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RESUMO 
 

A alfabetização tem um importante papel no processo formal de aprendizagem e é 

justamente nessa fase que as dificuldades são identificadas. No Brasil, cerca de 2% a 3% das 

crianças em idade escolar vem sofrendo com um distúrbio chamado dislexia. Considerando a 

aprendizagem um aspecto relevante na vida do ser humano, este artigo objetiva elucidar a 

dislexia balizada na análise documental do filme “Estrelas na Terra – Toda Criança é Especial” 

uma vez que esse conceito havia sido banido da literatura cientifica devido ao mau uso do termo 

apontando a importância do diagnóstico nos primeiros anos da educação infantil. Após a 

realização da análise do filme, percebe-se que na literatura existem vastas concepções pluralistas 

a respeito da etiologia da dislexia, mas com avanço do estudo da bioquímica cerebral melhor 

hipóteses convergentes sobre as causas da dislexia poderão ser apontadas. Pode-se considerar que 

a psicopedagogia possui ferramentas para contribuir na reeducação da obtenção de habilidades de 

leitura e escrita suficientes para o sucesso escolar do aluno disléxico.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A criança que conquista o caminho da escola inicia uma longa experiência que vai 

modificar-lhe a vida. Ainda que ligada ao quadro familiar, separa-se dele ao tornar-se estudante. 

A alfabetização tem um importante papel no processo formal de aprendizagem e é justamente 

nessa fase que as dificuldades são identificadas.  

No Brasil, cerca de 2% a 3% das crianças em idade escolar vem sofrendo com um distúrbio 

chamado dislexia [1], responsável pelo “analfabetismo funcional”, devido ao fato das escolas não 

estarem preparadas para atenderem esses alunos (HEBRON, 2008). 

O Psicopedagogo, profissional interdisciplinar, vêm se inserindo no mercado de trabalho, 

sobretudo nas organizações escolares ocupando-se especialmente com o processo evolutivo e 

dinâmico da aprendizagem. Hipoteticamente o Psicopedagogo é bem visto pelos profissionais da 

educação quanto a sua efetivação na análise de alterações na aprendizagem. 

Quando o título do presente artigo faz referência ao filme “Como estrelas na terra”, com 

ilustração de passagens, tem como objetivo geral dá uma definição da causa da dislexia, o 

diagnóstico e estratégia pedagógica utilizada para as dificuldades do disléxo. A pessoa não 

adquire ou torna-se disléxo, é uma condição. Portanto, é necessário que o diagnóstico seja feito 

nos primeiros anos da educação infantil por uma equipe multidisciplinar. 

 Fichot (1967) observa que o conceito de dislexia havia sido banido da literatura cientifica 

o que causou uma desinformação precisa da informação, sendo recentemente considerado um 

distúrbio que merece atenção. De tal maneira a pesquisa vem a ser justificável uma vez que a 

“dislexia é co-responsável pelas dificuldades de milhões de crianças em aprender a ler, escrever e 

entender o que é lido” (HEBRON, 2008). A pesquisa busca oferecer contribuições diretas para os 

profissionais, educadores e pais sobre a causa da dislexia, suas características e mitos. 

 

COSTEIRA, Osíris. Termos e Expressões da Prática Médica. Divisão Médica, Rio de Janeiro-RJ, 2001. 1. 

Dislexia: Distúrbio na capacidade de ler, em que o paciente não entende a leitura. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Quanto aos procedimentos técnicos, trata-se de uma análise bibliográfica e documental de 

caráter qualitativo. É uma pesquisa exploratória bibliográfica que será ilustrada com passagens 
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do filme “Taare Zameen Par – Every Child is Special” traduzido para o português: “Estrelas na 

Terra – Toda Criança é Especial”.  

Quanto à natureza, é uma pesquisa qualitativa. Conforme Neves (1996) a pesquisa 

qualitativa caracteriza-se pelo enfoque interpretativo dos fenômenos estudados, e segundo Gil 

(1991), esta abordagem não utiliza de métodos estatísticos para poder medir e enumerar eventos.  

No que diz respeito aos objetivos a pesquisa é exploratória. Sobre esse tipo de pesquisa Gil 

(1991) considera um método de verificação de materiais que ainda não ganharam um tratamento 

analítico, ou que ainda podem ser reelaborados conforme os objetivos de pesquisa. 

Sendo assim, o objeto dessa pesquisa foi o filme “Como estrelas na Terra”, um filme 

indiano, lançado em 2007, com duração de 02 horas, 43 minutos e 23 segundos. O filme retrata a 

história de vida real de um garoto com oito anos de idade, que tem dislexia grave e passa a ser 

marginalizado devido à desinformação acerca do distúrbio. O enredo é construído num terreno 

frágil, aonde as dificuldades o ferem dia a dia até o momento que um educador percebe seu 

diagnóstico e resgata sua auto-estima. 

A coleta de dados se deu mediante a observação de cenas e transcrição de frases do filme, 

fazendo a utilização de discussões reflexivas sustentado ao conhecimento teórico. Dessa maneira, 

articular as falas do filme a posições teóricas possibilita visualizar as manifestações da dislexia.  

A análise teórica desenvolvida sobre a dislexia foi através de artigos científicos, 

dissertações publicadas na internet, trabalhos publicados em revistas, livros e consulta via 

internet sobre o tema. Na pesquisa em ambiente virtual foram utilizados como descritores as 

seguintes palavras: Dislexia, dificuldade de aprendizagem e psicopedagogia.  

 

3. REVISÃO LITERÁRIA 

 

A linguagem é uma função psíquica de objetivo social. Sua aprendizagem se dá por 

imitação condicionada através da interação com o ambiente, contudo, hereditariamente arranjado 

de um equipamento neural adaptado pra tal fim e ajudado pelo inter-relacionamento seqüencial 

do desenvolvimento cognitivo, Santos (1978) conceitua, 

 

“Quando o indivíduo se habitua a ouvir e ver uma palavra, a imagem desta tende a fixar-se, 

respectivamente, no centro da memória auditiva das palavras faladas (imagem auditiva) e no 

centro da memória visual das palavras escritas (imagem visual). Posteriormente, todavia, 

graças a atos motores coordenados, oriundos do centro fonético e do centro gráfico, ele é capaz 

de, respectivamente, pronunciá-la e escrevê-la corretamente, manejando-a com oportunidade” 

(SANTOS, 1978, p. 217). 
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À medida que ocorre a interação social, os códigos incluindo sons, palavras e padrões 

gramaticais vão se tornando familiares. Funcionalmente, a leitura(L) ocorre pelo resultado da 

decodificação (D) e compreensão (C) de palavras (L=DxC), as palavras familiares podem 

instantaneamente serem reconhecidas pela memória, sem a necessidade de serem decodificadas 

(PINHEIRO, 2002).  

Na dislexia não ocorre assim. Para melhor entender é necessário compreender como o 

cérebro funciona. A parte esquerda do cérebro é responsável pela linguagem, enquanto que a 

direita tem a função de construir uma memória permanente, à medida que o aprendizado vai 

progredindo menos esforço é exigido para a leitura. Devido às falhas de conexões cerebrais, o 

cérebro do disléxico no processo de leitura recorre somente à área que processa fonemas 

(HEBRON, 2008). 

Dentro desse contexto, a linguagem é uma operação extremamente complexa a qual 

envolve a percepção, a ideação e a motricidade. A respeito das causas da dislexia, a percepção 

aqui discutida é a mais difundida na ciência e a mais afirmada pela psicologia cognitiva. No 

entanto, como a causa da dislexia envolve vários fatores, antes de se dá esse diagnostico precisa-

se descartar as possibilidades de lesão neurológica por um neurologista, ser acompanhado por um 

fonoaudiólogo e psicólogo. O professor na sala de aula terá um importante papel na identificação 

primária do problema. Considera-se a consciência fonêmica o fator preponderante para o 

distúrbio aonde decorre da fraca consciência fonológica e imprecisão no reconhecimento de 

palavras. Como descreve no filme, 

 

“Para se conseguir ler e escrever é essencial relacionar sons com símbolos, saber o 

significado das palavras. Às vezes as crianças podem ter problemas adicionais. Como 

dificuldade em seguir ordens. Vá para página 65, capitulo 9, parágrafo 4, linha 2. Ou 

coordenação mecânica ruim ou péssima. Porque não consegue relacionar o tamanho, 

velocidade e distancia” (Como estrelas na Terra). 

 

Deste modo, um padrão de erros se repete na atividade do disléxico sendo descritas por 

Fichot (1967) como as primeiras manifestações da dislexia. O filme traz o exemplo da confusão 

com letras similares, a letra “b” no lugar de “d” e vice-versa, resultantes de dificuldades de 

discriminação perceptiva. “S” e “R” invertidas, como imagens refletidas, ao invés de escrever a 

palavra “SIR” escreve “ƧIЯ”, como também com o “h” e “t”, demonstrando uma confusão na 

diferenciação auditiva dos sons. Faz mistura de grafias parecidas: “nada” com “anda”; “S-ó-l-i-d-

o” vira “S-ó-i-l-e-do”. Isso aponta as confusões entre fonemas vizinhos e diferenciação do 

traçado. 
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Ainda segundo Fichot (1967) as perturbações da lateralização como também do esquema 

corporal aparecem como um fator patológico que podem entravar a aprendizagem da leitura. A 

má organização do espaço no disléxico manifesta-se pela dificuldade em situar as diversas partes 

do corpo, notável no filme. Desse modo, uma sólida organização perceptiva da criança no mundo 

é um fator necessário na aprendizagem da leitura. 

Anatomicamente, Lefevre et. al., (1980) aponta que na fase de pelo esplendor, em torno do 

sexto ano de vida, fase da aquisição da leitura e escrita ortográfica, ocorre um correspondente 

aperfeiçoamento da mielenização do sistema motor corticonuclear.  

Esta inadaptação escolar em particular é descrita no CID-10 por Transtorno específico de 

leitura F81.0 que diz: 

 

“A característica essencial é um comprometimento específico e significativo do 

desenvolvimento das habilidades da leitura, não atribuível exclusivamente à idade 

mental, a transtornos de acuidade visual ou escolarização inadequada. A capacidade de 

compreensão da leitura, o reconhecimento das palavras, a leitura oral, e o desempenho 

de tarefas que necessitam da leitura podem estar todas comprometidas. O transtorno 

específico da leitura se acompanha frequentemente de dificuldades de soletração, 

persistindo comumente na adolescência, mesmo quando a criança haja feito algum 

progresso na leitura. [...] O transtorno se acompanha comumente de transtorno 

emocional e de transtorno do comportamento durante a escolarização” (CID-10). 

 

 Osti e Marcelino (2008) apud. Kiguel (1976) ressaltam que as consequências vivenciadas 

pelo fracasso escolar perpassam pelo desinteresse aos estudos, faltar às aulas, sintomas de 

agressividade e baixa auto-estima, sendo que essas situações variam na intensidade conforme as 

condições da criança e de sua estrutura familiar. 

Diante do desafio, Durce e Noya (2001) comentam que diante do problema especifico cada 

membro da família pode reagir de maneira específica aonde perpassam por: Aceitação; Negação; 

Autocomiseração; Ambivalência; Projeção; Culpa e/ou Dependência mútua. O fracasso escolar é 

o pior tolerado pelos pais, segundo Fichot (1967) e nesse interrogo, a exemplo do filme, a mãe se 

culpa pelo não aprendizado do seu filho e o pai reagi de maneira projetiva, culpando a 

metodologia da escola. 

Também ilustrado no filme, o aluno disléxico é descrito como preguiçoso e desinteressado: 

“Os livros são seus inimigos, ler e escrever são como castigos para ele”; leviano e teimoso: 

“Repete o mesmo erro de propósito”. Através de tal revisão, a dislexia se não intervier em tempo 

hábil pode efetivar ou intensificar o distúrbio acarretando problemas mais graves como 
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rebaixamento de auto-estima, abandono escolar, marginalização e deliquencia, ressaltam Correia 

e Martins (1997). 

Correia e Martins (1997) ressaltam que há exígua formação da maioria dos professores e 

incompreensão por parte dos profissionais e pais sobre as dificuldades de aprendizagem (DA), o 

que torna por contribuir para o insucesso escolar do aluno com DA.  

Assim, o aluno disléxico sofre incorreções e estereótipos, rebaixamento da autoconfiança 

por não conseguir ler e escrever, bem como executar tarefas simples como abotoar uma camisa 

ou amarrar o cadarço, ilustrado no filme: “... falha em tarefas que crianças da mesma idade fazem 

sem esforço”.  

Fichot (1967) ressalta que as dislexias não se classificam devido as resultantes de uma 

carência pedagógica, absentismo escolar, fraca motivação ou déficit sensorial, mas por um 

conjunto de insuficiências funcionais: insuficiente elaboração da linguagem, da habilidade 

manual, do esquema corporal e do ritmo, no filme ignorado por pais e educadores. 

Sinteticamente a dislexia caracteriza-se pela convergência de elementos neurológicos e de 

elementos afetivo-social. 

Embora O’Connor (2003) afirme que a educação é vista com demasiada frequência como o 

professor despejando o conhecimento na vasilha vazia, o aluno. Em decorrência desse sistema, os 

exames podem criar uma espécie de “bulimia educacional”.  

Para Mourão (2010) se há alguns alunos que parecem não aprender, o professor pode não 

estar ensinando no sentido em que eles pensam. Ou seja, o problema não é da aprendizagem e 

sim da ensinagem. Por exemplo, para atingir os visuais o professor poderá escrever as palavras 

na parte superior do quadro e desenhar mais diagramas. No entanto, os auditivos, precisam mais 

de discussões e música, ao tempo em que os cinestésicos gostariam de se movimentar e poderiam 

ser aproveitados em atividades dinâmicas, como dramatizações. 

Nesse ínterim, segundo o Código de Ética e Estatuto da Associação Brasileira de 

Psicopedagogia (95/96) pode-se afirmar que: 

 

“A psicopedagogia é um campo de atuação em Saúde e Educação que lida com o 

processo de aprendizagem humana; seus padrões normais e patológicos, considerando 

a influência do meio_ família, escola e sociedade no seu desenvolvimento...” 

(Resolução nº 95/96 ABPp, 1996). 

 

Nesse contexto, de acordo com Osti e Marcelino (2008) apud. Chamat (2004) a 

Psicopedagogia é uma área de estudo que tem alcançado grandes avanços propiciando inúmeras 

formas de atuação e intervenção junto a crianças e adolescentes, seja por caráter preventivo como 
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na orientação de profissionais, focando questões didáticas e metodológicas de ensino, estratégias 

lúdicas para os conteúdos escolares e diversificando as maneiras de ensino ou no processo de 

intervenção como diagnosticar e intervir nas dificuldades encontradas. 

Pode-se considerar a psicopedagogia uma área integracionista, denominado segundo Jorge 

Visca (1987) da Epistemologia Convergente, pois consiste na assimilação recíproca de 

contribuições da psicanálise, da escola piagetina e da psicologia social na finalidade de 

compreender os aspectos cognitivos a afetivos da aprendizagem. 

Para intervenção pedagógica toma-se o exemplo do filme onde ocorreu primeiramente 

apontar ao aluno os padrões de erros com a grafia. Como recursos ao aprendizado foram 

utilizados caixas de areia, tintas, massas de modelar, cerâmica, jogos de encaixe, fitas cassetes, 

livros com gravuras, amarelinha e software educativo, dessa maneira apropriando de todos os 

sentidos cinestésicos para o melhor aprendizado.  

Nesse intuito, a criança é capaz de elaborar complexos raciocínios, puramente baseados em 

experimentação prévia com o ambiente, construir uma imagem visual baseada na percepção 

táctil-cinestésica para explorar formas mais complexas. Essa passagem é analisada por Jean 

Piaget apud Lefevre et. al (1980) na elucidação da formação da imagem a partir da atividade 

perceptiva. Na fase de preparação para alfabetização tanto a leitura como a escrita vão exigir um 

processo visual construtivo, vale utilizar de objetos e figuras para favorecer uma organização 

visual aonde as formas se transformarão em letras numa seqüência espacial, variando nas 

dimensões e cores, nisso Luria apud Lefevre (1980) descreve a percepção visual como um 

processo ativo a procura de informação. Deste modo, o aluno torna-se capaz de encontrar sua 

própria lógica no resgate de sua auto-estima, favorecendo sua autonomia na construção da 

aprendizagem. 

 

5. CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

Pode-se considerar que devido ao fato de iniciarem-se as crianças cada vez mais cedo na 

vida escolar, o processo de alfabetização ocorre prematuro do ponto de vista neurológico, por 

isso, deve-se ter cautela em diagnosticar dificuldades de aprendizagem e se ter o cuidado de não 

se precipitar em oferecer um diagnóstico singular, revestido de autoridade. Assim, a respeito da 

dislexia, faz-se necessário o trabalho em equipe para oferecer com exatidão o diagnóstico. 

Após a realização desse tema, percebe-se que na literatura existem vastas concepções 

pluralistas a respeito da etiologia da dislexia, sucedendo muitas vezes na divergência entre elas, 

embora seja consensual sua definição. Além disso, após o diagnóstico os pais serão os 
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auxiliadores diretos da reeducação conhecendo as dificuldades para uma melhor compreensão do 

distúrbio impulsionando a criança alcançar uma melhor qualidade de vida. 

Pode-se considerar que a psicopedagogia possui ferramentas para contribuir na reeducação 

da obtenção de habilidades de leitura e escrita suficientes para o sucesso escolar do aluno 

disléxico. Assim sendo, o profissional acrescenta doses de paciência, apoio e encorajamento 

mediando o avanço acadêmico do educando. Entretanto nota-se que a educação ainda necessita 

de uma formação significante que atenda as especificidades dos alunos.  

Conclui-se que a dislexia não tem cura, mas há um caminho de aprender diferente. É 

importante que pais e professores saibam que a criança disléxica deva freqüentar a escola 

normalmente e o disléxico tem apenas um jeito de aprender diferente. Assim, com avanço do 

estudo da bioquímica cerebral melhor hipóteses convergentes sobre as causas da dislexia poderão 

ser consideradas.  Falta, entretanto, estabelecer o elo entre esta complexa forma de atividade 

nervosa superior e a estrutura adjacente. Contudo, pode-se concluir que o distúrbio regrida na 

idade adulta quando há uma intervenção adequada, podendo-se inferir que a dislexia seja por um 

fator de causa de maturação cerebral. 
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