspondência termo a termo entre a grafia e o som. Ela atribui um grafema 

para cada sílaba. Esse momento também pode ser dividido em dois níveis: o 

primeiro, sem valor sonoro, em que representa cada sílaba por uma única letra 

qualquer, sem relação com os sons que ela representa; e o segundo, com valor 

sonoro, cada sílaba é representada por uma vogal ou consoante que expressa o seu 

som correspondente. 

O nível denominado hipótese silábico-alfabético é caracterizado pela 

transição em que a criança vagueia entre duas possibilidades: a silábica e a 

alfabética. Ora ela escreve atribuindo a cada sílaba uma letra, ora representando as 

unidades sonoras menores, os fonemas.  

Por fim, na hipótese alfabética a criança representa cada fonema com uma 

letra. Ela ainda comete erros ortográficos, mas já compreende a lógica do 

funcionamento do sistema de escrita alfabético. Já compreende a função social da 

escrita. 

Em cada uma das hipóteses da expressão escrita, há para a criança uma 

intenção comunicativa e elas evoluem das mais rudimentares às mais complexas.  
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 Segundo Ianhez & Nico (2002), o fenômeno da linguagem escrita descrito por 

teóricos é uma transição da linguagem oral e, portanto, deve ser analisada de 

acordo com seus processos específicos, ou seja, no processo de aquisição da 

escrita são enfatizados os aspectos semânticos e sintáticos, ou melhor, os códigos e 

as regras da língua escrita e a própria codificação e decodificação, ou seja, 

 

[...] os sons, seus símbolos e seus significantes e significados, que 
requerem síntese e análise auditiva e visual, assim como 
discriminação temporoespacial. [...], veremos que síntese e análise 
visual e auditiva, bem como discriminação temporoespacial, não são 
características dominantes nos disléxicos. Portanto, a aquisição da 
escrita (para os disléxicos) não será feita como se espera, ou da 
forma convencional, como é feita na escola. Tal processo fará com 
que ele não responda às expectativas esperadas e poderá trazer 
frustrações para o próprio disléxico. (IANHEZ & NICO, 2002, p. 41). 
 

 Assim, as dificuldades dos sujeitos, que chegam à vida adulta sem dominar a 

competência leitora e escritora, fazem com que alguns acabem por se tornar 

analfabetos funcionais, com sua autoestima rebaixada e em conflito constante por 

não ter sido permitida em suas práticas estudantis e/ou profissionais a apropriação 

de estratégias individualizadas, focadas em suas capacidades em vez de apontadas 

suas dificuldades. 

 Importante ainda refletirmos que a escrita é bem mais complexa do que a 

leitura. Na escrita para a representação de um mesmo fonema, pode-se ter mais do 

que uma opção de grafema (letras) ou combinação deles. Ao passo que na leitura, 

mesmo para um adulto não acurado, são poucas as opções de decodificação. Na 

escrita, no idioma português, considerado um idioma semitransparente, que tem 

várias representações gráficas para um mesmo fonema, fica bem mais difícil a 

codificação, pois o escritor não acurado terá muitas opções de representações. 

 

Erros ortográficos presentes na aquisição da leitura e da escrita 

 

Indiscutível é a importância social da linguagem escrita. As regras ortográficas 

não são da mesma natureza e envolvem diferentes competências para sua 

aquisição. A criança que aprende terá que refletir sobre a língua escrita a fim de 

compreender seus diferentes aspectos: fonológicos, morfológicos, sintáticos, 

semânticos e pragmáticos. Aos poucos, a criança irá perceber que não se pode 
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escrever exatamente da mesma forma como as palavras são pronunciadas, o que a 

levará a refletir sobre as irregularidades da Língua Portuguesa (SOUZA, 2006). 

O bom leitor e escritor, no decorrer da vida escolar, gradativamente se 

habitua à língua. Palavras e estruturas de uso mais frequente passam a fazer parte 

do léxico, seu dicionário mental, que é acessado sem a necessidade de muita 

reflexão. 

Há erros esperados de acordo com cada faixa etária. Assim, um professor 

que trabalha há muitos anos com uma mesma série ou ano saberá reconhecer 

esses erros intuitivamente (MOOJEN, 2009).  

De acordo com Condemarin & Blomquist (1989), a criança que não lê com 

fluência ou não consegue ler terá dificuldades nas demais matérias escolares e será 

privada de desenvolver-se plenamente, não só intelectualmente, mas também 

emocional e socialmente. Ela não é capaz de compreender só as letras, mas sinais, 

avisos e advertências também. A leitura faz parte de um processo linguístico 

complexo, com etapas hierarquizadas, das quais a leitura e escrita estão entre as 

mais superiores. Para eles, a criança passa dos primeiros estímulos sensórios 

motores – visuais, auditivos, gustativos e olfativos – que, associados, começam a 

construir uma linguagem interna e própria para que, depois desta linguagem 

receptiva, inicie a linguagem expressiva utilizando os símbolos verbais. Ler, 

portanto, é parte do desenvolvimento da linguagem. 

O desenvolvimento normal de uma criança por volta dos seis anos de idade é 

aprender a ler relacionando símbolos verbais visuais à sua linguagem auditiva e, em 

etapas posteriores, expressar-se por meio da escrita utilizando-se de símbolos 

gráficos. Para os pesquisadores, podem-se sequenciar as etapas da hierarquia 

verbal nas seguintes fases: “1 – aquisição de significado; 2 – compreensão da 

palavra falada; 3 – expressão da palavra falada; 4 – compreensão da palavra 

impressa (leitura); e 5 – expressão da palavra impressa (escrita)” (CONDEMARIN & 

BLOMQUIST,1989, p. 16). Portanto, as dificuldades de leitura não podem ser 

consideradas isoladamente, mas sim como uma deficiência de linguagem mais 

global. Ainda, de acordo com os autores, é preciso ponderar quando as dificuldades 

são sinais de Dislexia ou trata-se de dificuldades na leitura que podem estar 

presentes em um processo de aprendizagem de crianças nesta faixa etária e que 

podem retardar a aquisição deste código, tais como: métodos ineficazes, 

imaturidade, alterações físicas e sensoriais e problemas emocionais, dentre outros. 
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Há como característica claramente reconhecível na produção dos disléxicos a 

acumulação e persistência dos erros ao ler e escrever. Os autores elaboram uma 

lista reveladora das dificuldades, com quinze itens, que podem indicar o diagnóstico 

de dislexia: 

 

1 – Confusão entre sílabas ou palavras com diferenças sutis de 

grafia: a-o; c-o; e-c; f-t; h-n; i-j; m-n; v-u, etc. 

2 – Confusão entre letras, sílabas ou palavras com grafia similar, 

mas com diferente orientação no espaço: b-d; b-p; b-q; d-b; d-p; d-q; 

n-u; w-m; a-e. 

3 – Confusão entre letras, que possuem um ponto de articulação 

comum, e cujos sons são acusticamente próximos: d-t; j-x; c-g; m-b; 

m-b-p; v-f. 

4 – Inversões parciais ou totais de sílabas ou palavras: me-em; sol-

los; som-mos; sal-las; pal-pla.  

5 – Substituições de palavras por outras de estrutura mais ou menos 

similar ou criação de palavras, porém com diferente significado: 

soltou/salvou; era/ficava. 

6 – Contaminação de sons. 

7 – Adições ou omissões de sons, sílabas ou palavras: famoso 

substituído por fama; casa por casaco. 

8 – Repetições de sílabas, palavras ou frases. 

9 – Pular uma linha, retroceder para a linha anterior e perder a linha 

ao ler. 

10 – Excessivas fixações do olho na linha. 

11 – Soletração defeituosa: Reconhece letras isoladamente, porém 

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

por sílaba, ou ainda lê o texto “palavra por palavra”. 

12 – Problemas de compreensão. 

13 – Leitura e escrita em espelho em casos excepcionais. 

14 – Ilegibilidade.  

15 – Em geral, as dificuldades do disléxico no reconhecimento das 

palavras obrigam-no a realizar uma leitura hiperanalítica e 

decifratória. Como dedica seu esforço à tarefa de decifrar o material, 

diminuem significativamente a velocidade e a compreensão 

necessárias para a leitura normal. (CONDEMARIN & 

BLOMQUIST,1989, p. 22). 

 

Zorzi & Ciasca (2008) realizaram um estudo com crianças que apresentavam 

diferentes problemas de aprendizagem, dentre eles a Dislexia.  Os erros 

encontrados foram classificados para fins de análise estatística. O tipo de erro mais 

recorrente foi “Representações Múltiplas”, que pressupõe diversas habilidades, 

como o conhecimento de que um mesmo fonema, ou som, pode ser representado 
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por diversas letras e quais são essas letras e sons. Em segundo lugar, ficaram os 

“Erros por Omissões”, explicados pelo não desenvolvimento das habilidades 

fonológicas, e que pressupõem também o domínio das corespondências fonema-

grafema. O terceiro, mais frequente, foi classificado como “Outras Alterações”, 

pautado na existência de dificuldades fonológicas apoiadas na oralidade, o que 

indica que os sujeitos ainda não têm o conhecimento de que a escrita não é uma 

transcrição fidedigna da fonética, nem conhecimento da importância dos elementos 

ortográficos.  Os autores concluem que, de modo geral, esses são os três tipos de 

erros mais comuns observados nos escolares e que, para as crianças com 

dificuldades, essas características complexas da língua são ainda mais 

desafiadoras. 

Fato é que, no processo de aquisição da linguagem oral e escrita, todos 

passam por essas etapas crescentes de dificuldades e aprendizado, e quanto 

melhor trabalhadas essa habilidades de consciência fonológica e fonêmica, menos 

erros os sujeitos cometem no decorrer da vida escolar.  

Zorzi & Ciasca (2008) mostraram ainda que mesmo aqueles que não têm 

dificuldades escolares cometem esses erros mais comuns, mas no curso normal do 

aprendizado estes vão ficando cada vez menos presentes. 

Moojen (2009), em seu livro “A escrita ortográfica na escola e na clínica – 

Teoria, avaliação e tratamento”, traz grandes contribuições para este trabalho. Além 

de fazer reflexões teóricas pertinentes, realiza ainda uma revisão bibliográfica de 

autores que analisam os erros ortográficos, suas possíveis causas e intervenções. 

Ela afirma que, apesar das diferentes técnicas, treinos e abordagens, nem todos 

conseguem escrever sem erros e pontua que há falhas no ensino da ortografia. A 

análise dos erros cometidos pelos alunos é imprescindível para o entendimento do 

processo e o planejamento de estratégias adequadas. Para isso, é necessário que 

se referencie a um sistema de classificação dos erros.  

Dessa forma, Moojen realiza uma revisão dos autores que se debruçaram 

sobre o tema de forma a reunir, sob sua ótica, o mais adequado para sua análise, já 

que as diferentes abordagens e terminologias são peculiares e direcionadas de 

acordo com os objetivos específicos de cada pesquisador. Para sua compilação, 

utilizou o estudo realizado por Guimarães (2005), que analisou os sistemas 

propostos pelos autores e linguistas. 
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Moojen propõe a classificação alfabético-ortográfica mais semelhante à 

definida por Lemle e a exemplifica com as seguintes comparações. 

 

LEMLE MOOJEN 

Falhas de 1ª ordem 
 

Repetições omissões e/ou trocas das 
letras, falhas decorrentes das formas das 

letras e da incapacidade de classificar 
algum traço distintivo do som. 

Conversor Grafema-Fonema 
 

Surda/sonora, substituição aleatória, 
inversão, transposição, omissão e adição de 

letras 

Falhas de 2ª ordem 
 

Transcrição da fala 

Regras contextuais simples 
 

r/rr, c/qu, g/gu, ç antes de e/i, i/e, u/o 
Regras contextuais complexas 

Acentuação 

Falhas de 3ª ordem 
 

Trocas entre letras concorrentes 

Irregularidades da língua 
 

Uso do h em início de palavra, j/g, u/l, li/lh, 
os vários fonemas do grafema “x” e os 

vários grafemas do fonema /s/ 

 

Moojen legitima sua escolha ao afirmar que Lemle estabelece a hierarquia 

acima descrita: pois, de acordo com a segunda, há uma gradação entre elas. Na 1ª 

ordem, as falhas decorrem da dificuldade em distinguir as formas das letras e seus 

sons. Na 2ª ordem, as falhas ocorrem pela convicção das crianças em crer que a 

escrita deve ser uma transcrição da fala, fato que Lemle nomeia de “casamento 

monogâmico”. Na 3ª ordem, há a rivalização entre letras de um mesmo som em uma 

mesma posição. A este fenômeno Lemle atribui o termo “poligamia”, etapa que, para 

ela, é crucial para a construção do conhecimento da criança em relação ao sistema 

da escrita. Nessa etapa, a criança deve memorizar a escolha das letras para cada 

palavra. Moojen descreve que, em seu percurso clínico e pesquisando diversos 

estudos, organizou modelos que pudessem ser aplicáveis tanto na clínica como em 

sala de aula. 

 Em nosso trabalho, utilizar-se-ão classificações por ela revistas e compiladas 

para analisar os erros das redações dos sujeitos de nossa pesquisa, pois serão úteis 

aos desígnios de nossa proposta de investigação. Em sua última versão, o modelo 

compreendeu três categorias: 

 

1) Erros por conversor fonema/grafema; 

2) Erros por desconhecimento das regras contextuais; 
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3) Erros por desconhecimento das irregularidades da língua. 

 

De acordo com Moojen, a opção pela classificação atual inclui as etapas 

alfabética e ortográfica e a razão da inclusão da alfabética se dá pela verificação de 

que este erro está presente em séries posteriores e até mesmo em adultos. Explica 

ainda que o uso do termo erro ortográfico  

 
[...] também é explicado pela necessidade de abranger e qualificar 
todas as operações envolvidas na dificuldade de estabelecer a 
relação fonema/grafema, quais sejam substituição (aleatória ou não), 
inversão, transposição, omissão e adição (MOOJEN, 2009, p. 53). 

 

Conversor fonema/grafema (SS, SA, IS, OS, TS E AS) 

 

Os erros por falhas no conversor fonema/grafema (Quadro 1) consistem na 

escolha de grafemas para representar o som. Podem ocorrer em forma de omissões, 

substituições, adições, transposições ou inversões de segmentos. Esta categoria 

envolve também as funções de memória, atenção e processamento fonológico. Em 

nossa análise, utilizaremos as seguintes: surda sonora (SS); substituição aleatória 

que compreende a seleção de grafemas não classificadas em outra categoria, que 

nunca assume o som da letra requerida ou ainda por erro na digitação (SA); 

inversão na estrutura segmental (IS); transposição na estrutura segmental (TS); 

omissão na estrutura segmental (OS); adição na estrutura segmental (AS). 

 
Quadro 1 – Caracterização dos erros alfabéticos relacionados á categoria conversor fonema/grafema. 

(MOOJEN, 2009, p. 54)  
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Regras contextuais (RS e RC) 

 

Os erros por não conhecimento das regras de contexto denota que os valores 

das letras em função do contexto não são conhecidos. 

Essas regras podem ser simples (RS – Quadro 2) ou complexas, que se 

referem à acentuação (RC – Quadro 3), pois envolvem também regras, posição 

(oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas), singular e plural, sílabas tônicas, ditongos 

etc. 

 
Quadro 2 – Caracterização dos erros alfabéticos relacionados à categoria Regras Contextuais 

Simples. (MOOJEN, 2009, p. 55) 
 

 
Quadro 3 – Caracterização dos erros alfabéticos relacionados à categoria Regras Contextuais 

Complexas. (MOOJEN, 2009, p. 56) 
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Irregularidades na língua (IL) 

 

Os erros de irregularidade da língua (IL) implicam na falta de estratégias que 

privilegiem a atenção e memória visual, pois são erros que ocorrem pela escolha 

errada das letras/grafemas já que não há uma regra para a correta utilização, em 

função da arbitrariedade da norma (Quadro 4). 

 

 

  
Quadro 4 – Caracterização dos erros alfabéticos relacionados à categoria Irregularidades da Língua. 

(MOOJEN, 2009, p. 56-57) 

 

 

Pontuação (PT) 

 

Nesta categoria foram destacados os erros de pontuação. 
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Outros (OU) 

 

Na categoria outros (OU) foram inclusos os erros não ortográficos, mas que 

também apareceram com constância, no intuito de tornar mais fidedigna a análise 

quantitativa dos erros, como, por exemplo, junção ou separação da palavra “porque” 

e concordância. 
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Capítulo 2 

PROCESSAMENTO FONOLÓGICO 

 

A relação que o indivíduo faz entre linguagem oral e escrita é essencial para o 

desempenho na conversão fonema/grafema. Funções neuropsicológicas como 

atenção, memória, processamento fonológico e especialização do hemisfério 

dominante são envolvidas nessa conversão (MOOJEN, 2009).  

O processamento fonológico pode ser analisado no atributo compreensão, ou 

seja, na leitura, ou na expressão, por meio da escrita. Nesta, deve-se associar ao 

processamento fonológico o processamento visual, que juntos facilitarão as relações 

entre as expressões faladas e escritas. Esse processo pressupõe que o leitor e 

escritor compreendam certas convenções do texto impresso. Deve-se saber que as 

palavras escritas são representações das faladas, que são formadas por letras, que 

se leem da esquerda para a direita e separadas por espaços, além de compreender 

o uso funcional do código alfabético. 

De acordo com Macedo et al (2005, p. 128-129)  

 

A leitura pela rota fonológica envolve mediação pela fala interna e se 
caracteriza pelos processos de segmentação da sequência 
grafêmica, conversão dos grafemas em fonemas, e junção fonética, 
sendo que a pronúncia é construída segmento a segmento. Em 
contraste, a leitura pela rota lexical não envolve mediação pela fala 
interna, se caracteriza pelo reconhecimento visual direto da 
representação ortográfica de palavras familiares previamente 
armazenadas no léxico ortográfico, sendo que a pronúncia é 
resgatada como um todo a partir do léxico. 

  

Dessa maneira ressalta-se a importância da utilização de ambas as rotas 

(fonológica e lexical) para a escrita correta através do envolvimento do aluno numa 

perspectiva de análise. Para Moojen, toda criança deveria ser incentivada a brincar 

com palavras orais, em casa e na escola. Através de atividades divertidas e lúdicas, 

esse processo se tornará prazeroso e motivador. 

As habilidades em consciência fonológica desenvolvem-se de um nível mais 

global para o mais específico, o fonema. Uma infância que volte sua atenção para 

um ambiente lúdico no qual se introduzam momentos em que se trabalhe com 

música, rimas, aliterações, cantigas de roda, brincadeiras que envolvam 

manipulação de sílabas e fonemas, estará solidificando os níveis de consciência 
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fonológica em seus alunos que, quando conscientes, configuram seu estágio mais 

sofisticado, a consciência fonêmica.  

 Quando a criança compreende que as palavras são formadas por sons 

elementares, ou fonemas, e adquire a habilidade de manipulá-los segmentando-os, 

combinando ou trocando, explorando suas diversas possibilidades, ela adquiriu uma 

consciência fonêmica (CHARD & DICKSON, 1999). 

 Nas atividades em que as crianças conseguem identificar os fonemas que 

formam uma palavra, criar novas palavras adicionando ou subtraindo um grafema, 

inverter a ordem dos fonemas e também obtendo novos, são alguns exemplos que 

indicam quando a criança utiliza a consciência fonêmica. Atividades como essa são 

simples de serem planejadas, rápidas de serem aplicadas, não pressupõem 

grandes demandas de materiais e são extremamente eficientes para aquisição a 

consciência fonêmica. 

 

Se as crianças compreenderem que as palavras podem ser divididas 
em fonemas individuais e que os fonemas podem ser combinados 
formando as palavras, podem usar o conhecimento da relação letra-
som para ler e construir palavras (CHARD & DICKSON, 1999, 261-
270). 

 

 A consciência fonológica é necessária para se compreender o princípio 

alfabético que está na base do nosso sistema de língua escrita. A instrução 

específica de leitura que consiste em ensinar as relações grafema-fonema fortalece 

a consciência fonológica. 

Desta forma, podemos afirmar que a consciência fonológica é imprescindível 

para a aquisição da leitura e da escrita.  Estágios iniciais da consciência fonológica 

contribuem para o desenvolvimento dos estágios iniciais do processo de leitura e 

estes, por sua vez, contribuem para o desenvolvimento de habilidades de 

consciência fonológica mais complexas, levando a uma consciência fonêmica.  

 

Nenhuma área de pesquisa da leitura ganhou tanta atenção nas 
duas décadas passadas quanto a consciência fonológica. Talvez o 
mais importante achado em relação à consciência fonológica é que 
os níveis críticos da consciência fonológica podem ser desenvolvidos 
através da instrução cuidadosamente planejada, e que este 
desenvolvimento tem uma influência significativa no processo de 
aquisição das habilidades da leitura e da soletração.  (CHARD & 
DICKSON, 1999, 261-270). 
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Salgado & Capellini (2008) evidenciaram a importância de trabalhos com as 

habilidades fonológicas, pois se observou a melhora na conscientização dos 

fonemas, nas habilidades de leitura, na ortografia e no desempenho da leitura e da 

escrita, fatos que comprovam a eficácia dessas estratégias. Segundo elas, este tipo 

de intervenção favorece a automatização do acesso ao léxico mental, o mecanismo 

de conversão grafofonêmico e a compreensão da leitura. 

Já Pennington (1997, p. 63) afirma que evidências atuais apontam que a 

maioria dos casos de Dislexia do Desenvolvimento (DD) em crianças é resultado de 

um déficit na codificação fonológica. De acordo com o autor, os disléxicos têm 

problemas no reconhecimento das palavras. O alfabeto é um código com sons 

individuais, os fonemas. A pouca capacidade fônica torna também a soletração 

pouco acurada e dificultando sua automatização. O bom leitor não precisa entender 

cada palavra como completamente nova, mas transfere informações anteriores 

auxiliando na leitura de novas palavras.  

A leitura e a escrita estão em movimento circular, ou seja, ao ler, seguimos 

das letras para as representações fonológicas seus sons, e quando soletramos 

fazemos o caminho inverso. O pesquisador ainda acrescenta que outras evidências 

reiteram que um problema de linguagem falada leva a um problema de codificação 

fonológica na linguagem escrita. Estes sintomas, para ele, podem ser “[...] facilmente 

compreendidos se a dislexia for conceituada como um distúrbio do processamento 

fonológico; são mais difíceis de explicar pela teoria visual ou outras teorias sobre a 

dislexia”. 

 As atividades com os sons da fala, além de proverem avanços significativos 

na prevenção e correção de muitas dificuldades e distúrbios de aprendizagem, 

dentre eles a Dislexia, são também ferramentas que estimulam a todos de modo que 

se tornem aptos e bem preparados para aprender a ler e escrever no sistema 

alfabético de escrita. 

 Podemos supor ainda que os adultos que tiveram oportunidades, as 

habilidades fonológicas trabalhadas, que têm seus sistemas visual e auditivo 

saudáveis e que, ainda assim, não desenvolveram as habilidades leitora e escritora 

satisfatoriamente, podem ser adultos disléxicos, mesmo que não diagnosticados. 

 

 

 



P á g i n a  | 32 

 

Capítulo 3 

DISLEXIA 

 

A Dislexia do Desenvolvimento caracteriza-se fundamentalmente por 

dificuldades na leitura e escrita, decodificação e codificação, geralmente resultado 

de déficits fonológicos, que têm como particularidades a dificuldade de identificação 

e manipulação de fonemas, e memória de curto prazo, principalmente nas 

sequências de letras e números e demora em buscar informações já armazenadas.   

 Crianças que têm desenvolvidas essas habilidades desde os primeiros anos, 

por meio de atividades e projetos que garantam esse trabalho, com rimas, 

aliterações, músicas, poesias e parlendas, desenvolvem-se em direção a uma 

compreensão da língua e reconhecimento de suas partes como fonemas e sílabas e 

sua correspondência com os grafemas, unidade mínima, no caso do português, a 

letra.  

De acordo com Moojen & França (2006) a DD é um transtorno de leitura e 

escrita cujo diagnóstico é feito somente quando não há um comprometimento 

intelectual, ou seja, as condições intelectuais são de nível médio ou superior. Os 

déficits primários são inabilidades do processamento fonológico e memória, 

enquanto que os demais sistemas de linguagem permanecem intactos. A Dislexia é 

um distúrbio com evidências genéticas e pode estar presente mesmo em indivíduos 

que tiveram escolarização adequada. 

Considerando que toda língua alfabética é fundamentada na relação 
fonema/grafema, os disléxicos [...] adotam um modelo diferente para 
decodificar ou representar os atributos falados [...] A dislexia é um 
problema persistente até a vida adulta, ainda que com atenuações 
mesmo quando o disléxico é submetido a um tratamento adequado 
[...] (MOOJEN, 2009, p. 124). 
 

 Podem ser consideradas crianças com risco para Dislexia aquelas que, no 

intervalo etário em que se espera que as habilidades fonológicas sejam 

desenvolvidas, descartadas as causas físicas, tiveram estímulos adequados, 

estavam locadas em instituições e famílias que possibilitaram o contato com 

materiais e práticas que fomentaram o trabalho fonológico e ainda assim têm 

dificuldades em codificar e decodificar a língua. 

 Da mesma maneira, adultos que alcançam a maturidade, tendo sido 

adequadamente estimulados e fomentados e que, ainda assim, não tenham 
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comprometimento intelectual, não conseguem ser hábeis nas competências leitora e 

escritora podem ser considerados como disléxicos não diagnosticados. 

 Os disléxicos podem chegar à universidade, o que será resultado de muito 

esforço. Moojen (2009) afirma que, mesmo com um trabalho ao longo dos anos, 

dificilmente os disléxicos automatizam plenamente as habilidades necessárias para 

o reconhecimento das palavras, sendo necessários tempo e esforços maiores para 

as tarefas de leitura e escrita. 

A Dislexia pragmaticamente pode ser classificada em dois subgrupos. O 

primeiro que comporta os indivíduos com Dislexia Adquirida, também denominada 

alexia, cuja característica principal é a perda da habilidade de leitura decorrente de 

uma lesão cerebral, depois que o indivíduo já a tenha desenvolvido. No segundo 

subgrupo, classificamos os indivíduos com DD, que, ao contrário da Dislexia 

adquirida, não apresentam uma lesão cerebral evidente e a dificuldade já surge 

durante a aquisição da leitura quando criança, ou seja, de origem constitucional 

(CAPOVILLA et al, 2012).  

Para Carvalhais & Silva, 

 

[...] a dislexia é uma dificuldade específica de aprendizagem, 
distinguindo-se de outras dificuldades de aprendizagem e que pode 
estar associada a outros défices cognitivos ao nível da atenção 
(défice de atenção e hiperactividade), da matemática (discalculia) e 
da grafia (disgrafia) [...] Assim, a definição de dislexia apresenta uma 
distinção ente as crianças que apresentam dificuldades de leitura 
resultantes de factores extrínsecos, como ambiente familiar, 
condição sócio-económica e de factores intrínsecos, como 
inteligência. Desta forma, ocorre uma discrepância entre a aptidão e 
a realização, ou seja, apesar de ter uma inteligência igual ou superior 
à média, que torna a criança apta para aprender a ler e escrever com 
correcção e velocidade, o disléxico não o consegue efectuar com 
acuidade (2009, p. 171) 
 

 Pode-se verificar, por não haver ainda marcadores que façam um diagnóstico 

preciso, que as definições do conceito de Dislexia são controversas. Diferentes 

“nomenclaturas, propostas e descrições das características das crianças, que fica 

difícil saber quando nos referimos à mesma síndrome e quando tratamos de quadros 

diferentes”. (SALLES, PARENTE & MACHADO, 2004, p. 112). 

 No presente estudo, utilizaremos o termo DD com o intuito de caracterizar 

esse distúrbio diferenciando-o de dificuldades de aprendizagem ou de “ensinagem” 

diversos, pois podemos caminhar em direção a um diagnóstico de DD quando o 
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aluno frequentou a escola na idade adequada, foi estimulado também 

adequadamente e não houve progressos na competência leitora e escritora, 

diferentemente daqueles que apresentam apenas dificuldades que são geralmente 

superadas com práticas adequadas. 

A International Dyslexia Association (IDA) é a mais antiga organização para 

dificuldades de aprendizagem dos Estados Unidos da América. Foi criada em 1949 

em homenagem a Samuel T. Orton, um reconhecido neurologista. A IDA, como é 

conhecida, busca promover fóruns, debates e compartilhar pesquisas e experiências 

com pais, educadores e pesquisadores da área.  

A associação assumiu, em 12 de dezembro de 2002, a definição que afirma 

que 

[...] dislexia é uma incapacidade específica de aprendizagem de 
origem neurológica, caracterizada por dificuldades no 
reconhecimento de palavras, fluência e pobres habilidades em 
soletração e decodificação. Essas dificuldades resultam tipicamente 
de um déficit fonológico da linguagem que muitas vezes é inesperado 
em relação a outras habilidades cognitivas e de disposição em sala 
de aula eficazes. (THE INTERNATIONAL DYSLEXIA 
ASSOCIATION, s/d, tradução nossa). 
 

 Ianhez & Nico (2002) fazem um breve histórico a respeito da evolução dos 

estudos sobre a Dislexia. O primeiro registro aparece em trabalhos do século XIX. Já 

em 1917, James Hinshelwood discorreu sobre “Cegueira verbal congênita” ao 

pesquisar adultos com problemas de leitura e escrita provenientes de lesões 

cerebrais, portanto afásicos, e a correlacionou com distúrbios semelhantes na 

infância e inferiu a possibilidade de se tratar de problemas orgânicos e 

provavelmente hereditários. Brooner, em 1917, e Hollingwoorth, em 1918 e 1925, 

foram os poucos que focaram nos aspectos pedagógicos. Em 1966, Bannantyne 

classificou a Dislexia em dois tipos: a genética, que pressupõe dificuldades em 

discriminação auditiva e na associação entre os grafemas e fonemas; e a Dislexia 

por disfunção cerebral mínima, que aponta para dificuldades visuoespaciais, 

cinestésico-motoras, táteis e conceituais e que hoje é o quadro que conhecemos por 

TDA (Transtorno do Déficit de Atenção). 

Indivíduos com DD têm um transtorno específico, que causa um 

comprometimento, em maior ou menor grau, no reconhecimento das palavras e por 

consequência na compreensão da leitura. A produção de texto e as habilidades da 

escrita ortográfica também são prejudicadas. (MOOJEN, 2009). 
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A DD é uma desordem da linguagem que pode causar dificuldades na 

aquisição ou na automação e se apresentar em diversos níveis de dificuldade na 

expressão escrita. 

É essencial observarmos sintomas como dificuldade com sons das palavras; 

troca, omissões, e junções de fonemas; dificuldade em relacionar sons e símbolos; 

dificuldades com rimas e aliterações, dentre outros que podem indicar o risco para a 

Dislexia que, então, deve ser adequadamente diagnosticada. Considera-se quadro 

de risco quando “[...] apesar da inteligência adequada e oportunidades de ensino e 

aprendizagem, a pessoa apresenta alguns desses sinais” (IANHEZ & NICO, 2002, p. 

27). 

Os indivíduos com DD só serão assim diagnosticados quando as condições 

intelectuais são normais, em níveis médio ou superior. O déficit primário encontra-se 

basicamente nas inabilidades fonológicas e de memória. Os demais processos da 

linguagem encontram-se na maioria das vezes preservados (MOOJEN, 2009). Os 

disléxicos têm dificuldade na decodificação, codificação e representação dos 

atributos da palavra. Eles adotam um modelo diferente na representação 

grafema/fonema que acaba por limitar sua capacidade de reter as informações na 

memória.  

Segundo Moojen, podemos classificar a Dislexia em três diferentes 

categorias, dependendo da rota que o indivíduo utiliza na leitura.   

A Dislexia fonológica, sublexical ou disfonética, como também é nomeada, 

tem como característica falhas na conversão grafema/fonema e na junção deles. 

Esses indivíduos têm menos dificuldades com as palavras mais frequentes. Neste 

subtipo, os alunos costumam utilizar a estratégia alfabética de leitura (CAPOVILLA, 

2008) e a maior parte das dificuldades está em palavras de baixa incidência (ex: 

profetizar) ou logatomas, pseudopalavras, (ex: filubilo). As palavras de alta 

frequência (ex: pato) são lidas com razoável desempenho. 

A Dislexia lexical, ou de superfície, afeta mais a leitura de palavras irregulares 

(ex: táxi). Como esses indivíduos têm mais dificuldades na rota lexical, costumam 

priorizar o uso da rota fonológica, o que torna a leitura mais lenta, fazendo com que 

eles passem a cometer com maior frequência erros de silabações, vacilações, 

repetições e retificações. Muitas vezes, quando pressionados, acabam por substituir 

a palavra por qualquer uma que imaginem que possa se encaixar na frase. 
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A Dislexia mista, como o próprio nome sugere, pode se configurar por 

características de ambas as categorias e geralmente são mais graves, pois os 

esforços para lidar com os comprometimentos são bem maiores.  

Discorridos os aspectos cognitivos, se faz prevalente notar a importância 

social da leitura e da escrita. É indiscutível que o aprendizado adequado e eficiente 

implica na coexistência de um ambiente letrado, de uma maturação 

neuropsicomotora e da presença de circuitarias neurais preservadas, que sirvam de 

campo fértil para a ancoragem deste aprendizado.  

A aprendizagem da leitura e da escrita é um processo complexo e difícil para 

as crianças em fase inicial da alfabetização. Esta aprendizagem envolve habilidades 

cognitivas e motoras que exigem dos escolares componentes sensórios-motores e 

perceptivos, ou seja, a capacidade de decodificação das palavras e a ação motora 

adequada no ato de escrever (CAPELLINI & SOUZA, 2008). 

Destaca-se a importância das habilidades fonológicas na compreensão da 

análise da linguagem escrita do adulto.  

 Desta forma, podemos entender como primordial a atenção para a autoestima 

no trabalho com disléxicos. O trabalho neste aspecto é fundamental para crianças 

com dificuldades específicas de aprendizagem, pois quando são levadas a se 

autovalorizarem deixam a postura de evitar os desafios e temer o fracasso e rumam 

em busca do êxito, dizem os pesquisadores. 

 

[...] os pais devem aceitar a insegurança de seu filho, seus 
sentimentos, sem crítica, procurando enfatizar as suas qualidades 
positivas e mostrar o quanto é valorizado não pelos acertos 
(resultados) obtidos por ele, mas pelo esforço em tentar superar as 
suas dificuldades (BONINI et. al, 2010, p. 314). 
 

 Sob o ponto de vista de Carvalhais e Silva (2007, p. 23), a “[...] autoestima é a 

medida que o indivíduo utiliza para avaliar a si próprio de acordo com uma imagem 

ideal que construiu”.  Para esses pesquisadores é preciso focar no desenvolvimento 

de estratégias adequadas e no diagnóstico precoce da Dislexia, minimizando os 

sentimentos negativos de inferioridade e fracasso. Pois a criança não consegue 

identificar as causas de suas dificuldades em relação aos seus colegas. Concluem 

que “[...] o apoio a dar as crianças disléxicas não deverá ser efectuado apenas em 

termos de estratégia de remediação em termos de leitura e escrita, mas também em 

termos de reforço da autoestima” (CARVALHAIS & SILVA, 2007, p. 27). 
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 Bonini et. al (2010), em estudo de caso, baseado em entrevista realizada com 

um sujeito, relataram as suas experiências e frustrações desde o início de sua vida 

escolar até a vida adulta. Os autores buscaram abordar os prejuízos emocionais 

causados pela Dislexia, salientando a baixa autoestima, a agressividade, a 

ansiedade e a depressão. Os autores apontaram ainda o medo de errar ou de ser 

descoberto, assim como outros sentimentos capazes de afetar ainda os planos 

social e profissional. Por outro lado, defendem que esses obstáculos podem ser 

superados por meio de diagnósticos corretos e que, quanto mais precoces, maiores 

as chances de serem superarados. É importante que o indivíduo tenha ciência sobre 

o que está acontecendo consigo, com o intuito de se minimizarem as 

consequências, pois os prejuízos “[...] emocionais, sociais e profissionais podem se 

tornar cada vez mais graves, levando-os à depressão, ansiedade, baixa autoestima, 

ou até mesmo às drogas e ao álcool”(BONINI et. al, 2010, p. 312). 

Apesar do crescente número de pesquisas, ainda há controvérsia com 

relação aos critérios de diagnósticos das teorias explicativas da DD.Conhecer tais 

mecanismos permite que tanto teóricos quanto clínicos da área estejam melhor 

instrumentalizados para realizar um diagnóstico diferencial e traçar um plano de 

intervenção mais consistente” (PIZA et al, 2009, p. 164). 

 Assim, os adultos disléxicos, ao aprenderem a lidar com suas dificuldades e 

com um suporte pedagógico especializado e apoio social da família e amigos, 

poderão lidar melhor com o quadro e tornarem-se bem-sucedidos e aceitos, já que, 

pelas definições já descritas, o disléxico nunca deixará de ser disléxico, mas inserido 

em um ambiente que ressalte suas capacidades, fomente a perseverança, o 

enfrentamento e o uso de estratégias apropriadas, poderá conviver adequadamente 

com o transtorno. 
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Capítulo 4 

NECESSIDADES ESPECIAIS NO ENSINO SUPERIOR 

 

 A escolha profissional, de acordo com Saeta (2008), é uma fase em que 

jovens com necessidades especiais, ou não, têm para sentirem-se pertencentes ao 

grupo social produtivo na constante busca de uma melhor qualidade de vida, sendo 

o ingresso no ensino superior uma das recompensas por seus esforços. 

 

Enquanto isso, as universidades, mesmo procurando manter-se 
atualizadas diante das transformações e da nova realidade social, 
vêm enfrentando dificuldades não só para atender à demanda, cada 
vez mais crescente e diferenciada, como para atendê-la, respeitando 
as suas especificidades e, consequentemente, satisfazendo o aluno. 
(SAETA, 2008, p. 60) 

 

Em 1996, os reitores das universidades receberam uma circular (BRASIL, 

1996), assinada pelo então Ministro Paulo Renato Souza. Nela eram descritas ações 

norteadoras para que as faculdades e universidades pudessem se adequar 

estruturalmente criando condições ao acesso dos alunos ao ensino superior. Dentre 

essas ações, citam-se a adaptação dos equipamentos, a utilização de provas orais, 

de computadores e a ampliação do tempo para a realização das provas. Já por meio 

do Decreto-Lei n° 3298/99 (BRASIL, 1999), complementam-se essas orientações 

especificando-se as adaptações dos processos seletivos vestibulares de forma a se 

propiciar um atendimento adequado para esses alunos. 

 

Art. 27.  As instituições de ensino superior deverão oferecer 
adaptações de provas e os apoios necessários, previamente 
solicitados pelo aluno portador de deficiência, inclusive tempo 
adicional para realização das provas, conforme as características da 
deficiência.  
§ 1o. As disposições deste artigo aplicam-se, também, ao sistema 
geral do processo seletivo para ingresso em cursos universitários de 
instituições de ensino superior. 
 

 A forma como gestores e educadores recebem, interpretam e aplicam a 

legislação faz toda a diferença na dinâmica da instituição e na efetiva participação 

deste alunado, possibilitando que sejam incluídos de fato e não apenas inseridos em 

um sistema em que continuem à margem do processo, corroborando com o que 

acredita Saeta.  
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[...] a educação como um todo, dirigida aos indivíduos portadores de 
deficiência, deve ser revista no sentido de possibilitar o exercício 
efetivo de tal cidadania. As instituições de Ensino Superior devem 
estar atentas a tais propostas, não só no sentido do cumprimento da 
lei, mas, acima de tudo, de acompanhar essa nova leitura social, 
sobre esse segmento da sociedade, prestando serviços que atendam 
às suas expectativas. (SAETA, 2008, p. 69). 
  

 Esses pontos destacam a evolução no entendimento e atendimento às 

pessoas com necessidades especiais no ensino superior. É mister destacar ainda 

que não basta atender a esses jovens apenas no acesso às universidades, mas 

também prover ferramentas, espaços e currículos adaptados de forma a permitir sua 

permanência e efetiva participação acadêmica.  

 As pessoas com necessidades especiais não estão dissociadas do percurso 

histórico no atendimento a elas que, desde a década de 1990, tem deixado de lado 

seu caráter terapêutico rumo a um atendimento adequado na demanda desse 

alunado, garantindo não somente o acesso, mas também a permanência na 

universidade e uma melhora na qualidade de vida. 

De acordo com Reid (2005), devem-se usar a legislação e a tecnologia a 

favor da dislexia. Para o poder legislativo, a dislexia é reconhecida como uma 

deficiência, mas para muitas crianças e jovens com dislexia é um dom. “Eles são 

capazes de construir,  criar e resolver todos os tipos de dificuldades em seu 

caminho, e podem ser inspiração para os outros”. (REID 2005, p. x , tradução 

nossa). 

Considerando que os disléxicos têm dificuldades na expressão da leitura e da 

escrita, que essas capacidades são instrumentos culturais que dão acesso a outros 

conhecimentos e desenvolvimento de capacidades e que para se ter uma qualidade 

de vida adequada fazemos intenso uso social destas expressões, a maioria dos 

casos de déficits nessas áreas poderá causar não só prejuízos afetivos, mas 

também ocasionar exclusão social. Há de se considerar então a “[...] dislexia como 

um caso de inclusão, pois este é um distúrbio persistente, o qual deve ser tratado 

cuidadosamente e, consequentemente, compreendido e aceito pela sociedade”. 

(BONINI et al, 2010, p. 319). 

 É preciso que tenhamos o devido distanciamento para não abusarmos 

indiscriminadamente do senso comum de que “somos todos iguais”, pois é 

necessário racionalizarmos os discursos de modo que o preconceito não seja 

camuflado em estereótipos e rótulos.  
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 Alves et. al (2009), a respeito da Dislexia no ensino superior, discutem a 

carência de serviços voltados aos estudantes com Dislexia, em Coimbra, Portugal, 

que frequentam o ensino superior, atentando à investigação do percurso escolar, 

diagnósticos prévios, medidas educativas implementadas e principais dificuldades. 

Os autores apresentaram também as estratégias de avaliação e intervenção que 

têm sido implementadas pelo Serviço de Apoio ao Estudante (Sape) junto destes 

alunos, com o intuito de promover o sucesso acadêmico e bem-estar, numa 

perspectiva de inclusão e igualdade de oportunidades para todos. Os autores 

destacam a importância do movimento da escola inclusiva também neste nível de 

ensino e o impacto da Dislexia em adultos que frequentam o ensino superior. 

 Os autores citam o relatório National working party on dyslexia in higher 

education, elaborado no Reino Unido, em 1999, que além da apresentação de dados 

estatísticos, elencou também sugestões de melhoria nas políticas públicas e de 

possíveis práticas a serem realizadas nesse nível de ensino. Acreditam ainda que, 

apesar dos índices divulgados pelas pesquisas, exista um número maior de casos, 

considerando que a identificação destas situações dependerá dos relatos dos 

próprios estudantes, que por variados motivos poderão nunca solicitar apoio. O 

Sape desenvolveu um questionário facultativo a ser preenchido pelos estudantes no 

momento da matrícula on-line. Os dados confidenciais foram obtidos e tratados com 

a garantia da confidencialidade. Um dos itens do questionário continha informação 

sobre o Serviço de Apoio ao Estudante, para o caso do aluno reportar alguma 

Necessidade Educacional Especial (NEE), e, se desejasse, pudesse ser contatado a 

fim de receber apoio. Os pesquisadores destacam a importância do Sape em 

desenvolver um processo de aconselhamento e intervenção com o objetivo de 

auxiliar os estudantes a lidarem com os desafios e dificuldades associados à 

Dislexia. 

A literatura sobre Dislexia diz ainda que o disléxico que adapta estratégias é 

chamado de disléxico compensado, que é assim nomeado quando apresenta 

desempenho de acurácia e tempo de execução como os bons leitores, mas não 

deixam de ser disléxicos. 

Kirby et al (2008) afirmam que é cada vez mais importante para entender 

melhor as limitações cognitivas e as estratégias compensatórias de alunos com 

dislexia, a fim de fornecer instruções adequadas na aprendizagem 

e nas abordagens de estudo para maximizar o sucesso acadêmico.  



P á g i n a  | 41 

 

Entender o porquê de alguns adultos conseguirem traçar essas estratégias 

próprias e tornarem-se adultos compensados, enquanto outros – ou por 

desconhecimento ou porque essas estratégias são ineficazes – persistem em suas 

dificuldades desde a infância, têm sido foco de pesquisas. Shaywitz et al (2003) 

pesquisaram, por meio de exame de ressonância magnética funcional, dois grupos 

de jovens adultos que foram leitores pobres quando crianças. Um grupo com a 

leitura relativamente compensada e outro que persistia nas dificuldades. Após as 

ressonâncias, o grupo de leitores compensados, que possuem acurácia, mas não 

são fluentes na leitura, demonstrou uma relativa ativação posterior dos sistemas 

neurais para a leitura localizada no lobo parietotemporal esquerdo e na região 

occipitotemporal.  

Por outro lado, os leitores persistentemente pobres, aqueles que não são 

fluentes e apresentam pouca acurácia, ativaram também sistemas posteriores para 

a de leitura, mas os utilizaram de forma diferente dos leitores compensados, 

parecendo confiar mais na memória do que na identificação das palavras de maneira 

analítica, usando estratégias. Esse estudo demonstra resultados inesperados com 

jovens adultos disléxicos e sugere a existência de uma base neural para a leitura e 

para compensação, o que possibilita maiores investigações com relação às causas 

que fazem com que alguns consigam compensar suas dificuldades enquanto outros 

mantêm-se na persistência de suas dificuldades iniciadas na infância.  

Nos estudos de Pennington (1997), o autor discorre sobre dados longitudinais 

que mostram que a lacuna em leitura é geralmente constante ao longo do tempo e 

esse atraso não desaparece para a maioria dos disléxicos. Muitas crianças 

disléxicas mantêm-se disléxicas quando adultas. O autor ainda pontua que alguns 

disléxicos, especialmente do sexo feminino, são compensados quando adulto. Ele 

afirma que muitos deles não são mais identificados em testes, mas ainda relatam 

suas dificuldades. Para ele, apesar de não se conhecerem bem as variáveis e 

fatores associados, sexo e qualidade de intervenção precoce têm aparecido com 

clara relevância nos subsídios para lidar com a dislexia. 

Alves et. al (2009) preconizaram ainda a importância no compartilhamento de 

informações sobre a Dislexia, na intervenção e na promoção de atitudes, 

minimizando dúvidas, receios, ansiedades e expectativas, sobretudo para os que 

recebem o diagnóstico de Dislexia após a entrada no ensino superior.  
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Instituições preocupadas com a inclusão e equidade poderiam atender de fato 

esse alunado se disponibilizassem departamentos de aconselhamento e intervenção 

que auxiliassem esses estudantes a lidarem com os desafios e dificuldades. 

Há ainda problemas instrumentais para fazer com que programas como esse 

realmente efetivem-se, pois, mesmo instituições que se preocupam com o acesso e 

permanência desses alunos, não possuem processos que façam com que tenham 

suas NEEs atendidas. As ações e orientações perdem-se durante o processo, e as 

adaptações e/ou auxílios ou recursos, que o aluno tem direito, acabam não sendo 

disponibilizados por desconhecimento ou falta de orientação daqueles que lidam 

diretamente com esses alunos.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GERAL 

 

 Verificar, por meio da prova de redação de processo seletivo para o ensino 

superior, os padrões de erros e estratégias de autocorreção mais frequentes na 

produção escrita de adultos disléxicos.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar os participantes com relação ao seu histórico, bem como seus 

relatos.  

 Descrever as percepções que os vestibulandos têm com relação às 

dificuldades enfrentadas e no acesso à Universidade.  

 Descrever os erros por meio de categorização de acordo com referencial 

teórico selecionado. 

 Identificar estratégias utilizadas pelos sujeitos para a expressão escrita e 

organização de ideias, na autocorreção e na busca de minimizar seus erros 

durante a elaboração de redação no processo seletivo. 
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5. MÉTODO 

 

  Por constituir-se o contexto da aplicação da pesquisa, a apresentação de uma 

série de casos individuais para análise e posterior discussão e interpretação dos 

mesmos, optamos pelo método de estudo de casos que, segundo Lüdke & André 

(1986) apesar de reconhecerem a limitação da abordagem em muitas vezes, partem 

de hipóteses teóricas que enfatizam o contexto e retratam a realidade fidedigna e 

profundamente. Apesar de considerarem, por vezes, delimitados, esse tipo de 

pesquisa tem contornos definidos.  

O método de análise qualitativo procura entender a natureza do fenômeno na 

sua totalidade. É uma forma adequada da compreensão da natureza de um 

fenômeno social. As pesquisas qualitativas, de acordo com Richardson (2009), 

exploram as técnicas de observações e entrevistas que são eficientes instrumentos 

para a compreensão da complexidade de um problema. 

A pesquisa contempla ainda um aporte quantitativo que busca delinear 

padrões comuns e compará-los com dados na literatura. Para o autor, o método 

quantitativo tem a intenção de garantir a precisão dos resultados, evitando 

distorções de análise e interpretação.  

No estudo de Lüdke & André (1986), as autoras ponderam sobre diversas 

especificidades da pesquisa educacional e, em um dos capítulos, discorrem sobre a 

classificação utilizada por Bogdan & Biklen (1982 apud LÜDKE & ANDRÉ, 1986) a 

respeito deste tipo de estudo. Elas selecionam cinco delas: 

 

1) O ambiente natural é fonte direta de dados para o pesquisador – o foco é 

estudar os fatos no ambiente natural em que ocorrem, sem manipulação 

intencional do pesquisador; 

2) Os dados são, em sua maioria, descritivos – os dados são ricos em 

descrições de “pessoas, situações, acontecimentos; inclui transcrições de 

entrevistas e depoimentos” (p.12) além de partes de outros documentos; 

3) O processo é mais importante do que o seu resultado ou produto – o 

essencial é que o pesquisador verifique como o problema se manifesta no 

cotidiano dos sujeitos; 
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4) O significado que os sujeitos dão aos fatos deve ser considerado – a 

perspectiva dos participantes e a forma como encaram as situações é 

fundamental para se estudar o dinamismo das situações; 

5) A análise geralmente é indutiva, pois o foco não está na busca de evidências 

que comprovem hipóteses, o que não impede que se tenha um embasamento 

teórico que oriente esta análise.  

 

5.1. SUJEITOS E LOCAL 

 

 A pesquisa contou com a participação de candidatos em processo seletivo 

vestibular de uma universidade particular da capital do estado de São Paulo, em 

dezembro de 2011, que solicitaram adaptação do vestibular por diagnóstico de 

Dislexia. 

Houve um total de 20.682 candidatos inscritos que disputaram 4.050 vagas, 

que correspondem a 5,11 candidatos por vaga. Destes, 30 candidatos solicitaram 

adaptação ou adequações para realização da prova, por apresentarem 

necessidades educativas especiais (NEE), com distintos graus de 

comprometimentos visuais, auditivos, físicos e de dificuldades de aprendizagem, 

como dislexia e TDA/H. Do total de solicitantes, 10 o fizeram por diagnóstico de 

dislexia, dos quais 7 participaram da pesquisa. Os candidatos serão identificados, 

doravante, como S1, S2, S3, S4, S5, S6 e S7.  

O local, especialmente preparado para o adequado desempenho dos 

candidatos ao vestibular com diferentes necessidades educativas especiais (NEE), 

situava-se em prédio central no campus, de concorrida e tradicional universidade do 

Estado de São Paulo, com fácil acessibilidade, mobiliário adequado às solicitações e 

silêncio apropriados para a realização da prova.  

Duas amplas salas especiais foram disponibilizadas para estes candidatos.  

Na sala em que se locaram os candidatos disléxicos, estes tiveram à sua 

disposição um computador, com possibilidade do uso do corretor ortográfico e uma 

hora a mais para a realização do exame vestibular, garantidos por lei. 

 O uso do computador foi facultativo.  

 Os critérios de participação na pesquisa foram: 
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 Ter respondido ao questionário constante no edital e enviado uma mensagem 

ao endereço eletrônico constante no item referente aos candidatos com NEE 

especificando as necessidades; 

 Apresentar laudo comprovando o diagnóstico de Dislexia; 

 Ter concordado com os termos da pesquisa e assinado o termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

 

5.2. INSTRUMENTOS 

 

5.2.1.  Entrevistas 

 

  A entrevista é um instrumento que busca coletar dados a fim de obter 

informações do indivíduo e seu contexto, o que nos permite conhecer significados e 

motivos subjacentes ao que se deseja compreender. Ela deve ser direcionada por 

questionários que podem ser aplicados por entrevista pessoal. O entrevistador deve 

conhecer profundamente as questões, o assunto e anotar as respostas. O mesmo 

cuidado deve se ter quando a entrevista for aplicada via telefone. Eles podem conter 

questões abertas e fechadas. Cada tipo tem suas vantagens e desvantagens. As 

questões abertas, apesar de dificultarem a codificação e classificação para análise, 

são úteis para aprofundar questionamentos e elucidar comportamentos. As questões 

fechadas são fáceis de codificar e preparar a análise, porém delimitadoras 

(SAMPIERI, COLLADO & LUCIO, 2006).  

Esta pesquisa foi desenvolvida por meio dos dados coletados em duas 

entrevistas, uma inicial e outra final, padronizadas e estruturadas, direcionadas por 

questionários elaborados, com perguntas abertas e fechadas, feitas com candidatos 

que solicitaram adaptação de sala para realização do exame vestibular em função 

de terem diagnóstico de dislexia, sendo utilizada também a redação como produtora 

de dados e instrumento de análise. 

A entrevista inicial (APÊNDICE B) constou de 11 perguntas abertas e 

fechadas, e a entrevista final (APÊNDICE C) constou de 3 perguntas abertas. 
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   5.2.2.  Redação  

 

Neste estudo, consideramos a redação produzida no processo seletivo como 

instrumento de avaliação, por ser um facilitador na análise dos erros recorrentes dos 

candidatos.  

 As provas do exame vestibular foram realizadas em duas datas diferentes, de 

acordo com a carreira escolhida por cada candidato. Em cada dia de exame, foi 

proposto um tema diferente para a redação. Os candidatos dos grupos I (Direito, 

Filosofia, Letras, Pedagogia, Publicidade & Propaganda e Teologia), IV (Ciências 

Biológicas, Farmácia, Nutrição e Psicologia), V (Design) e VI (Arquitetura e 

Urbanismo) fizeram prova e redação no 1º dia; e os candidatos dos Grupos II 

(Ciência da Computação, Engenharia Civil, Engenharia de Materiais, Engenharia de 

Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica, Física, 

Matemática, Química e Sistemas de Informação) e III (Administração, Ciências 

Contábeis e Ciências Econômicas) fizeram prova e redação no 2º dia.  

A prova continha instruções tanto para a realização das questões como para 

a entrega da redação, apresentação de pequenos textos relacionados aos temas 

propostos e instrução aos candidatos, como se segue: “Redija uma dissertação à 

tinta, desenvolvendo um tema comum aos textos abaixo”. O candidato teve à 

disposição duas páginas pautadas, com suas linhas numeradas de 1 a 40, para 

serem utilizadas como rascunho, se fosse de sua vontade. Ao final, o candidato 

deveria passar a limpo na folha de redação identificada com o número de inscrição 

do candidato, também com duas páginas pautadas e suas linhas numeradas de 1 a 

40.  

No caso dos candidatos de nossa pesquisa, por terem solicitado sala especial 

por apresentarem NEE, houve ainda a opção de se utilizar o computador para digitar 

a redação. 

O texto abaixo, cedido e assinado pelo Coordenador Geral da Comissão de 

Vestibular, foi transcrito na íntegra em resposta à solicitação desta pesquisadora de 

forma a especificar os procedimentos e critérios utilizados na correção das 

redações: 

“Considerando a consulta feita, apontamos, em primeiro lugar, que a correção das 

redações é parte de um processo de avaliação que considera a capacidade do candidato de 
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se expressar de forma adequada na modalidade escrita, por meio de um texto 

essencialmente argumentativo. 

Para tanto, observa-se o texto escrito produzido como uma unidade coerente de 

comunicação, capaz de expressar sentidos em torno de um tema definido pela proposta 

indicada. 

Os critérios de correção aplicados a todas as provas observam aspectos estéticos da 

escrita, aspectos da expressão (a utilização de fundamentos gramaticais que sustentam a 

estrutura coesiva do texto) aspectos organizacionais (unidade e clareza do texto) e, por fim, 

aspectos conteudísticos (principalmente a utilização da coletânea de textos da proposta e a 

construção do esquema argumentativo). 

Desse elenco de parâmetros para avaliação, privilegiam-se o desenvolvimento da 

argumentação e o tratamento do tema proposto. Aspectos estéticos e gramaticais são 

relativizados, considerando a observação cuidadosa do conteúdo e da argumentação 

desenvolvidos pelo candidato. 

Cabe ainda apontar que também os candidatos com necessidades especiais 

participam do Vestibular, tratados de forma adequada. Eles fazem a prova em salas 

específicas, com pronto atendimento dos fiscais para o que se fizer necessário. A atenção 

adequada prossegue no processo de avaliação. As redações dos candidatos com 

necessidades especiais são lidas e corrigidas por uma Comissão formada de professores, 

designada pela Coordenadoria do Processo Seletivo. Os professores corretores 

selecionados são, preferencialmente, doutores em áreas do conhecimento, relacionadas à 

linguagem, seu ensino e relações com o desenvolvimento cognitivo, tendo em vista, assim, 

a possibilidade de que as redações sejam corrigidas por meio da observação da 

organização do texto escrito e do tratamento de um conteúdo em uma perspectiva 

necessariamente mais abrangente, uma vez que situa a redação produzida, pelos 

candidatos, em contextos cognitivos e expressivos particulares a cada um dos casos 

especiais identificados. 

Nesse sentido, ressaltamos que salas especiais são providenciadas para cada 

necessidade especial, levando em conta a possibilidade de o candidato resolver a prova de 

forma adequada. Ao lado disso, na correção das redações, são observadas particularidades 

de cada portador de deficiência. Como exemplo, aponta-se o caso dos disléxicos, uma vez 

que a comissão de correção designada observa com cuidado a depreensão do tema (via 

leitura) e a escrita do texto, pois os disléxicos podem apresentar dificuldade na escrita, como 

inversão de letras, troca de letras, omissões e acréscimos de palavras. Assim, a correção 

privilegia o conteúdo e seu desenvolvimento com a necessária progressão argumentativa 

definida pelos candidatos”.  
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Pelas colocações feitas pelo Coordenador Geral da Comissão de Vestibular, a 

ênfase da correção dá-se aos candidatos em geral: 

 Aspectos estéticos da escrita;  

 Aspectos da expressão; 

  Aspectos organizacionais; 

 Aspectos conteudísticos.  

 Privilegia-se o desenvolvimento da argumentação e do tratamento do 

tema proposto relativizando-se aspectos estéticos e gramaticais se o 

conteúdo e a argumentação foram bem desenvolvidos pelo candidato. 

 

No caso dos candidatos com NEEs, acrescenta-se ainda:  

 As redações são corrigidas essencialmente por meio da observação da 

organização do texto escrito em uma perspectiva mais abrangente 

respeitando as particularidades; 

 No caso dos disléxicos, a correção privilegia o conteúdo e seu 

desenvolvimento argumentativo, sendo quesito referente aos erros 

ortográficos o último a ser observado. 

 

5.2.3.  Software Ramhook 

 

Como recurso auxiliar e para posterior análise, foi instalado nos 

computadores do processo seletivo da universidade, nas salas em que ficaram os 

alunos que solicitaram adaptações por apresentarem NEEs, o software Ramhook, 

que grava o caminho utilizado pelo candidato por meio do teclado e disponibiliza um 

arquivo, denominado log para análise. Uma vez que alguma tecla é pressionada, ela 

aparece no log. O propósito de criação do software, conforme sua descrição, é 

fornecer informações ao proprietário da máquina de “como e se” esta foi utilizada em 

sua ausência. Nesta pesquisa, o software foi essencial para quantificar os erros 

cometidos, que permaneceram na versão final da redação, os que foram corrigidos 

pelo candidato e os que foram corrigidos pelo corretor ortográfico do editor de textos 

Word.  
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Para a decodificação do log utiliza-se o seguinte glossário: 

 

 

CÓDIGO 
TECLA 

DIGITADA 

 

CÓDIGO 
TECLA 

DIGITADA 

[LSHIFT][OEM_3] “ [OEM_1]  ç 

[LSHIFT] 1 ! [OEM_2] ; 

[LSHIFT] 2 @ [OEM_3] ‘ 

[LSHIFT] 3 # [OEM_4] ´ 

[LSHIFT] 4 $ [OEM_5]  ] 

[LSHIFT] 5 % [OEM_6] [ 

[LSHIFT] 6 ¨ [OEM_7] ~ 

[LSHIFT] 7 & [LSHIFT][OEM_5] { 

[LSHIFT] 8 * [LSHIFT][OEM_6]  } 

[LSHIFT] 9 ( [OEM_COMMA] , 

[LSHIFT] 0 ) [OEM_PERIOD] . 

[LSHIFT][OEM_MINUS] _ [PRIOR] PAGE UP 

[LSHIFT][OEM_PLUS] + [NEXT] PAGE DOWN 

[OEM_MINUS] - [CAPITAL] Fixa 

[OEM_PLUS] = [SNAPSHOT] Prnt Scrn 

[LCONTROL][RMENU][OEM_PLUS]   § 

 
Quadro 5 – Glossário dos códigos do software Ramhook –  Elaborado pela pesquisadora 

 

As demais teclas digitadas, incluindo letras e números, são representadas 

igualmente no log. 

 

  5.3. PROCEDIMENTOS 

 

Após aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade sob o 

processo CEP n° 1410/11/2011 e CAAE n° 0104.272.000-11, iniciou-se o processo 

de recolhimento de assinaturas pelos responsáveis pela instituição universitária 

(APÊNDICE A) na qual foi realizado este estudo. 

 

Da inscrição e solicitação de recursos especiais 

 

No Manual do Candidato da Universidade descrevem-se o cronograma com 

datas, valores para inscrição, especificidades de cada carreira, critérios para a 

participação, classificação e desclassificação dos candidatos. Feita a inscrição, o 

candidato deve responder a um questionário com 24 questões sociais e acadêmicas. 

Uma das questões refere-se ao fato do candidato poder solicitar adaptações em 

função de necessidades especiais. 
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O candidato que atendesse às especificações contidas no item 2.6 do edital 

poderia solicitar a realização da prova em salas especialmente adequadas para este 

fim. O item especifica “Para efeito da realização das provas, os candidatos 

portadores de necessidades especiais físicas ou sensoriais, permanentes ou 

temporárias, que se enquadrem no Decreto 3298, de 20/12/1999, deverão solicitar 

até o dia 17/11/2011 atendimento diferenciado, nos termos do mesmo decreto, por 

meio do endereço eletrônico [...]”. 

Do total de inscritos, 30 candidatos que apresentavam NEEs enviaram 

mensagens ao endereço eletrônico especificado no manual, apresentando as 

adequações e disponibilizações de espaços e instrumentos necessários para a 

realização da prova, bem como anexaram os laudos comprovando suas NEEs. 

Deste total, 10 foram identificados com dislexia, todos foram contatados via telefone 

e convidados a participar do estudo. 

 

Das entrevistas 

 

Foram realizadas duas entrevistas com cada candidato. A entrevista inicial 

(APÊNDICE B), que constou de 11 perguntas abertas e fechadas, foi realizada uma 

semana antes do processo seletivo. A entrevista final (APÊNDICE C) constou de 3 

perguntas abertas e realizou-se imediatamente após o termino da prova. Aos 

candidatos impossibilitados de comparecer à universidade na data estipulada para a 

entrevista inicial, esta foi realizada por telefone em data e hora agendadas, de 

acordo com a disponibilidade do candidato ou ainda duas horas antes da realização 

da prova na própria universidade.  

Em todas as situações, buscou-se um ambiente tranquilo e que possibilitasse 

um clima de confiança e empatia entre sujeitos e pesquisadora. No início da 

Entrevista Inicial, foi explicado o objetivo da pesquisa e solicitada a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE D), ocasião na qual foi 

também solicitada a autorização para o uso de gravador na realização das 

entrevistas. 

Por meio da entrevista, cria-se uma “[...] interação, havendo uma atmosfera 

de influência recíproca entre quem pergunta e quem responde” (LÜDKE E ANDRÉ, 

1986, p. 33), ao contrário de outros instrumentos que estabelecem uma relação 

hierárquica e unidirecional entre as partes. A entrevista é um dos instrumentos 



P á g i n a  | 52 

 

básicos para a coleta de dados e dos mais utilizados nas ciências sociais e em 

muitas outras atividades humanas. Um dos pontos positivos deste tipo de coleta, e o 

que principalmente nos interessa neste estudo, é que é particularmente útil ao atingir 

os sujeitos da demanda escolhida. 

Em ambos os momentos, foram utilizados questionários orientadores, 

aplicados por entrevistas inicial e final, momentos em que a pesquisadora fez as 

perguntas, gravou as respostas, após autorização dada pelos participantes, e 

interviu quando julgou adequado aprofundar os relatos a fim de enriquecer os dados 

de análise.  

 

Da redação 

 

No dia da prova, para a realização do processo seletivo, os candidatos 

receberam um caderno do vestibular contendo questões das diferentes áreas de 

conhecimento, a proposta de redação, uma folha pautada com as linhas numeradas 

de 01 a 40 para ser utilizada como rascunho para a redação, se fosse do desejo do 

candidato, e outra folha pautada com linhas numeradas de 01 a 40 contendo o 

número de inscrição para ser redigida a versão final.  

Os candidatos disléxicos podiam optar em realizar o rascunho da redação 

manuscrito e entregar a versão final digitada no computador, ou redigir diretamente 

no computador, ou ainda entregar a versão final manuscrita. 

Os candidatos tinham à disposição três notebooks com o editor de textos 

Word instalados e poderiam utilizar a função, que estava disponível, do corretor 

ortográfico.  

No início da prova, foi comunicado aos candidatos que eles teriam à 

disposição notebooks, que seu uso era facultativo e foi arguido se algum deles 

gostaria de iniciar a prova pela redação, mas todos optaram por deixar para o final.  

 

Do software 

 

A equipe de TI (Tecnologia da Informação) da universidade instalou 

previamente o software Ramhook nos notebooks que seriam utilizados pelos 

candidatos. Estes foram informados que seria impressa a versão final da redação 

por eles digitada bem como o registro do desenvolvimento da mesma. Essa 
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informação também já lhes tinha sido dada na ocasião da leitura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido feita antes da entrevista inicial.   

O software foi habilitado nos notebooks antes de cada candidato iniciar a 

digitação da redação. O percurso da digitação foi gravado em um arquivo gerado 

pelo próprio programa, denominado log. Ao finalizar a digitação, a pesquisadora 

imprimiu uma versão do log de cada candidato e também a versão do arquivo 

gerado pelo editor de texto Word para posterior análise. Em seguida, o log era 

apagado para receber o registro do candidato seguinte. 

A seguir um exemplo de trecho analisado: 

Trecho digitado pelo aluno e registrado no log. 

 

Dos trechos repetidos pelo software, foi feito um recorte para análise:  
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Se unidos, teríamos a seguinte codificação. 
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O resultado final, que ficou registrado na redação do candidato, no editor de texto 

foi: 

 

 

 

De posse dos logs e dos resultados finais impressos no processo seletivo, 

foram realizadas as análises, conforme exemplo do mesmo trecho abaixo: 
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Foi, então, feita uma compilação dos erros mais recorrentes na produção das 

redações do processo seletivo e seus resultados analisados, bem como comparados 

aos discursos dos candidatos, buscando, desta maneira, pontuar o quanto eles 

conhecem suas dificuldades e como lidam com elas, desenvolvendo estratégias 

específicas a fim de que, dessa maneira, as compensem.  



P á g i n a  | 57 

 

6. APRESENTAÇÃO ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS   

 

Foi realizado o levantamento teórico em bases científicas de dados buscando 

uma compreensão aprofundada a respeito das etiologias da dislexia, dos erros mais 

comuns que cometem os disléxicos, a fim de compreender como chegaram ao 

processo seletivo vestibular e tiveram compensadas muitas das suas dificuldades 

por meio de estratégias por eles desenvolvidas e utilizadas para chegar a este fim. 

As entrevistas inicial e final foram norteadoras desta análise no intuito de 

identificar até que ponto os candidatos têm consciência dos erros recorrentes que 

cometem. 

Na entrevista inicial, foram abordadas questões a respeito do 

desenvolvimento, possibilidades de hereditariedade, intervenções recebidas, 

dúvidas e erros cometidos ao escrever e estratégias desenvolvidas para lidar com as 

dificuldades. 

 

Caracterização dos candidatos 

 

 IDADE SEXO 

S1 19 anos M 

S2 18 anos M 

S3 18 anos M 

S4 19 anos F 

S5 19 anos M 

S6 18 anos F 

S7 28 anos M 
 

Quadro 6 – Caracterização dos candidatos – Elaborado pela pesquisadora  
 

Três candidatos tinham 18 (dezoito) anos completos, três 19 (dezenove) e um 

28 (vinte e oito). Quanto ao gênero, 5 deles eram do sexo masculino e 2 do sexo 

feminino.Todos os candidatos, com exceção de S4 e S7, estavam prestando 

vestibular pela primeira vez. Foi, para eles, uma experiência nova e permeada pela 

ansiedade que naturalmente um momento como este traz consigo. S4 já frequentava 

faculdade de Direito em outra instituição, mas pretendia mudar para a universidade 

em questão por julgar melhor em termos de curso, por ter também um programa de 

acolhimento para sujeitos com NEEs e ainda porque outros membros de sua família 
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já haviam frequentado esta universidade.  S7 era o mais velho do grupo e já havia, 

sem sucesso, tentado outros processos vestibulares. 

Na entrevista final, os questionamentos foram direcionados para a busca da 

identificação da maior dificuldade ao redigir a redação e as três dúvidas mais 

frequentes. A última questão investigou se havia algo mais que o candidato quisesse 

pontuar. 

Para a realização das provas, que incluiu a redação, os candidatos foram 

distribuídos em dois distintos dias subsequentes, de acordo com as carreiras 

escolhidas. No grupo estudado, somente um candidato, S4, realizou a prova no 1° 

dia (Quadro 7), tendo dissertado sobre um tema diferente, porém de complexidade 

similar. 

 

SUJEITO GRUPO DIA TEMA 

S1 III 2° “Torcidas organizadas” 

S2 III 2° “Torcidas organizadas” 

S3 II 2° “Torcidas organizadas” 

S4 I 1° “Globalização” 

S5 II 2° “Torcidas organizadas” 

S6 III 2° “Torcidas organizadas” 

S7 III 2° “Torcidas organizadas” 

 
Quadro 7 – Temas das redações – Elaborado pela pesquisadora 

 

O quadro 8, que se segue, permite que observemos o desempenho de cada 

um de nossos sujeitos, não só na redação, que teve o mesmo peso 4 (quatro) para 

todos, mas também nas disciplinas avaliadas no processo seletivo. 

 

 

 

 

O software Ramhook  utilizado como instrumento de análise foi ferramenta útil 

para registrar as estratégias dos sujeitos durante a digitação. Por meio da análise do 

Por meio da análise do log gerado pelo software, foi possível decifrar as estratégias 

de escrita, autocorreção e permanência de erros dos candidatos disléxicos. 

Reitera-se que as redações, em todos os casos tiveram peso 4 e as demais 

disciplinas tiveram pesos diferentes de acordo com a opção de carreira (quadro).  

Quadro 8 – Desempenho para Efeito de Classificação – Elaborado pela pesquisadora 
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A redação só não é o primeiro critério de desempate nas carreiras de 

Arquitetura e Urbanismo e Design. Nestes casos, a prova de habilidade específica é 

o primeiro critério analisado. Nenhum dos sujeitos participantes da pesquisa optou 

por alguma dessas carreiras. 

As opções de carreira e classificações estão descritas no quadro abaixo: 

 

 
SUJEITO 

 
CARREIRA 

 
VAGAS 

DISPONÍVEIS 

 
APROVAÇÃO  

S1 Administração Matutino 180 APROVADO 
 

S2 
Administração Matutino 

(linha de formação em comércio internacional) 

 

120 
 

NÃO APROVADO 

 

S3 
Engenharia Mecânica 

(linha de formação em mecânica ou mecatrônica) 

 

120 
APROVADO 

S4 Direito noturno 120 NÃO APROVADO 
 

S5 
Engenharia Mecânica 

(linha de formação em mecânica ou mecatrônica) 

 

120 
 

APROVADO 

S6 Administração Noturno 180 NÃO APROVADO 
 

S7 
 

Administração Noturno 
 

180 
NÃO 

COMPARECEU 

 
Quadro 9 - Opção de carreira – Elaborado pela pesquisadora 

 

Com relação às carreiras escolhidas, quatro optaram por Administração, um 

por Direito e dois por Engenharia. Dos quatro que optaram por Administração, 

apenas um foi aprovado. Os dois que optaram por Engenharia também foram 

aprovados. Ao passo que os outros quatro que optaram por Administração e Direito 

não foram aprovados, carreiras em que as disciplinas humanas tiveram um peso 

maior.   

Esse resultado nos leva a pensar sobre o que induz esses jovens adultos a 

optarem por carreiras em que certamente terão dificuldades em função do peso da 

redação e das áreas humanas no acesso à universidade, além do esforço posterior 

que também será necessário, pois são áreas em que há muito que se ler. 

Reid (2005) disponibiliza um quadro em que lista algumas profissões, quais 

são os desafios, instrumentos e adaptações necessários para que o disléxico as 

desempenhe na vida profissional. De acordo com ele, Engenharia é usualmente uma 

profissão popular entre os disléxicos adultos. Como habilidades, precisa ter 

matemática, precisão com números e medidas e precisará elaborar relatórios. Pode 

ser auxiliado por ter acesso a fórmula previamente dadas e por trabalho em equipes. 

Já com relação à área de Direito, o autor descreve que são exigidas altas 

qualificações para entrada na profissão. A escolha exigirá uma grande quantidade 
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de leitura, é necessário recordar fatos e ser capaz de resumir informação. Como 

ferramentas, sugere o uso de ditafone, aparelho que grava o que se dita, apoio de  

um secretário e programas com bons editores de texto para auxiliar nos resumos. 

Não há descrição específica para Administração, mas podemos julgar que 

ocorrem, de forma similar, as mesmas dificuldades e demandas do Direito.  

Talvez esses jovens pudessem ser melhor direcionados se houvesse adultos 

atentos, acompanhando-os desde cedo e auxiliando-os com profissionais que 

fizessem testes vocacionais. 

Na produção escrita, por meio da redação do processo seletivo da 

Universidade, cujo tema proposto para o primeiro dia foi “Globalização” (ANEXO I), e 

para o segundo dia, “Torcidas organizadas” (ANEXO II), verifica-se que os 

candidatos utilizaram diferentes meios para a entrega da redação final. 

S1 e S2 realizaram rascunhos manuscritos, sendo que S1 digitou 

posteriormente sua versão final, enquanto que S2 passou o texto a limpo, também 

manuscrito. S2, S3, S4 e S5 optaram por não fazer rascunho, possivelmente em 

função do pouco tempo que restava para o fim da prova e digitaram a redação 

diretamente no editor de textos Word. 

As opções foram as seguintes: 

 

SUJEITOS Realizou 
rascunho 

manuscrito 

Entregou versão 
final manuscrita 

Escreveu 
diretamente no 

computador sem 
rascunho prévio 

Entregou versão 
final 

digitada 

S1 X --------------- --------------- X 

S2 X X --------------- --------------- 

S3 --------------- --------------- X X 

S4 --------------- --------------- X X 

S5 --------------- --------------- X X 

S6 --------------- --------------- X X 

S7 --------------- --------------- --------------- --------------- 
 

Quadro 10 – Opções de entrega da redação – Elaborado pela pesquisadora 
 

Por meio do cruzamento dos dados dos quadros 8 e 9 é possível fazer as 

mais significativas análises deste estudo. Nota-se que a escolha da carreira, a área, 

ou grupo, a qual ela está ligada pode significar a aprovação ou não do candidato, 

colaborando com seu acesso à universidade e diretamente com a autoestima do 

candidato. O candidato S3, por exemplo, teve a nota menor em redação, porém a 
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nota mais alta no total geral para o desempenho, pois as disciplinas, química, física 

e matemática tiveram peso 3 (três), em contrapartida ao peso dos candidatos que 

optaram por outras carreiras em que essas mesmas disciplinas tiveram peso 1 (um). 

O mesmo ocorreu com S5, que teve a segunda menor nota em redação e o segundo 

melhor desempenho geral. Diga-se que ambos também tiveram um excelente 

desempenho em Língua e Literatura, o que nos leva a concluir que a dificuldade 

maior é na organização das ideias ao escrever a redação, mas que ao se depararem 

com questões objetivas, mesmo em se tratando de Línguas, têm maior facilidade em 

compreender e interpretar a questão. 

Foram considerados desclassificados candidatos que não compareceram a 

qualquer uma das provas ou que obtiveram zero na redação. O valor dado à 

redação nos cursos escolhidos pelos sujeitos desta pesquisa tem o mesmo peso, 

quatro. Como critério de desempate, a redação também foi considerada como 

primeiro quesito em todas as carreiras escolhidas pelos sujeitos desta pesquisa.  

O software apresentou alguns bugs, termo em inglês utilizado para apontar 

defeitos, ou erros de funcionamento, mas que devido ao objetivo de seu uso e 

contribuições relevantes foram possíveis de serem compreendidos para obterem-se 

as análises às quais nos propomos sem prejuízo para o fim de sua utilização.  

As entradas, inputs, digitações que o candidato faz no teclado são registradas 

em um log que emite um registro contínuo, dificultando, à priori, identificar quando o 

candidato volta para o meio do texto para fazer uma correção. No log essa digitação 

irá aparecer na sequência.  

No log aparecem trechos replicados. Foi necessária uma precisa análise para 

que, de posse da redação final, entregue em impressão feita no editor de textos 

Word, fossem feitos os recortes sequenciais corretos para análise (conforme descrito 

em procedimentos).  

A tecla “barra de espaços” não é registrada pelo log, dificultando a análise 

quando, por exemplo, o sujeito aperta a barra por várias vezes e depois volta com a 

tecla backspace, somente a volta é registrada. 

Os candidatos puderam também fazer uso do corretor ortográfico que estava 

habilitado nos notebooks. 

A compilação das informações, retiradas das entrevistas inicial e final, e 

posterior análise da produção da expressão da escrita na redação, buscou levar em 

consideração aspectos singulares dos participantes da pesquisa na intenção de 
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pontuar a importância do histórico das pessoas, corroborando para o agravamento 

ou naturalidade em lidar com suas dificuldades. 

 

Análises individuais 

 

S1 

 

O candidato não se recorda quando teve o diagnóstico. O laudo entregue 

para a universidade foi assinado por neuropediatra que atestou que S1 faz 

acompanhamento neurológico desde 2001 e que tem os diagnósticos de Dislexia 

(CID-10 F81.0) e TDAH (CID-10 F90.0).  

Nas entrevistas inicial e final com S1, pode-se notar um discurso verbal muito 

truncado. Poucas frases ou pensamentos foram concluídos. Por outro lado, na 

comunicação escrita, apesar da letra difícil de decifrar, a redação foi a que obteve 

maior nota entre os candidatos estudados. 

A entrevista inicial com o S1 foi realizada por telefone. Durante a conversa o 

discurso foi bastante direto e objetivo, denotando que o candidato evitava 

desenvolver um diálogo maior com receio, talvez, de revelar suas dificuldades. Fez 

questão de frisar que já teve dificuldades, mas que agora não as têm mais. Disse 

que tem como estratégia e recursos para superar suas dificuldades anotar tudo o 

que o professor fala, o que facilita para ele seus estudos posteriores. 

A entrevista final foi realizada na universidade logo após o término da prova, 

momento em que pontuou como suas maiores dificuldades compreender o tema, 

pois não achou que estava explícito, e em organizar o texto.  

S1 cometeu pouquíssimos erros ortográficos no rascunho manuscrito de sua 

redação (ANEXO III). Ao digitar, cometeu erros que não havia cometido no rascunho 

e que foram corrigidos pelo corretor ortográfico, talvez por saber que a ferramenta os 

corrigiria. Em sua fala na entrevista final, disse, ao ser questionado se houve 

duvidas ao escrever, que “[...] teve coisa que eu... nem deu pra ver qual que era o 

meu erro, porque às vezes eu pegava e escrevia e apertava o enter [...] Eu já 

olhava... já, já, o computador... corrigia na hora, então num dava pra ver qual que 

era o erro”.  

Não houve ocorrência nas categorias surda sonora (SS), inversão na 

estrutura segmental (IS), transposição na estrutura segmental (TS) e regras 
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simples (RS). Notam-se duas ocorrências em substituição aleatória (SA). Houve 4 

ocorrências em omissão na estrutura segmental (OS), relacionadas a dificuldades 

no mesmo morfema. A representação “organidas” aparece duas vezes em lugar de 

ler-se organizadas, e “oranizadores” também aparece duas vezes onde deveriam 

ler-se organizadores. Talvez por serem palavras pouco frequentes no discurso 

escrito do sujeito, pois só foram escritas por necessidade de sua relação com o tema 

da redação. Em adição na estrutura segmental (AS), houve uma ocorrência, 

provavelmente por erro na digitação em “jovenas”, pouco representativas no todo.  

Em regras complexas (RC) 7 ocorrências,  irregularidades na língua (IL) 3 

ocorrências. Na categoria pontuação (PT), quantitativamente, S1 demonstra sua 

maior dificuldade.  Nota-se que o maior número de erros de S1 refere-se ao uso 

incorreto da pontuação e a grande maioria das ocorrências é por utilização indevida, 

excessiva e inadequada dos parênteses e das aspas. No intuito de destacar 

reflexões ou explicações, fez uso desses símbolos gráficos, o que acaba por truncar 

a leitura.   

Em outros (OU), segmentou a palavra “des de”, utilizou indevidamente letra 

maiúscula em “Amor” no meio do discurso, e cometeu falhas semânticas, quando 

pretendia usa “mas”, usou “mais”, e quando pretendia usar “instaurado”, utilizou 

“insaturado”. 

Fez um discurso coerente, mas não muito rico em vocabulário. O fato de ter 

frequentado por um ano curso de redação provavelmente o tenha auxiliado no bom 

desempenho, o melhor dentre os sujeitos de pesquisa analisados. 

Em seu relato, S1 pontuou que não tem tantas dificuldades quanto 

apresentava no passado, pelo fato de ter feito cursinho e curso de redação por um 

ano, o que o auxiliou na melhora de sua expressão escrita.  

Durante o acompanhamento do processo seletivo, notou-se bastante 

dificuldade na organização de seu espaço de trabalho. S1 foi o último candidato da 

sala para alunos com necessidades especiais a terminar a prova. Ao final, ao 

guardar seus pertences, os espalhou por diversas vezes.  
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S2 

 

O candidato conta que começou a sentir as dificuldades por volta da 4ª ou 5ª 

série (atuais 5º e 6º anos), quando teria sido fornecido o diagnóstico. Entretanto, por 

meio do laudo, constata-se o diagnóstico em abril do ano em que cursava a 6ª série 

(atual 7º ano), em 2006. 

No laudo, consta que os pais relataram que S2, apesar de conhecer a matéria 

acadêmica, não conseguia expressá-la por escrito, não lia corretamente e 

apresentava dificuldades na compreensão do conteúdo. Relataram ainda que muitas 

vezes deixava questões sem responder, pois não as via. 

Aos seis anos, tinha dificuldades motoras e não havia definido a lateralidade. 

Tinha como dificuldades presentes e persistentes desatenção, agitação motora, 

troca de letras na escrita, não conseguia formar frases e seus relatos não tinham 

estrutura adequada com começo, meio e fim. 

Na 2ª série, houve uma hipótese diagnóstica de TDAH. Fez acompanhamento 

psicopedagógico por três anos, obteve melhoras, mas as dificuldades persistiram.  

Na 5ª série, a escola solicitou a providência de uma professora particular para 

auxiliá-lo na organização e tarefas. Ao final daquele tratamento, estava com seis 

professores particulares. 

Ainda de acordo com os pais, S2 não tem organização e nem disciplina para 

o trabalho, mas, esforçado, procura fazê-lo. Nem sempre anota suas tarefas, 

perdendo-se. Na ocasião, a mãe sempre estudava junto com ele, demorava em 

fazer as tarefas, cansava-se, mas as retomava.  

Foi então realizada avaliação psicológica e psicopedagógica. De posse da 

anamnese e de exames complementares (acuidade e processamento visual e 

auditivo), S2 teve o diagnóstico de dislexia (CID 10 – F81.0), predominantemente 

visual. 

O laudo descreve que apresenta sintomas claros, como deficiências 

instrumentais relativas à linguagem, como: ineficiência na coordenação visuo-

motora, na orientação visuo-espacial, trocas visuais, trocas auditivas, ineficiência da 

memória para símbolos gráficos, ritmo lento na realização de tarefas que requerem 

concentração. Dificuldades na leitura (lentidão na decodificação e compreensão do 

conteúdo) e na escrita. Prefere expressar-se oralmente, evita redigir e se expressa 

pobremente de acordo com o esperado para a faixa etária. 
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O laudo descreve ainda que a baixa autoestima, ansiedade, baixa tolerância, 

a frustrações e comportamento lábil prejudicam ainda o aspecto emocional. 

Sinais indicadores de TDAH o encaminharam à avaliação psiquiátrica que 

confirmou o quadro. 

A entrevista inicial com o S2 foi feita presencialmente. O encontro com ele se 

deu nos corredores da universidade. Pouco antes, quando nos falamos ao telefone, 

após breve descrição minha, marcamos o local para nos encontrarmos. Ao chegar, o 

rapaz, com fones de ouvido, olhando para o telefone, pareceu não se preocupar com 

a entrevista ou com alguém a quem deveria encontrar. Abordei-o cautelosamente 

então, para confirmar se era de fato o candidato. 

Em seguida, seguimos para sala na qual realizamos a entrevista. Mostrou-se 

uma pessoa muito alegre e segura de si, apesar das dificuldades.  

Um aspecto que chamou muita atenção, quanto as estratégias por ele 

utilizadas, foi o uso de fone de ouvido com música em alto volume. Ao questioná-lo 

se isso não o atrapalhava, em função da comorbidade com TDAH, disse-me que 

não, pois ele é quem coloca a música (sem letra para não distraí-lo), portanto, não 

precisa dispersar-se, diferentemente de quando ouve uma música qualquer ou 

observa um movimento inesperado. 

No dia do vestibular atrasou-se. Chegou tranquilamente após o fechamento 

do portão. Disse-me que sua namorada o lembrou.  

Foi o primeiro candidato, dos sujeitos da pesquisa, a terminar a prova.  

Mostrava-se tranquilo e confessou que só fazia para mostrar aos outros que 

era capaz de entrar nas faculdades que quisesse e então poderia optar por vontade 

própria. Já havia entrado em outra universidade, para a qual mostrou preferência em 

cursar. Mesmo que entrasse nesta universidade, sua opção seria pela outra. 

O candidato optou por entregar a redação escrita, que foi digitada pela 

pesquisadora (ANEXO IV). Não utilizou o computador.  

A redação de S2 é bastante sucinta.   

Não houve ocorrências em surda sonora (SS), inversão na estrutura 

segmental (IS), transposição na estrutura segmental (TS) e adição na estrutura 

segmental (AS).  

Nota-se uma ocorrência em substituição aleatória (SA) em “adorido”, duas 

ocorrências em omissão na estrutura segmental (OS), duas em regras simples 

(RS) como “engressar”, nove em regras complexas (RC) categoria em que se 
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denota sua maior dificuldade, uma ocorrência em irregularidades na língua (IL), 

duas em pontuação (PT) e cinco em outros (OU), ocorrência constante neste item 

foi o emprego equivocado de tempos verbais como nos trechos: “As torcidas 

organizadas perderam todos os seus objetivos e ‘banalizou’ o futebol” e “[...] as 

pessoas iam aos estádios para assistir ‘o’ jogo e irem para casa [...]”. Neste último 

trecho, observa-se também o uso equivocado do artigo “o” em lugar da preposição 

“ao” que deveria ser grafada após o verbo assistir. Houve equívoco na concordância 

de gênero utilizando o artigo “o” com o substantivo “juventude”. 

Em termos classificatórios, dentre os candidatos, foi o desempenho menos 

expressivo, não se classificando para a carreira desejada. 

 

S3 

 

O candidato fez uma reavaliação do quadro de DD em agosto de 2011, 

ocasião em que foi confirmado o diagnóstico por renomado neurologista e por 

equipe multidisciplinar de associação referência neste diagnóstico. 

A partir do laudo, feito em 2005 e do diagnóstico feito pelo neurologista, S3 

fez por dois anos acompanhamento psicológico e fonoaudiológico.  

De acordo com a mãe, a gestação transcorreu dentro da normalidade e o 

nascimento foi aos nove meses de gravidez. 

Teve um desenvolvimento motor e da fala dentro da normalidade. 

Com exceção do exame de processamento auditivo, no qual apresentou 

prejuízo gnóstico de decodificação, os outros exames, audiométrico, processamento 

visual e neurológico, tiveram suas avaliações dentro da normalidade.  

Foi constatada inteligência na faixa muito superior. 

Suas funções intelectuais, raciocínio abstrato, compreensão verbal, 

percepção visual e orientação espacial tiveram, todas, desempenho muito acima da 

média. 

Também, com relação à atenção, memória, visuoconstrução, velocidade de 

processamento e funções executivas, seu desempenho foi de normal à superior. 

Emocionalmente revelou ansiedade e insegurança, com boa adaptação 

social. 

Com relação à avaliação da linguagem oral e escrita, teve apenas como 

características a serem destacadas uma disgrafia leve, com traçado trêmulo e 
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irregular, trocas e omissões de fonemas, mas com coesão e coerência. Já, ainda de 

acordo ainda com o laudo, sua dificuldade maior foi na leitura, realizada com 

lentidão e hesitação, sem respeito à pontuação e com dificuldades em recontar e 

tirar conclusões do texto lido. 

Como conclusão, o laudo aponta que S3 teve desempenho cognitivo muito 

acima da média e configurou-se assim, a partir da anamnese e demais exames 

complementares, um transtorno específico da leitura (dislexia) CID 10 81.0. 

Na impossibilidade de nos encontrarmos na data especificada, a entrevista 

inicial com o S3 foi realizada por telefone. Em certo momento, S3 chamou sua mãe 

para dar informações das quais ele não se sentia seguro, ou mesmo não sabia 

responder. No final, solicitei falar com S3 novamente, com intuito de coletar 

informações mais fidedignas para o estudo. 

Na produção escrita, S3, por meio da redação do processo seletivo da 

universidade (ANEXO V), realizou rascunho, passando sua redação, posteriormente, 

para o computador.  

O texto, curto e sucinto, foi elaborado com muitos erros de acentuação e 

irregularidades da língua. 

Não houve ocorrências em surda sonora (SS), substituição aleatória (SA), 

transposição na estrutura segmental (TS) e pontuação (PT). 

Houve duas ocorrências em inversão na estrutura segmental (IS), duas em 

omissão na estrutura segmental (OS), quatro em adição na estrutura segmental 

(AS), uma em regras simples (RS). Suas maiores dificuldades estão em regras 

complexas (RC), com vinte e seis ocorrências, e irregularidades na língua (IL) 

com nove ocorrências, oito delas relacionadas aos sons do “s” e uma com relação 

ao “h” inicial em “ostilidade”. Na categoria outros (OU), houve escrita equivocada 

das palavras “robe” (hobby); “palmeiras” (Palmeiras), “coríntias” (Corinthians) e 

“futeb ol” (futebol). 

Seu discurso termina também repentinamente sem que o leitor seja levado a 

entender que se aproxima o final do texto. 

Como pontuação geral para classificação, foi o candidato que teve o melhor 

desempenho, entretanto na redação foi o pior (3,0). 

Em sua entrevista inicial, pontuou suas maiores dificuldades, que se 

concentram em sons do “r”, “s” e uso do “m” ou “n” além da acentuação.  



P á g i n a  | 68 

 

S3, juntamente com S1, foi um dos últimos a deixar a sala do processo 

seletivo. 

S3 verificou os erros no Word e os corrigiu. Ainda assim, muitos erros 

permaneceram, pois houve mais de uma possibilidade de correção e em outras 

vezes a palavra foi substituída automaticamente, nem sempre adequadamente, pelo 

corretor ortográfico do editor de textos. 

Na entrevista final, disse que sua maior dificuldade foi organizar as ideias e 

que, depois de iniciar, o discurso fluiu. Disse que não se preocupou com a ortografia, 

pois o corretor ortográfico é uma ferramenta que auxilia. Em suas palavras “É que da 

ortografia depois eu vi no computador né, então eu só preocupei em escrever”. 

Mas, ainda assim, disse que perde tempo, pois retorna ao que escreveu e, ao 

reler, acha o discurso estranho e fica confuso, sentindo que precisa arrumar alguma 

coisa, sem saber exatamente o quê. 

 

S4 

 

A candidata conta que seu diagnóstico foi emitido quando estava na 6ª série 

(atual 7º ano).  

No prontuário da candidata, não há laudos detalhados, mas apenas uma 

declaração da associação, que é referência neste diagnóstico afirmando que a 

candidata foi avaliada no período entre 19/01 a 11/02/2005 por uma equipe 

multidisciplinar e multiprofissional. 

No laudo emitido, consta a classificação de dislexia (CID 10 F81.0), sendo o 

diagnóstico de validade permanente, independentemente da data de avaliação. Nele 

ainda se especifica que a candidata tem direito a ter condições especiais na 

avaliação, como local tranquilo e individual para a realização da prova, e 30% a mais 

de tempo para a realização e um leitor/monitor caso necessite. 

Apesar de não constar no laudo e nem na solicitação de condição especial 

para a prova, a candidata, em entrevista, afirmou apresentar também TDAH. 

A entrevista inicial com S4 foi feita na Universidade, um pouco antes do início 

da prova. Encontrei-me com ela e sua mãe nos corredores da Universidade. É uma 

menina muito efusiva e alegre. Em poucos instantes, foi possível notar nela algumas 

características claras da dislexia. Afobada, não sabia qual lado seguiria, voltou para 

confirmar o telefone de sua mãe, pois havia esquecido. 
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A candidata, por diversas vezes, apontou sua dificuldade maior em memorizar 

e se organizar. Contou que espalha post it pela casa, para lembrar prioridades ou 

em que lugar guardou as coisas. 

Notou-se uma grande ligação de dependência entre S4 e sua mãe, que acaba 

fazendo parte de sua rotina de organização. 

O texto de S4 foi elaborado em um único bloco, demonstrando sua dificuldade 

na organização do discurso, utilizando-se de um vocabulário pobre e restrito, com 

uma diversidade limitada de vocábulos.  

Provavelmente, pelo mesmo motivo, realizou a redação diretamente no 

computador e, como resultado, observa-se a dúvida na escolha de frases e períodos 

digitados e apagados com constância.  

S4, em suas entrevistas inicial e final, pontuou suas maiores dificuldades. A 

produção textual legitima em alguns pontos a autoavaliação, entretanto mostra 

também que não reconhece grande parte de suas dificuldades.  

Notou-se a falta de planejamento e organização com relação ao tempo do 

processo seletivo e também no encadeamento das ideias. O candidato, na entrevista 

final, afirmou que o gráfico colocado na lousa, que era preenchido na medida em 

que o tempo passava, não era compreendido por ele. Utilizou-se do celular para 

controlar o tempo e preocupou-se com o ritmo e atitudes dos outros candidatos. 

Afirmou que imaginava estar indo mal, pois os outros apagavam diversas vezes, e 

ele não. As dificuldades, quanto ao encadeamento das ideias, são passíveis de ser 

observadas pela redação feita, em um único bloco e sem intenção direta em 

destacar a introdução, desenvolvimento e conclusão do tema. 

Com relação aos erros ortográficos, S4 afirmou, na entrevista inicial, ter muita 

dificuldade com a grafia das palavras que têm som de “s” no meio dos vocábulos, 

situação que apareceu duas vezes em seu relato, em “adolesentes” e “represoes”, 

em vinte e cinco das possíveis, na redação. Apontou também que sempre tem 

dúvidas ao optar pelo uso do “m” ou “n”, fato que não ocorreu em sua redação. 

Talvez, por ter conhecimento dessa dificuldade, tenha evitado o uso de palavras que 

pudessem apontar para essa dúvida, mantendo assim o vocabulário pobre e restrito. 

S4, em entrevista inicial, afirmou que o corretor ortográfico do editor de texto 

Word é “um santo remédio” para ela, pois auxilia na maior parte de suas dúvidas. No 

resultado final, nota-se realmente que muitas correções foram feitas pelo corretor 

ortográfico. Esta ferramenta, quando há somente uma forma de grafia da palavra, a 
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corrige automaticamente. Em outros casos, em que há mais do que uma 

possibilidade, ele ressalta a palavra errada com um sublinhado vermelho e ao clicar 

com o botão direito há que se fazer a opção. A candidata comentou que “a palavra ia 

aparecer aquele vermelhinho, aí aquilo dava uma agonia”, pois neste caso há a 

dúvida na escolha.  

Pode-se observar ainda que a candidata não reconhece que a maior parte de 

seus erros aparece em pontuação, acentuação e na alteração na estrutura 

segmental da palavra. Quando questionada sobre suas maiores dificuldades ao 

escrever, afirmou que era realmente com relação à representação dos sons do “s” 

no meio dos vocábulos. 

 No total geral, em número de erros, S4 foi o candidato que mais apresentou 

ocorrências na redação (ANEXO VI). 

S4 só não teve ocorrências na categoria surdo-sonora (SS). 

Foi também a candidata que mais teve ocorrências em substituição 

aleatória (SA), fato que pode denotar uma dificuldade muito grande na escolha de 

grafemas ou, ainda, no próprio do notebook. Houve uma ocorrência em 

transposição na estrutura segmental (TS), onze em omissão na estrutura 

segmental (OS), três em adição na estrutura segmental (AS), três em regras 

simples (RS), nota-se por três vezes a aparição do mesmo erro na mesma palavra 

“desenformado”, o que não dá margem a caracterizar um problema recorrente, mas 

sim a dificuldade nesta única palavra. Já as regras contextuais complexas 

correspondem a praticamente um terço dos erros cometidos, vinte e uma em regras 

complexas (RC), categoria em que se denota sua maior dificuldade, três 

ocorrências em irregularidades na língua (IL), ocorrência inesperadamente baixa, 

pois, como esses erros envolvem as arbitrariedades ortográficas, esperava-se uma 

maior quantidade de recorrências até em função do discurso de S4 afirmar ser esta 

uma de suas maiores dificuldades. Houve ainda três ocorrências em pontuação 

(PT) e cinco em outros (OU). 

 

S5 

 

S5 foi levado por seus pais à uma associação, que é referência neste 

diagnóstico, em 2004, a fim de identificar as causas das suas dificuldades escolares. 

Segundo eles, S5 era excessivamente lento na elaboração das tarefas, apresentava 
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desatenção e silabação na leitura, fazia trocas na escrita e tinha dificuldades em se 

concentrar. Como consequência deste quadro, ainda apresentava baixa autoestima. 

S5 é o segundo filho de uma prole de três, teve gestação e desenvolvimento 

neuropsicomotor normais, destacando-se apenas atraso no desenvolvimento da 

linguagem. 

S5 passou por uma bateria de testes, denotando nível intelectual e raciocínio 

dentro da média esperada. Foram detectadas dificuldades na percepção do 

esquema corporal e na adaptação em novas situações. O nível visomotor também 

foi considerado insatisfatório para a fase de desenvolvimento em que se encontrava. 

Destacou-se ainda no laudo que S5 vence suas dificuldades baseado em 

recursos pessoais e familiares e em função disso deixa de adquirir experiências 

importantes para suas relações. 

Com relação à comunicação oral, conseguiu transmitir seus pensamentos de 

maneira adequada, denotando integridade em seu quadro fonêmico e fonológico. 

Porém, na produção de textos, mostrou dificuldades em utilização de regras 

morfossintáticas, em rimas e aliterações, e na junção de fonemas para a formação 

de palavras. No ditado de logatomas, fez trocas visuais, auditivas, espaciais, omitiu 

e inverteu grafemas. Seu diagnóstico acusou dislexia em grau severo. 

Em entrevista inicial, S5 pontuou que suas maiores dificuldades são os sons 

do “s”, “h” inicial e acentuação. Em seu discurso “[...] Olha, pra mim esse negócio de 

‘s’, ‘dois esses’, ‘c’, essas coisas assim [...] Palavras de letras com som igual, mas 

cada hora usa um [...] e acentuação, eu acho que eu tenho bastante dificuldade 

também [...] E ‘h’ no início da palavra”. 

Questionado se usava alguma estratégia específica para lidar com as 

dificuldades, disse que não, “Na verdade não, eu vou no que assim, na hora que eu 

to escrevendo aquilo que meu cérebro acha que é, né”.  

S5 ressaltou ainda que para ler, o uso da régua amarela facilita na leitura, 

pois, como para outros disléxicos, diz “Porque eu não sei se já comentaram com 

você, mas parece que as letras, entre aspas, dançam [...] saem da folha”. 

S5 disse que não faz uso de rascunho, pois organiza as ideias na cabeça 

conforme as tem. 

Pontuou ainda que tem dificuldades em tabuada, memorização de nomes de 

pessoas. Para memorizar, relaciona com nome de parentes. Tem ainda dificuldade 
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de lembrar de fórmulas e para conseguir faz muitos exercícios. Na escola em que 

estudava, ele tinha permissão para levar as fórmulas escritas. 

Na pergunta final, da entrevista inicial, ao ser questionado se desejava 

registrar mais alguma coisa, manda um recado aos coordenadores e professores. 

Ele acha que esses profissionais devem saber que os disléxicos demoram um pouco 

mais para ler e que eles não esperam acabarem os exercícios, o que os frustra, pois 

se tivessem atendidas suas necessidades, acabariam também as tarefas, porém em 

seus ritmos. 

Na entrevista final, disse que a principal dificuldade foi em pensar no título, 

fato que despendeu 15 minutos aproximadamente.  

S5 foi o candidato que menos apresentou erros. Seu discurso foi curto, houve 

coerência, começo meio e fim em sua redação. 

Na redação (ANEXO VII), suas poucas ocorrências apareceram cinco em 

regras complexas (RC) categoria em que se denota sua maior dificuldade, uma 

ocorrência em irregularidades na língua (IL) e duas em outros (OU). 

Como S5 realizou sua redação em um campus em outra cidade, não houve o 

registro do log para auxiliar na análise. 

 

S6 

 

S6 é filha mais nova de uma prole de 2 e foi avaliada em uma associação que 

é referência neste diagnóstico, em outubro de 2005. 

A gestação transcorreu normalmente e seu desenvolvimento neuropsicomotor 

foi normal. Frequentou uma escola aos três anos. Aos quatro, transferiu-se para 

outra, que frequentou por mais dois anos. Depois foi adiantada em um ano e 

transferida para seu terceiro colégio, em busca de uma escola maior, de acordo com 

os pais.  

Precisa de um mediador para os estudos por apresentar-se dispersa e lenta. 

Teve alteração no exame oftalmológico, que constatou problemas no 

acompanhamento de objetos e o movimento sacádico lento e instável. 

Possui dominância mista, em que, para a mão, perna, braço e ouvido têm 

dominância esquerda, e para o olho, direita. 
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Apresenta ritmo lento na organização temporal e não faz fechamento de 

figuras. Transmite adequadamente o que pensa oralmente, tendo apresentado 

integridade no quadro fonêmico e fonológico. 

Em atividade de organização e sequência lógica, demonstrou pobreza no 

vocabulário e não reconheceu rimas e aliterações. Demonstrou ainda dificuldade 

com logatomas e na formação de palavras. 

Na comunicação escrita, realizou cópia lenta e no ditado de logatomas 

realizou trocas visuais, auditivas, espaciais, pedagógicas, omissões e inversões de 

grafemas. 

A leitura foi lenta, não houve compreensão do texto, e a memória imediata 

estava prejudicada, tendo resultado também no teste de nomeação rápida abaixo da 

média. 

Apesar de não constar no laudo, durante a entrevista foi levantada a 

comorbidade com TDAH. 

S6 não fez solicitações específicas para realização da prova, porém o 

relatório enviado por seu colégio atual sugere que S6 tem dificuldade em questões 

de múltipla escolha, em enunciados complexos e em linguagem figurada. Sugere-se 

que disponha de tempo adicional. 

A entrevista inicial com S6 foi feita presencialmente na universidade. 

Encontrei-me com ela já na antessala. Logo após, seguimos para sala na qual 

realizamos a entrevista. Mostrou-se uma jovem muito alegre, porém bastante 

ansiosa.  

A entrevista transcorreu de maneira bastante dinâmica e em alguns 

momentos pude notar a autoestima da candidata bastante abalada. 

Sua voz chegou a ficar embargada quando se lembrou da situação em que 

uma professora a menosprezou diante do diretor da escola. 

Pareceu bastante feliz com a possibilidade de frequentar a universidade. 

Na entrevista final, feita imediatamente após a saída da candidata da prova, 

mostrou-se bastante confiante. Acreditava que realmente tinha se saído bem. A 

candidata, infelizmente, não se classificou com nota suficiente para matrícula. 

Na produção escrita de S6 (ANEXO VIII), verifica-se que não optou por fazer 

rascunho. Realizou a redação diretamente no computador. Ao se analisar o log, 

observa-se que alguns trechos escritos e desenvolvidos foram apagados na versão 
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final. Em alguns deles, há também palavras escritas erroneamente, que não foram 

contabilizadas, pois a proporção dos erros foi calculada com relação à versão final. 

A estrutura do texto mostra coerência na produção das ideias, com 

introdução, desenvolvimento e conclusão. Entretanto, a candidata comete muitos 

erros de concordância e tempos verbais, esperados pelo seu diagnóstico. 

Aparecem ainda muitas ocorrências em omissão de segmentos. 

Nas entrevistas inicial e final, S6 pontuou suas maiores dificuldades, que, de 

acordo com a candidata, são a organização das ideias e o desenvolvimento delas 

coerentemente. Segundo ela, não troca letras e nunca trocou. 

Na entrevista final, disse ainda que sua maior dificuldade durante a realização 

da redação foi a organização do discurso. Não sabia se o que colocava era mais 

adequado na introdução ou conclusão, por exemplo. 

Não houve ocorrências em surda sonora (SS), inversão na estrutura 

segmental (IS), transposição na estrutura segmental (TS) e pontuação (PT).  

A maior parte dos erros de S6 apresentou-se nas categorias regras 

complexas (RC), com nove ocorrências, e outros nove erros diversos foram 

contabilizados em outros (OU). Destes, a maioria refere-se a erros de concordância 

e semânticos. Segue-se, em números de ocorrências, o item substituições 

aleatórias (SA), em que a maioria foi por trocas auditivas, seguido de omissões na 

estrutura segmental (OS), com cinco ocorrências, dificuldade não pontuada pela 

candidata. Em seguida, adição na estrutura segmental (AS) e regras simples 

(RS), cada um com uma ocorrência. 

As seis ocorrências de irregularidades na língua (IL), com exceção da 

palavra “jesto”, estão relacionadas à representação dos sons do “s” nos vocábulos. 

Esses erros são esperados, pois envolvem as arbitrariedades ortográficas. Esse tipo 

de dificuldade costuma acompanhar os sujeitos disléxicos ao longo da vida.  

 

S7 

 

O candidato foi avaliado por uma associação, que é referência neste 

diagnóstico quando tinha 22 anos. Seu nível intelectual foi de médio a superior, com 

um ótimo potencial intelectual a ser desenvolvido. Apresentou excelente raciocínio 

numérico e não apresentou dificuldades no enfrentamento de novas situações. 

Houve adequação na percepção visual e organização temporal. No plano emocional, 
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apresentou baixa autoestima, inquietação e irritabilidade. Como S7, após assinar o 

termo de Consentimento Livre e Esclarecido, concordando em participar, 

demonstrou que não queria mais fazer parte do estudo, não especificaremos seu 

diagnóstico. 

É importante ressaltar que na entrevista inicial demonstrou outras 

comorbidades e notou-se um grau extremamente baixo com relação à sua 

autoestima. Talvez por ser mais velho e ter descoberto tarde sua condição de 

disléxico, fique mais difícil recuperar os danos emocionais causados. Fato é que, 

mesmo após a entrevista, buscando reassaltar as possibilidades de conseguir ser 

aprovado, acabou por não aparecer no dia do exame. 

Pontuou suas dificuldades ao escrever de uma maneira geral, desde a 

estruturação do parágrafo, organização das ideias de forma coerente até a ortografia 

correta.  
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ANÁLISE GERAL  

 

O quadro abaixo (Quadro 11) contabiliza os erros cometidos por cada sujeito 

em cada uma das categorias analisadas e a proporção de erros em relação ao 

número de palavras usadas no texto (1%) e em relação ao número de caracteres 

digitalizados (%2). 

 

 

 
Quadro 11 – Quadro quantitativo dos erros – Elaborado pela pesquisadora  

 

O quadro a seguir (Quadro 12) refere-se à legenda utilizada nas categorias 

analisadas. 

 
Quadro 12 – Legenda das categorias – Elaborado pela pesquisadora  

 

Fazendo a análise dos quadros 11, 12 e 13 que se seguem e 

correlacionando-a com as considerações feitas anteriormente a respeito dos 
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quadros 8 e 9, pode-se extrair destes dados alguns outros pontos relevantes ao 

observar o grupo como um todo. 

S2, S3 e S5 tiveram as menores notas em redação, desenvolveram as 

redações mais curtas, como menor número de palavras.  

Quanto às escolhas de carreira, tanto de S3 e S5 optaram por Engenharia 

Mecatrônica, ao passo que S2 optou por Administração. Assim, o peso das 

disciplinas de Química e Física, possibilitou que as classificações finais de S3 e S5 

permitisse que fossem aprovados em 1ª e 2ª lista respectivamente.  Mas, para S2 a 

pontuação alcançada, devido ao peso maior da redação, não foi suficiente para sua 

classificação.  

S2, nas entrevistas inicial e final, mostrou muita tranquilidade com relação às 

suas dificuldades e suas lidas com elas. Na entrevista final confessou, ainda, que já 

havia entrado em outra universidade para a qual demonstrava preferência. Talvez 

esse fato tenha colaborado para que não se empenhasse mais. Foi o candidato que 

menos escreveu e o primeiro dentre os sujeitos analisados a terminar a prova. Saiu 

logo que a saída foi liberada, ou seja, nem utilizou o tempo a mais que poderia 

dispor, nem tampouco o computador. Certamente se tivesse utilizado o tempo extra 

de que podia utilizar pudesse ter feito uma revisão mais acurada ou ainda um 

enredo mais rico.  

S1 foi aprovado em 2ª lista, na carreira de Administração. Sua maior 

dificuldade no discurso aparece em pontuação. Se desconsiderarmos estes erros, 

passaria a ser o segundo com menor número de erros cometidos. Em entrevista 

disse que fez curso de redação, fato que certamente o auxiliou na organização e 

desenvolvimento do texto. Foi, em número de palavras, o segundo a escrever mais, 

portanto,considerando o número de palavras escritas, seu escore de erros foi 

pequeno. Seu texto, apesar do excesso de sinais gráficos como aspas e parênteses, 

tem coerência e caminha com a intenção de apresentar o tema, desenvolvê-lo e 

concluí-lo. 

S3 teve uma alta porcentagem de erros por quantidade de palavras, o que 

colaborou para que sua nota fosse a mais baixa em redação. 

Nota-se em seu discurso que em cada parágrafo aborda um aspecto diferente 

do tema, mas não se delineia uma costura entre eles. 

Já S5 foi o que menos erros cometeu mas, também foi o segundo que menos 

escreveu e teve a segunda menor nota em redação juntamente com S2. Seu 
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discurso,foi pobre de vocabulário e desenvoltura, mas suficiente e adequado para a 

carreira escolhida. 

S4 foi a candidata que mais escreveu, 380 palavras, foi a segunda a cometer 

mais erros, mas paradoxalmente foi a segunda maior nota em redação, dos sujeitos 

analisados. Escreveu em um único bloco e muitas vezes este fato dificultou o 

entendimento da hierarquia do discurso.  Nota-se pelos erros por ela cometidos, 

distribuídos por todas as categorias, regras complexas em maior número, não foram 

impedimento para que obtivesse uma nota regular em sua expressão escrita. Fato 

que vai ao encontro do que afirmou o coordenador geral da comissão de 

vestibulares ao pontuar que o contexto e o desenvolvimento do enredo, bem como a 

coerência no discurso são mais relevantes do que os erros ortográficos no caso dos 

alunos disléxicos. Na classificação geral ficou muito distante da necessária para ser 

aprovada. Foi a única candidata que discorreu por um tema diferente.  

Já S6 teve o segundo menor escore geral dos candidatos analisados, mas a 

terceira melhor nota em redação. Com relação à porcentagem de erros, foi a 

segunda menor. Seus erros, além das regras complexas, maior ocorrência para 

todos os candidatos, ilustraram-se em concordância e semânticos, ambos 

compilados na categoria outros. Seu discurso apresenta proporcionalmente poucos 

erros, segunda melhor, mas nota-se que discorre praticamente três parágrafos 

introduzindo o tema e finaliza o quarto parágrafo concluindo. Sua classificação geral 

não foi suficiente para aprovação.  
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O quadro 13 foi elaborado com a intenção de visualizar, descrever e 

classificar os erros de acordo com as categorias elencadas para a análise geral do 

grupo. 

Verifica-se, que a maior dificuldade para todos os candidatos é com relação 

às regras complexas, acentuação, seguidas de omissão de segmento se 

descontarmos pontuação que ficou em segundo lugar numericamente, mas com 

resultado enviesado por um único sujeito. 

Alunos disléxicos que chegam à universidade fazem parte de uma minoria 

que de maneira geral teve um diagnóstico precoce e possibilidades de intervenção 

com diferentes profissionais. 

Todos os candidatos, aqui analisados, em sua maioria foram diagnosticados 

precocemente. Apenas S7 teve seu diagnóstico na vida adulta, o que nos permite 

inferir que, talvez, o fato de sua autoestima ser muito baixa, como colocou, tenha 

sido também um motivo para que tenha desistido de permanecer no processo 

seletivo e ter se ausentado no dia da prova. 

De acordo com Moojen (2009), o erro ortográfico vem sendo objeto de 

preocupação de educadores, pais e alunos, pois está diretamente ligado a um 

desempenho escolar insatisfatório.  

As categorias surda sonora (SS), substituição aleatória (SA), inversão, 

transposição, omissão e adição de estrutura segmental são erros alfabéticos 

relacionados ao conversor grafema-fonema. Essas alterações são comuns no início 

da alfabetização e, na medida em que o contato com a leitura e a escrita torna-se 

mais constante, a tendência é que erros dessa ordem diminuam. De acordo com 

Moojen (2009), as funções neuropsicológicas de memória, atenção processamento 

fonológico e especialização do hemisfério dominante são ativadas. Analisando o 

quadro 13, observamos que não houve ocorrências na categoria surdo-sonora (SS – 

fonemas que se opõem pelo traço da sonoridade como “p” e “b” ou “f” e “v”, por 

exemplo). Este fato pode nos levar a concluir que este erro, bastante comum no 

início do processo de alfabetização e recorrente em crianças disléxicas, talvez tenha 

sido compensado no disléxico adulto que chega às portas da universidade. 

Em substituição aleatória (SA), S1, S2, S4 e S6 apresentaram estas 

ocorrências. A maior parte delas provavelmente por erro de digitação, já que não 

são trocas visuais, nem tampouco sonoras.   
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Em inversão na estrutura segmental (IS), somente S3 e S4 registraram 

ocorrências e também é possível que tenham se dado pela rapidez de digitação no 

teclado, pois são trocas comuns mesmo para sujeitos sem NEE. 

Em transposição na estrutura segmental (TS), somente S4 teve duas 

ocorrências e, ao verificar-se que a mesma palavra foi escrita por duas vezes 

erroneamente da mesma maneira, é possível supor que tenha uma dificuldade no 

componente visual na escolha da ordem das letras. 

Em omissão da estrutura segmental (OS) e adição na estrutura segmental 

(AS), notam-se maiores ocorrências em S3, S4 e S6.  Para Zorzi (1998), esse erro 

pode ocorrer em razão de determinadas formas de construção silábica dificultam a 

escrita das palavras em sua totalidade. Apesar de seu estudo ter sido realizado com 

crianças, o trecho abaixo é ilustrativo para entendermos como o erro se processa 

cognitivamente. 

 

Provavelmente algumas omissões podem dever-se não unicamente 
à complexidade da estrutura silábica, mas também a falhas no 
processo de controle da escrita. Observando crianças produzindo 
escrita, tem sido possível constatar que muitas delas até articulam a 
sílaba que devem escrever. Porém, embora conheçam as letras que 
devem usar, como que por uma falta de sincronia entre o pensar ou o 
articular a palavra e o grafar o que foi dito, elas acabam partindo para 
a sílaba seguinte antes mesmo de grafar a anterior, resultando numa 
omissão total ou parcial da sílaba. (ZORZI, 1998, p. 57). 
 

Os erros referentes à estrutura segmental sejam elas adição, omissão 

inversão ou transposição segmental, são bastante representativos. Essas são falhas 

na conversão grafema-fonema, características de indivíduos com dislexia, 

compatíveis com dificuldades do processamento fonológico. (MOOJEN, 2009). 

Verifica-se que a maior ocorrência para todos os sujeitos acontece nas regras 

contextuais complexas, ou seja, na acentuação. Trata-se de um número significativo 

e compreensível para sujeitos disléxicos, pois as regras de acentuação são 

complexas e difíceis de memorizar e automatizar. Uma ocorrência significativa nesta 

categoria envolve, de acordo com Moojen, dificuldades nas funções executivas que 

podem estar relacionadas em grande parte à prosódia linguística.   

Com relação às irregularidades na língua (IL), quase todas as ocorrências 

estão relacionadas às maiores dificuldades pontuadas pelos candidatos, os sons do 

fonema “s” e “h” inicial. Esse tipo de dificuldade costuma acompanhar os sujeitos 

disléxicos ao longo da vida, pois no banco do léxico mental há um pequeno número 
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de palavras o que faz o indivíduo recorrer à via fonológica para codificar. (MOOJEN, 

2009). No estudo de Zorzi (1998), feito com crianças no momento da aquisição da 

escrita, as representações múltiplas, como nomeia este item, apresentam uma 

grande porcentagem de ocorrências, fato que, para ele, por não existir uma forma 

única de se grafar um mesmo fonema, pode gerar confusões. 

De uma maneira geral, observa-se que as maiores ocorrências apresentadas 

por todos os candidatos se deram nas regras complexas, que se referem à 

acentuação, pois tem seu uso muitas vezes arbitrário, e em outras vezes o fato de 

acentuar, ou não, não trazer diferença fonética.  

Em segundo lugar, aparecem as dificuldades na pontuação, dificuldades 

essas quase que na totalidade de um único candidato.  

A seguir, em números de ocorrências, pontuam-se somadas as alterações 

nas estruturas segmentais, sejam elas transposição, adição, omissão ou inversão. 

Vimos, a partir dos resultados dessa pesquisa, que os erros ortográficos mais 

cometidos por alunos em processo da aquisição e da escrita, e que no decorrer do 

contato com o mundo letrado tendem a diminuir, no caso dos disléxicos, em sua 

maioria, tendem a permanecer. 

Com o balanço entre expectativas e resultados pudemos observar que os 

sujeitos da pesquisa têm, apesar das histórias diversas, muitos pontos em comum 

que pairam entre experiências de humilhação, baixa autoestima, dificuldades em 

identificar estratégias que facilitem suas performances. Estratégias que, quando 

identificadas, são capazes de mudar suas rotinas. Surge então, outra dificuldade que 

é atingir o professorado de maneira que seja despertado para o conhecimento e 

reconhecimento das necessidades educacionais especiais desse grupo de alunos, 

que abrange parcela significativa dos estudantes. Anima-nos ver os estudantes que 

mesmo encontrando percalços, são jovens decididos, que superaram barreiras e 

apesar dos rótulos recebidos, durante suas vidas escolares, acreditaram em seus 

potenciais, desenvolveram estratégias e chegaram às portas da universidade. 

Precisamos reconhecer seus esforços e fazer deles, sejam nomeados como jovens, 

disléxicos, ou sujeitos de pesquisa são, antes de tudo, adultos realizados e 

profissionais de sucesso competentes.  

Verifica-se, holisticamente, que mesmo aqueles sujeitos que não conseguiram 

o intento de ingressar na universidade neste momento, têm potencial para tanto e, 

talvez, futuras pesquisas com a orientação vocacional voltada especificamente para 
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esse público, possam fazer com que tenham mais informações em relação ao 

acesso à universidade e também quanto às dificuldades e facilidades que precisarão 

ser enfrentadas para alcançar as carreiras escolhidas.  

A pesquisa teve como objetivo geral verificar, por meio da prova de redação 

de processo seletivo para o ensino superior, os padrões de erros e estratégias de 

autocorreção mais frequentes na produção escrita de adultos disléxicos. O estudo 

caracterizou os participantes com relação ao seu histórico e relatos e descreveu 

suas percepções com relação às dificuldades enfrentadas na vida escolar e com 

relação ao acesso à universidade. Foram descritos, ainda, os erros por meio de 

categorização, de acordo com o referencial teórico selecionado, e identificadas as 

estratégias utilizadas pelos sujeitos para a expressão escrita, organização de ideias, 

na autocorreção e na busca de minimizar seus erros durante a elaboração de 

redação no processo seletivo. 

Assim, com o intuito de tornar claras as singularidades e NEEs desses 

alunos, justifica-se a divisão de análise dos resultados obtidos em análise individual 

e análise do grupo. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo da análise e apresentação dos resultados, foi possível apontar as 

características dos candidatos, identificando as estratégias, muitas delas bastante 

peculiares e utilizadas na tentativa de superar as dificuldades e permanecer na vida 

escolar. A literatura nos mostra que grande parte dos alunos com dificuldades, 

dentre eles um número expressivo de disléxicos, abandona os bancos escolares por 

não terem tido diagnóstico e, como consequência, são rotulados como indolentes, 

preguiçosos e deixados de lado por não se adaptarem ao grupo ou à instituição. 

Fatos como esse são bastante conhecidos e divulgados.  

Os erros ortográficos fazem parte da apropriação da escrita e, em um 

desenvolvimento considerado normal, as crianças vão compreendendo e 

assimilando as regras das mais simples às mais complexas e se tornando leitores e 

escritores cada vez mais competentes. Infelizmente com os disléxicos, e 

principalmente com os disléxicos adultos, essa não é a regra. Para eles, há a 

necessidade de um aprendizado e esforço constante na assimilação e memorização 

das regras ortográficas. E para obterem êxito, cada qual descobre ferramentas, 

sejam elas post its, gravadores, anotações, música alta e estratégias que colaboram 

para seu melhor desempenho. Esses fatos mostram a singularidade dos casos, o 

que dificulta traçar uma única estratégia para uma intervenção geral no ensino 

superior. 

Sabe-se que cada um tem uma forma mais eficiente para aprender, sejam 

pessoas disléxicas ou normoléxicas. Alguns alunos são mais visuais, outros mais 

auditivos, e outros ainda mais sinestésicos. Utilizando-se de linguagens diversas, os 

professores do ensino superior poderão atingir um número maior de alunos e de 

forma mais significativa.  

Procurou-se ainda com o trabalho tornar essas especificidades mais 

conhecidas e buscar que a Dislexia não seja vista como um quadro a ser justificado 

oficialmente por meio de laudos e baterias neuropsicológicas para que se ofereçam 

as condições adequadas para a permanência saudável desses alunos no ensino 

superior. É ponto indiscutível que o diagnóstico seja importante e indispensável e 

que quanto mais cedo ele é feito, melhor será o desenvolvimento acadêmico destes 

alunos. Porém, o fato de os próprios alunos disléxicos identificarem suas 

dificuldades, pontuarem estratégias e adaptações que auxiliam em seus 
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desempenhos, deveria apontar para o seu atendimento, da mesma maneira que 

pessoas consideradas normais também desenvolvem rotinas e adaptações para 

estudos e demais tarefas. 

Outra ferramenta que a universidade pode oferecer antes de o candidato 

tornar-se aluno é um trabalho vocacional, orientando estes alunos a buscar carreiras 

que permitam que suas competências e habilidades sejam plenamente estimuladas 

e aproveitadas em prol de seus próprios benefícios. 

Uma universidade comprometida com as singularidades, que seja realmente 

inclusiva, que respeite as especificidades, físicas, motoras e cognitivas, baseada na 

equidade, é o que todos desejamos. Ancora-se aí a relevância dessa pesquisa, que 

não busca esgotar o reconhecimento e caracterização dos disléxicos adultos, mas 

abrir caminhos para que se possam disponibilizar ferramentas aos professores 

universitários, para que reconheçam estes alunos e possibilitem mediadores, por 

meio de oferecimento assegurado por lei, a utilização de estratégias e adaptações 

possíveis a esses jovens para que tenham não só acesso, como também 

permanência universitária baseada na equidade e reconhecimento de seus esforços.  
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9. APÊNDICES 
                                                               

APÊNDICE A – CARTA DE INFORMAÇÃO À INSTITUIÇÃO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – INSTITUIÇÃO 

 

Gostaríamos de convidar a sua instituição participar do projeto de pesquisa “DISLEXIA: LIMITES E 

SUPERAÇÃO – A EXPRESSÃO DA LINGUAGEM ESCRITA NO PERÍODO DO VESTIBULAR” que se 

propõe a verificar, por meio da prova de redação de processo seletivo para o ensino superior, os padrões 

de erros mais frequentes em adultos disléxicos e em que medida esses padrões presentes na infância 

permanecem recorrentes na produção escrita dos disléxicos que buscam o acesso à Universidade. 

Para tanto, solicitamos sua autorização para participação de candidatos da sua instituição em 

duas entrevistas, uma anterior ao processo seletivo e outra imediatamente após a realização da redação, 

por meio das quais os dados coletados serão posteriormente analisados. Os procedimentos não oferecem 

nenhum risco aos participantes. 

 Em qualquer etapa do estudo os participantes e a Instituição terão acesso ao Pesquisador 

Responsável para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terão o direito de retirar-

se do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão 

analisadas em conjunto com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a 

confidencialidade das questões respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas o 

Pesquisador Responsável terá acesso a essa informação), bem como a identificação do local da coleta de 

dados.  

 Caso a Instituição tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie - 

Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - Mezanino.  

 Assim, considerando-se o exposto, solicitamos o consentimento desta Instituição para o contato 

com os Sujeitos de Pesquisa.  

 Desde já agradecemos a sua colaboração.  

 Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas 

pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação da Instituição e dos Sujeitos de Pesquisa é 

voluntária, e que, a qualquer momento ambos tem o direito de obter outros esclarecimentos sobre a 

pesquisa e de retirar-se da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo.  

 

Nome do Representante Legal da Instituição: ____________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Instituição: _________________________________________ 

 

Declaro que expliquei ao Responsável pela Instituição os procedimentos a serem realizados neste estudo, 

seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou 

prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas.  

 

São Paulo,                         de                               de                      . 

 

Karen Kaufmann Sacchetto      Beatriz Regina Pereira Saeta 

Pesquisadora responsável                                                                             Orientadora 

 kk.sacchetto@gmail.com                                                                    beatrizregina.saeta@mackenzie.br    

Universidade Presbiteriana Mackenzie – Rua da Consolação, 896 – Telefone: 2114.8707 
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 APÊNDICE B – ENTREVISTA INICIAL  
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APÊNDICE C – ENTREVISTA FINAL 
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APÊNDICE D – CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO          

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO SUJEITO DE PESQUISA 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “DISLEXIA: LIMITES E SUPERAÇÃO – A 

EXPRESSÃO DA LINGUAGEM ESCRITA NO PERÍODO DO VESTIBULAR” que se propõe a verificar, por meio 

da prova de redação de processo seletivo para o ensino superior, os padrões de erros mais frequentes em 

adultos disléxicos e em que medida esses padrões presentes na infância permanecem recorrentes na produção 

escrita dos disléxicos que buscam o acesso à Universidade. 

Para tanto, solicitamos sua autorização para participação de duas entrevistas, uma anterior ao processo 

seletivo e outra imediatamente após a realização da redação, por meio das quais os dados coletados serão 

posteriormente analisados. Os procedimentos não oferecem nenhum risco ao participante. 

 Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável para o esclarecimento de 

eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar-se do estudo a qualquer momento, sem 

qualquer penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros 

participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, sendo 

resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador Responsável terá acesso a essa informação), 

bem como a identificação do local da coleta de dados.  

 Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie - Rua da Consolação, 

896 - Ed. João Calvino - Mezanino.  

 Desde já agradecemos a sua colaboração.  

 Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pelo 

Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer momento tenho o 

direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-me da mesma, sem qualquer penalidade ou 

prejuízo.  

 

Nome do Sujeito de Pesquisa: ___________________________________________________ 

 

Assinatura Sujeito de Pesquisa: __________________________________________________ 

 

 Declaro que expliquei ao Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados neste estudo, seus 

eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou prejuízo, 

assim como esclareci as dúvidas apresentadas assim como esclareci as dúvidas apresentadas.  

 

São Paulo,                         de                               de                      . 

 

Karen Kaufmann Sacchetto      Beatriz Regina Pereira Saeta 

Pesquisadora responsável                                                                                   Orientadora 

 kk.sacchetto@gmail.com                                                                    beatrizregina.saeta@mackenzie.br  

 Universidade Presbiteriana Mackenzie – Rua da Consolação, 896 – Telefone: 2114.8707 
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ANEXO I – PROPOSTA DE REDAÇÃO DOS GRUPOS I, IV, V e VI 
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ANEXO II – PROPOSTA DE REDAÇÃO DOS GRUPOS II e III 
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ANEXO III – REDAÇÃO S1 
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ANEXO IV – REDAÇÃO S2 

 
 

A guerra nos estadios 
 

As torcidas organizadas perderam todos os seus objetivos e banalizou o futebol. 
 
Nos dias atuais o futebol é um esporte bastante adorido pelos brasileiros, antigamente as pessoas iam 

aos estádios para assistir o jogo e irem para casa, só que hoje em dia a violencia está tao presente que as 
torcidas organizadas fazem perfeitas guerras dentro ou fora do estadio, perdendo assim o sentido do esporte. 

 
O juventude Vem sendo muito afetada e persuadida com as noticias, amigos, parentes, entre outros, o 

que faz com que um jovem possa engressar em uma torcida organizada, o que pode lear este adolecente a 
brigar, matar entre outros deletos.  

 
E necessario ressaltar que não sao todos os membros de uma torcida que só pensam em brigas, mas 

sim uma grande parte dela. Deve-se controlar mais os contatos entre torcidas para que nao haja confronto. 
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ANEXO IV – REDAÇÃO S3 
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ANEXO VI – REDAÇÃO S4 
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ANEXO VII – REDAÇÃO S5 

 

Unir sem destruir 

Hoje um grande problema da sociedade é a violência das torcidas-organizadas de times de futebol. 

Torcidas que independente de o resultado dos jogos saem nas ruas destruindo tudo e todos em seu caminho, 

entrando em confrontos com outras torcidas e inclusive com a policia. 

No decorrer dos últimos anos vem crescendo o numero de internações em hospitais, de pessoas com 

ferimentos causados durante tumultos de torcidas-organizadas e inclusive mortes podem ser comuns. 

Mas se engana quem acredita que isso é exclusivo do Brasil, por exemplo, tem os chamados Hooligans 

na Inglaterra que são tão violentos ou ate mais do que os brasileiros. 

O futebol é um esporte que em sua origem foi criado para unir as pessoas e desenvolver o espirito competitivo 

de forma saldável, portanto deve-se unir as pessoas em torcidas, mas não visando a destruição e sim o espirito 

do futebol e a camaradagem. 
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ANEXO VIII – REDAÇÃO S6 

 


