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As dificuldades iniciais no processo al-
fabetização podem ser explicadas por várias 
razões, entre as quais estão os déficits senso-
riais e/ou intelectual, razões socioculturais, 
pedagógicas e/ou emocionais. No entanto, 
há também uma parcela de crianças que 
falham no processo de aprendizagem do 
código gráfico por que têm uma condição 
de ordem neurofuncional, como é o caso 
das crianças com distúrbio específico de 
leitura, a dislexia. 

“A dislexia é um transtorno específico 
e persistente da leitura e da escrita, de ori-
gem neurofuncional, caracterizado por um 
inesperado e substancial baixo desempenho 
da capacidade de ler e escrever, apesar da 
adequada instrução formal recebida, da nor-
malidade do nível intelectual, e da ausência 
de déficits sensoriais. O disléxico responde 
lentamente às intervenções terapêuticas e 
educacionais específicas. Porém, somente 
com estas intervenções adequadas pode me-
lhorar seu desempenho em leitura e escrita. 
O prognóstico depende ainda de diversos 
fatores facilitadores como a precocidade do 
diagnóstico, o ambiente familiar e escolar.” 
(IDIS, 2008). 

A dislexia é uma condição amplamente 
reconhecida no meio educacional nacional e 
internacional, com sintomas bem definidos 
e que está presente em aproximadamente 
4% da população mundial, segundo recentes 
estimativas. Ainda não temos no Brasil um 
estudo epidemiológico da prevalência da 
dislexia em nosso meio, contudo, um le-
vantamento recente em Portugal encontrou 
a prevalência de 5,4% em crianças falantes 

DISLEXIA INTERFERE NO PROCESSO DO 
APRENDIZADO DE CRIANÇAS ATÉ A FASE ADULTA

do português europeu.” (Vale, Sucena, Via-
na, 2011). 

De acordo com dados publicados pelo 
IBGE (2010), o Brasil tem cerca de 190 
milhões de habitantes, dos quais quase 45 
milhões de crianças e adolescentes estão 
matriculados no ensino regular. Se consi-
derarmos a prevalência reservada de 4% de 
alunos disléxicos, ainda estaremos diante de 
1.8 milhões de brasileiros nessa condição. 

A dislexia é em geral identificada ini-
cialmente como uma dificuldade de apren-
dizado e persiste ao longo da vida escolar e 
profissional do indivíduo. O que diferencia 
o quadro dislexia de uma dificuldade ineren-
te ao desenvolvimento típico de leitura é a 
persistência do problema mesmo quando a 
criança recebe uma estimulação adicional. 
Alguns sinais mais amplos na linguagem po-
dem aparecer nos anos pré-escolares, como 
as dificuldades para realizar atividades com 
os sons das palavras, como percepção de 
rimas, identificar a semelhança de palavras 
do ponto de vista do som (estrutura fonológi-
ca) e armazenar na memória novas palavras 
apenas pela audição. O professor pode ve-
rificar esses sinais. Porém, é necessário um 
conhecimento mais profundo para realizar 
o diagnóstico correto, pois nem todas as 
pessoas que apresentam esses sintomas são 
disléxicas. Uma equipe multidisciplinar com 
a participação de um médico, neuropediatra 
ou psiquiatra infantil, psicólogo e fonoau-
diólogo, é recomendável para que a análise 
seja adequada. 

O reconhecimento da existência da dis-
lexia e o acompanhamento adequado des-
tes escolares evita o surgimento de reações 
emocionais negativas em relação à escola e 
graves problemas com a autoestima destes 
indivíduos. 

Um dos principiais desafios para o de-
senvolvimento educacional dessas crianças, 
no Brasil, é a ausência de Políticas Públicas 
que garantam o atendimento educacional 
adequado. Em relação às Políticas de Edu-

cação Inclusiva, o país avançou muito nos 
últimos anos, estabelecendo diretrizes e cri-
térios para o acompanhamento de crianças 
com necessidades educacionais especiais, 
como os estudantes com deficiência auditi-
va, ou surdez, deficiência visual, ou ceguei-
ra, deficiência física ou déficit intelectual. 

A partir de 2007, com a publicação da 
“Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva”, foram 
estabelecidos os critérios para a participação 
dos alunos da educação especial nas clas-
ses da rede de ensino regular (Brasil. MEC, 
2007). No entanto, ao se definir o papel e 
abrangência do público alvo para o Atendi-
mento Educacional Especializado (AEE), 
os escolares com transtornos específicos de 
leitura não foram contemplados pelo novo 
parecer do Conselho Nacional de Educação. 

Outro aspecto importante, pouco explo-
rado, é que as dificuldades de leitura, escri-
ta e memória para sons persistem na idade 
adulta e, portanto, há um grande número 
de jovens com dislexia cursando o Ensino 
Superior. O desconhecimento do quadro e 
de suas necessidades educacionais por parte 
de professores, dirigentes e colegas, dificulta 
sobremaneira a vida desses universitários 
que são impedidos de solicitar adaptações 
ou acomodações pedagógicas. O simples 
fato de gravar uma aula pode ser o limiar 
entre o sucesso acadêmico e a evasão do 
Ensino Superior. 
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