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RESUMO: A dislexia é tradicionalmente (re)conhecida como um distúrbio de 

aprendizagem da linguagem escrita – compreensão e produção - localizada no aprendiz. 

Partindo do conceito de linguagem como uma atividade socialmente organizada que 

possibilita a comunicação humana servindo como instrumento de ação nas práticas sociais 

(Bronckart, 2003; 2007; Érnica, 2007) refutamos o conceito de dislexia(s) acima uma vez 

que, com base no conceito de linguagem assumido em nossos trabalhos, este não encontra 

via explicativa que a sustente (Massi, 2004; 2007). Concebendo o processo de ensino-

aprendizagem de inglês como um espaço de construção social no qual a mediação 

(Vygotsky, 2001) assume papel central, este trabalho objetiva apresentar um estudo de 

caso em que um aluno “disléxico” frquentava as aulas de língua inglesa (LI) e uma 

sequencia didática (SD) (Dolz, Noverraz e Schneuwly, 2004) foi utilizada como 

instrumento de mediação do processo de ensino-aprendizagem. Os resultados mostraram 

que a SD propiciou o engajamento parcial do aluno nas aulas de LI, revelando não somente 

suas dificuldades, mas principalmente suas potencialidades, desconstruindo seu laudo de 

disléxico com grau severo.  
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ABSTRACT: Dyslexia is traditionally recognized as a learning disorder of written 

language - comprehension and production - located on the learner. Based on the concept 

of language as a socially organized activity that enables human communication serves as 

an instrument of action in social practices (Bronckart, 2003, 2007; Érnica, 2007) refute 

the concept of dyslexia (s) above since, based on concept of language assumed in our 

work, this is not to sustain it through explanatory (Massi, 2004, 2007). Conceiving the 

process of teaching and learning of English as a space of social construction in which the 

mediation (Vygotsky, 2001) plays a central role, this study presents a case study in which a 

"dyslexic"  student attended English language classes (LI) and a didactic sequence (SD) 

(Dolz, Noverraz and Schneuwly, 2004) was used as a tool to mediate the process of 

teaching and learning. The results showed that the SD provided a partial engagement of 

the student in the classes of LI, revealing not only his difficulties, but mainly his potential, 

deconstructing his report of severe dyslexic. 
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Introdução 

 

 Conforme Moita Lopes (2005), o ensino de línguas estrangeiras tem sido atualmente 

apontado como uma forma de inclusão social, o que, naturalmente, nos expõe aos mais 

diferentes tipos de aprendizes.  Nesse contexto, profissionais da área de ensino de línguas 

se deparam com alguns desafios, dentre os quais, ensinar inglês a alunos com dificuldades 

de aprendizagem.  

                                                        
1 Este trabalho é um recorte de minha tese de Doutorado em Estudos da Linguagem realizado na 

Universidade Estadual de Londrina (UEL), sob a orientação da Profa. Dra. Vera Lúcia Lopes 

Cristovão e coorientação da Profa. Dra. Glaís Sales Cordeiro  (FAPSE/Universidade de Genebra).  



 Uma das dificuldades comumente diagnosticadas de forma precipitada e 

inconsistente apontada em algumas pesquisas é a dislexia (MOYSÉS, 2010; MASSI, 2004, 

2007; KEIRALLA, 1994; FRANCISCO, 2002). Esta é descrita, de forma geral, como um 

distúrbio na aprendizagem mais observável na aquisição de leitura e escrita – diretamente 

relacionada a palavras e letras –, provocando uma dificuldade específica na identificação 

dos símbolos gráficos (PUMFREY; REASON, 1998; SCHNEIDER; CROMBIE, 2003; 

CAPELLINI; NAVAS, 2009, entre outros) e acarretando também alto grau de dificuldade 

na ortografia (JOSÉ; COELHO, 2008). 

 

 Assumindo o pressuposto de que o processo de aprendizagem da linguagem escrita 

deva inserir o aluno em contextos que o permita agir no mundo e que, por isto, tal processo 

extrapola o domínio de regras ortográficas e reconhecimento de letras e palavras isoladas, 

o objetivo deste artigo é o de apresentar uma sequência didática (SD) como um 

instrumento de mediação no ensino-aprendizagem da língua inglesa (LI) a um aluno 

diagnosticado disléxico em grau severo. 

 

Este artigo está dividido em 6 partes. Na primeira parte apresento o conceito de 

mediação e a noção de linguagem que sustenta este trabalho. Na sequência, o 

procedimento SD é apresentado e, nos itens subsequentes são apresentados os 

procedimentos metodológicos, o contexto de geração e análise dos dados. A última parte é 

reservada para as considerações finais.  

 

 

Mediação: alguns conceitos centrais e sua importância no processo de ensino-

aprendizagem de inglês a um aluno diagnosticado “disléxico” 

 

 

 O conceito de mediação, central nos estudos de Vygotsky (2001, 2003), é concebido 

como uma das formas por meio das quais um indivíduo tanto age sobre fatores sociais, 

culturais e históricos como também sofre a ação deles, tornando tal processo 

essencialmente dialético.  

 

 Schneuwly (2008, p. 15), ao tratar da mediação, aborda a concepção vygotskyana na 

qual o desenvolvimento deve ser compreendido como “um processo de adaptação do 

indivíduo à realidade, para sobreviver, para obter satisfação, para fazer funcionar os 

esquemas, etc.” e postula ainda que, dentre as funções psíquicas superiores – conceito 

desenvolvido por Vygotsky – estão a vontade, atenção, memória, formação de conceito, 

pensamento verbal e linguagem escrita (grifo meu). 

Portanto, tendo como foco principal de pesquisa o ensino-aprendizagem da LI a um aluno 

diagnosticado disléxico, importa considerar em que medida uma possível limitação com 

atividades de compreensão e produção escrita pode ser compreendida como uma função 

psíquica superior a ser desenvolvida no aluno.  

 

 Assumindo a aprendizagem como um processo (co)construído e continuamente 

transformado dentro de um determinado contexto sócio-histórico-cultural, busco, nos 

aportes teórico-metodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) sustentação para 

atingir o objetivo principal a que este trabalho se propõe e, nessa perspectiva, o conceito de 

mediação mostrou-se central. 

 

 Partindo do pressuposto que um aluno que apresenta determinadas dificuldades com 



a linguagem escrita necessita de instrumentos mediadores que possam auxiliá-lo a 

ultrapassar os obstáculos impostos pelo processo de construção da linguagen escrita e, 

considerando o fato de que estes instrumentos são criados a partir das necessidades 

instauradas nos processos de aprendizagem, o procedimento sequência didática foi eleito 

como uma possibilidade de oferecer ao aluno sujeito de pesquisa uma sistematização para 

a superar os desafios por ele encontrado nas aulas de LI.  

 

 

O procedimento sequência didática como instrumento de mediação no processo de 

ensino-aprendizagem de inglês a um aluno diagnosticado “disléxico” 

 

 

De acordo com Bronckart (2003; 2006), a linguagem só se manifesta por meio de 

textos com traços de condutas humanas organizadas socialmente. Deste modo, 

concordando com autores como Massi (2004; 2007), Berberian (2003), Berberian, Angelis 

e Massi (2006), Santana et al. (2007) e Moysés (2010), a concepção de linguagem como 

código isolado e decodificação de estruturas linguísticas descontextualizadas revela-se 

inadequada, posicionamento comumente assumido por outros estudiosos da dislexia, os 

quais tomam a linguagem puramente como código decodificador, ao proporem 

determinadas tarefas para identificar tal distúrbio em crianças em pleno processo de 

aprendizagem de uma língua (CAPELLINI et al., 2009; BRUNSWICK, 2009; 

SHAYWITZ, 2006; SNOWLING; STACKHOUSE, 2004; para citar alguns). 

 

Nesta perspectiva, o uso da linguagem em situações de comunicação diversas 

demandam de seus usuários/ aprendizes o domínio de capacidades de linguagem (Dolz, 

Pasquier e Bronckart, 1993) que ultrapassam o reconhecimento de palavras e letras 

descontextualizadas. Dentre outras razões, a opção pelo ensino-aprendizagem da LI a um 

aluno diagnosticado “disléxico” em torno de um gênero textual organizado em torno do 

dispositivo Sequência Didática (SD) (Dolz, Noverraz e Schneuwly, 2004) pautou-se no 

fato de que as atividades que compoem seus módulos
2
 visam, essencialmente, buscar 

soluções para as dificuldades encontradas pelo aluno. No caso desta pesquisa, produzir 

uma carta de apresentação pessoal em LI.  

 

 Conforme Schneuwly (2004b, p. 140), é necessário pensar a aprendizagem como 

uma relação transformada constantemente, que é estabelecida com a língua e a linguagem 

em geral, na apropriação dos “instrumentos semióticos historicamente forjados, 

socialmente definidos, que permitem justamente o desenvolvimento”. Ainda de acordo 

com esse mesmo pesquisador, “toda capacidade humana é construída pela apropriação de 

instrumentos semióticos” (SCHNEUWLY, 2004b, p. 141) e o sujeito age em seu contexto 

com o apoio de instrumentos – ferramentas psicológicas ou semióticas – e vai 

transformando os processos psíquicos ao integrar novos instrumentos. Dito de outra forma, 

conforme o sujeito se apropria das ferramentas disponíveis para o seu desenvolvimento, ele 

as transforma em instrumentos que, quanto mais são apropriadas pelo indivíduo, mais vão 

sendo ressignificados. 

 

Trata-se, portanto, de um movimento contínuo em que só ocorre aprendizagem 

conforme os instrumentos vão sendo apropriados e transformados, para, efetivamente, 

                                                        
2 Para uma leitura mais aprofundada conferir Dolz, Noverraz e Schneuwly , 2004.  



servir de apoio ao desenvolvimento social, psicológico, emocional, cultural e cognitivo 

(aprendizagem).  

 

 Rabardel (1995, p.64) define um instrumento como “[...] uma entidade mista que 

compreende, de uma parte, o artefato material ou simbólico e, de outra parte, os esquemas 

de utilização, as representações que fazem parte das competências do usuário e são 

necessárias para a utilização do artefato.” 

 

 Como concebido pelo pesquisador, o instrumento não é dado pronto e acabado, mas 

deve ser elaborado pelo sujeito, que se apropria dos artefato materiais ou simbólicos 

(gênero textual, por exemplo), criando esquemas de utilização, transformando-os em 

instrumentos.  

 

Schneuwly (2004b), seguindo as proposições de Rabardel (1995), esclarece que, 

para que um instrumento seja considerado mediador e transformador da atividade, ele 

precisa ser apropriado pelo sujeito. O cerne dessa questão, desenvolvida inicialmente por 

Rabardel, é o de que a apropriação do instrumento pelo sujeito pode ser compreendida 

como “um processo de instrumentalização que provoca novos conhecimentos e saberes” 

(SCHNEUWLY, 2004b, p. 24). 

 

Neste sentido o procedimento SD se revelou importante posto que permitiu ao 

aluno sujeito de pesquisa não somente apropriar-se de determinados sistemas da linguagem 

escrita em LI, como também das principais características do gênero textual explorado. 

Ademais, observou-se que tal proposta de ensino-aprendizagem possibilitou ao aluno 

mobilizar conhecimentos prévios fundamentais para a realização das atividades.   

 

Procedimentos metodológicos  

 

Como explicitado inicialmente, este artigo é um recorte de um estudo de caso 

desenvolvido em nível de doutorado que teve como principal objetivo investigar as 

relações entre dificuldades na aprendizagem de leitura e escrita e aprendizagem de LI em 

um aluno diagnosticado disléxico em uma escola pública no Estado do Paraná. A geração 

de dados aconteceu em duas fases: observação e implementação. Na primeira fase, eu 

professora-pesquisadora, acompanhei o aluno sujeito de pesquisa em 19 aulas de inglês. A 

partir dos dados gerados naquela fase por meio de notas de campo, diários e 

videofilmagem, partiu-se para a segunda a qual consistiu da elaboração e aplicação de uma 

SD em torno do gênero textual “carta de apresentação pessoal.” Nesta fase, foram 

utilizadas 12 aulas para a realização da produção inicial, dos módulos (incluindo a reescrita 

da carta), da produção final da carta, da leitura da carta resposta e da produção escrita da 

resposta final
3
.  

 

O contexto de coleta de dados  

 

A análise dos dados  

 

 

                                                        
3 Como proposto por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) é essencial que o trabalho em torno de 

uma SD aconteça dentro de um projeto de classe. No caso desta pesquisa, os alunos trocaram 

correspondência com crianças de uma escola de outra cidade no mesmo Estado.  



Com o objetivo de identificar o papel da SD como instrumento mediador no 

ensino-aprendizagem da LI a um aluno considerado disléxico, as atividades que compõem 

a SD foram produzidas levando em conta cada capacidade de linguagem (CL), conforme 

proposto por Dolz, Pasquier e Bronckart (1993), mobilizada em atividades escritas.  

Como nos colocam os autores as CL são aptidões requeridas para a realização de um texto 

numa situação de interação determinada e são constituídas em: capacidade de ação, 

capacidade discursiva e a capacidade linguístico-discursiva. Embora os autores proponham 

esta divisão é importante ressaltar que estas não podem ser tomadas como isoladas, posto 

que são interdependentes.  

 

Uma das atividades que compunha a SD buscou explorar a capacidade de ação, a 

qual, de acordo com Dolz e Schneuwly (1998) compreende as situações de uso da 

linguagem em um dado momento de interação e em um determinado contexto 

compartilhado pelo falante, permitindo que ele adapte a sua produção de linguagem às 

situações de comunicação e às características do contexto onde a interação ocorre. Os 

autores pontuam ainda que a capacidade de ação está diretamente relacionada: 1) às 

representações que o emissor de um texto possui em relação ao contexto físico onde a ação 

acontece, incluindo o momento e o lugar de produção, assim como suas representações 

acerca da presença ou não de receptores; 2) às representações das situações de 

comunicação no tocante ao lugar social no qual se realiza a interação, o objetivo da 

interação e a posição social dos participantes; e 3) ao conhecimento de mundo do aprendiz, 

que pode ser mobilizado ao produzir um texto. 

 

Nesta atividade, buscou-se explorar as representações do aluno em relação ao 

gênero “carta de apresentação pessoal”.  

 

No que concerne às atividades desenvolvidas nas duas primeiras aulas para 

explorar a capacidade de ação, os dados obtidos foram extremamente significativos para 

este trabalho, pelo fato de, em conformidade com a literatura especializada, em situações 

de avaliação da “dislexia”, a representação do contexto geralmente não é considerada. Ou 

seja, quando sujeitos que apresentam alguma limitação com a linguagem escrita são 

submetidos a testes para verificação desta suposta patologia, eles não são colocados em 

contextos reais de escrita. Além disto, tal fato pode vir a fortalecer ainda mais o caráter 

desmotivador e irreal da leitura e escrita, acarretando em “falhas” ou “desvios”, muitas 

vezes, insignificantes e que não comprometem a comunicação escrita. Em outras palavras, 

o fato de o indivíduo em fase de apropriação da linguagem escrita inverter, suprimir ou 

acrescentar letras não interfere no objetivo maior da escrita, que é a comunicação.  

 

Assim, os encaminhamentos dados à SD visaram – não somente, mas também – 

construir progressões (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004), oportunizando o uso da LI em uma 

situação o mais real possível de compreensão e produção escrita. Por isto, as atividades 

arroladas na SD levaram em conta problemas de linguagem de diferentes níveis de 

dificuldade (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004) e culminaram com propostas 

que demandaram do aluno sujeito de pesquisa a mobilização de capacidades de linguagem. 

Retomando Dolz e Schneuwly (2004, p. 53), “As capacidades atestadas pelos 

comportamentos dos alunos são consideradas como produtos de aprendizagens anteriores e 

fundam as novas aprendizagens sociais.” 

 

Desta forma, foi possível avaliar o que, de fato, me interessava: o quanto as 

atividades de compreensão e produção escrita em LI constituintes da SD possibilitaram a 



ocupação da ZPD do aluno foco, desenvolvendo suas capacidades de linguagem e 

instrumentalizando-o para que ele atue na e por meio da linguagem. Nesta perspectiva, o 

conceito tradicional de dislexia se esvazia, uma vez que seus sintomas permanecem na 

codificação e decodificação de palavras e pseudopalavras, não havendo nenhuma 

preocupação com contextos de uso da linguagem. 

 

Assim, o fato do aluno apropriar-se de ferramentas, transformando-as em 

instrumentos  que serviram de apoio para a aprendizagem da LI revelou, neste estudo de 

caso, que, longe de apresentar limitações (biológicas) no campo da leitura e escrita, o 

sujeito de pesquisa apresentou dificuldades próprias de quem está aprendendo uma LE.  

 

Conclusões  

 

Ao lançar mão de seu conhecimento prévio com relação às principais 

características das representações que o emissor de um texto possui em relação ao contexto 

físico onde a ação acontece, incluindo o momento e o lugar de produção, assim como suas 

representações acerca da presença ou não de receptores; das representações das situações 

de comunicação no tocante ao lugar social no qual se realiza a interação, o objetivo da 

interação e a posição social dos participantes; e do conhecimento de mundo do aprendiz 

mobilizados para a  produção do gênero “carta de apresentação pessoal” , concluímos que, 

embora o aluno sujeito de pesquisa apresentasse algumas limitações com a linguagem 

escrita em LI o aluno, as atividades didaticamente organizadas na SD serviram como um 

instrumento mediador no processo de ensino-aprendizagem de inglês. 

 

Além disto, o fato do aluno possuir um laudo de disléxico em grau severo não o 

impossibilitou de realizar as atividades nas aulas de LI, com apoio do instrumento SD.  
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