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Dislexia 
 
O que é? 
 
    “Dificuldade na aprendizagem da 
leitura”. 
    Não conseguir associar o significado ao signifi-
cante, ou seja, o real à sua representação por 
palavras.  
 
 

 
Como se detecta? 
 
   Atraso (cerca de ano e meio) na leitura, em rela-
ção aos colegas. 
 
(Nota: Não há qualquer ligação entre dislexia e 
Q.I. da criança/adolescente/jovem). 
 
Consequências? 
   Falta de auto-estima e de confiança. 
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Para um conhecimento mais aprofunda-
do destas perturbações, remetemos para 
a leitura da obra: 

“Mal-entendidos”; 
Antunes, Nuno Lobo. 

Lisboa: Editora Verso da 
Kapa, 2009 
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A dislexia causa perturbação ao 
desenvolvimento da aprendizagem 
nas áreas da leitura, escrita e cálculo 
(adiante distinguido como dislexia, 
disgrafia, discalculia, respectivamen-
te). 

  
A dislexia na leitura tem a ver com a transparência da língua: os sons, por 
vezes, não correspondem à grafia. Ainda seguindo as palavras do autor, a lín-
gua portuguesa “tem um grau intermédio de transparência”, quer 
isto dizer que a dislexia é a consequência de não associar o significa-
do   ao significante (CASA). 
    “Não se pode diagnosticar dislexia antes de uma criança iniciar a apren-
dizagem da leitura”, mas também “deveria definir-se dislexia como uma rela-
ção desajeitada entre a inteligência e a proficiência na leitura”. 

    Como ensinar uma pessoa que sofre de dislexia a aprender a ler? Len-
do. Não pode dizer-se que uma pessoa tem pouca capacidade de leitura por-
que lê pouco. É exactamente o contrário: lê pouco porque tem dificuldades 
na leitura: “o problema da dislexia reside no cérebro, não nos olhos”. 

Disgrafia 
 

 

A disgrafia é consequência da dislexia.  
 
 
 
 
  
 
 
      
O que é? 
 

    Sobretudo, “diferença entre a capacidade de 
expressão oral e escrita” (Por outras palavras, 
falta de sílabas, acentos, erros ortográficos ) 
 
Consequência: 
 

    - Erros, desde ortográficos a sintácticos; 
    - Falta de auto-estima e de confiança: “Os 
outros escrevem bem e eu não!”  

    Quantas vezes ouvimos, nas nossas aulas, os 
alunos. “- Penso depressa, e esqueço-me de 
algumas palavras, sílabas, letras, acentos…” 
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A dislexia causa perturbação ao 
desenvolvimento da aprendizagem 
nas áreas da leitura, escrita e cálculo 
(adiante distinguido como dislexia, 
disgrafia, discalculia, respectivamen-
te). 

Discalculia 
 
 
 
O que é e como se manifesta: 
 
    “… dificuldade em relacionar números com 
quantidades, ordenar sequencialmente, reconhecer padrões, ou usar os con-
ceitos de mais e menos”.  
 
 Também a discalculia se imiscui nos problemas das crianças/
adolescentes/jovens/adultos. A falta de nexo para o cálculo apresenta-se sob 
várias formas. Todas identificáveis aparentemente, através dos mesmos sin-
tomas do problema globalizante: a dislexia. 

Função essencial do educador:  
 
    Promover ler, ler, ler; escrever, escrever, 
escrever, somar, diminuir, dividir e multiplicar… 
 
Erro fundamental do educador:  

   “Dar tempo à criança”.   

 Qual o grande problema? “Dar tempo à 
criança, esperar que amadureça é um erro 
demasiado frequente”. E pergunta-se: “ Não 
serão os pais os professores que as crianças têm 
em casa”? “E que motivo leva a sociedade a não 
aceitar que “não há ganho sem dor?” 
 
    Enfim, não há cura milagrosa para a disle-
xia, “não há comprimidos que a curem, pelo que 
solução é: trabalho!” 
    Ler, ler, ler… tudo… devagar. Mas ler. 
 
   Assim, “o sucesso cria recurso, e o insucesso… 
insucesso.” 
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  O Serviço de Psicologia e Orien-
tação (SPO) da Escola Secundária de 
Ponte de Lima, continua nesta publi-
cação do Mal Entendidos - 2, a sua 
colaboração com a Biblioteca Escolar 
(BE).  
  
 Intitulamos esta edição como 
2a, porque ela vem complementar a 
informação tratada dando-lhe uma 
maior abrangência e especialidade. 

A - Os bons leitores como fazem (?) 
a) São relativamente indiferentes às formas das palavras (ex: em palavras escritas  com 
 letras em estilos diferentes – reconhecem as palavras como um todo). Em simultâ-
 neo processam visualmente todas as letras das palavras que lêem, quer sejam 
 palavras isoladas quer sejam num texto; 
b) Não usam apoio contextual para pré-seleccionar o significado das palavras (ex: numa 
 palavra ambígua todos os significados possíveis emergem no decurso da percep-
 ção; muito rapidamente – décimas de segundo - o contexto selecciona o significa
 do apropriado entre as alternativas possíveis); 
c) Traduzem a escrita para sons enquanto lêem; essa tradução é vital para a fluência na 
 leitura e para a sua aquisição. 
 

B - Perturbação na leitura 

Definição genérica: (DSM-IV, 1995): é considerada uma perturbação na aprendizagem; 
consiste num desempenho na leitura substancialmente abaixo daquilo que seria de 
esperar (ao nível da exactidão, velocidade ou compreensão, conforme os resultados de 
medidas estandardizadas de avaliação individual) em função da idade cronológica, nível 
de inteligência  normal (QI) e de oportunidades regulares de escolaridade; a prevalência 
na população, conforme o método de investigação adoptado, varia entre 4% a 15% . 

 Dois tipos de dislexia: desenvolvimental  (nas 
crianças que experimentam insucesso na aquisição das 
competências da leitura) e adquirida (em indivíduos que 
previamente a um acidente ou doença cerebral eram 
alfabetizados) 

 O processamento fonológico 
 
 Os dados mais consolidados actualmente sobre a 
dislexia de desenvolvimento referem que se trata de 
uma perturbação baseada num défice ao nível do pro-
cessamento fonológico, sendo que a investigação 
identifica 3 conjuntos de processamento fonológico: 
consciência fonológica, recodificação fonológica no 
acesso lexical e recodificação fonética com o objectivo 
de manter a informação na memória de trabalho fonoló-
gica. Só a primeira está exclusivamente definida em ter-
mos de processamento de linguagem oral, enquanto as 
outras duas envolvem algum relacionamento com a lin-
guagem escrita. 

C - Avaliação das dificuldades da leitura 
e escrita 

 
1 - Observações genéricas 
 1.Reconhecimento de letras é um índice fortemen-
 te predictor 
 2.Ter a consciência de que a fala é composta por 
 fonemas 
 3.Consciência geral (por parte das crianças) da 
 natureza e funções da escrita é um bom indicador 
 do seu grau de prontidão para a leitura 
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2 - Anamnese : gravidez, parto, alimentação, primeiros passos, primeiras palavras, lin-
 guagem receptiva e expressiva em idade pré-escolar, frequência do JI, momento e 
 circunstâncias em que foram referidos os primeiros problemas escolares 
3 - Avaliação psicopedagógica 
  1. Prova de reconhecimento automático de letras 
     2. Prova de reconhecimento da escrita 
 3. Prova de leitura 
 4. Prova de escrita 
4 - Avaliação da memória 
5 - Avaliação da linguagem/leitura 
6 - Avaliação da compreensão 
 

D - Intervenção nas dificuldades de aprendizagem da leitura/
escrita 

1 - Intervenção eficaz está fortemente dependente de: avaliação, diagnóstico, trajecto 
 desenvolvimental do problema e idade cronológica do aluno 
 
2 - Algumas intervenções para melhorar a descodificação 
 1. Idade pré-escolar –(Adams, 1990;  Lundberg et all, 1988 em Citoler, 1996) 

 
 a) Treino fonológico (segmentação de palavras e 
 consciência fonológica) 

 b) Treino nas Rec Corr Graf Fon  
 
 2. Idade escolar (Thompson, 1992 em Citoler, 
  1996) 
 a) Leituras repetidas 
 b) Treino de reconhecimento global de palavras. 

 Na área das dificuldades de aprendizagem não 
existem respostas empiricamente validadas relativamen-
te ao melhor tipo de intervenção, para que tipo de crian-
ças. Em que contexto, durante quanto tempo e porque 
razão.  

 Diferenças de aprendizagem diagnosticadas 
depois dos 8 anos serão refractárias à intervenção. 
 Diagnóstico de dislexia é realizado nos dois pri-
meiros anos de escolaridade, em 82% dos alunos pode 
vir a ter eficácia, 46% no 3º ano, 10%/15% entre o 5º e o 
7º ano. 
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Intervenções que promovem a leitura eficaz: 
 
1 - ler para: oportunidade do aluno ouvir e ver ler um adulto, duma forma rápida, precisa, 
 fluente e automática; para o aluno a finalidade de ler é óbvia e serve para diverti-
 mento ou obter informação 
 
2 - ler com: serve para o aluno imergir na escrita impressa, mesmo que ainda não leia 
 com alguma fluência; três estádios na leitura com: 

- lê alto para o aluno e pede para repetir leitura 
- lê alto para o aluno, mas omite palavras que ele conhece, para depois as desco-

brir 
- o aluno lê alto e o professor apenas lê as palavras que aquele não conhece. 

 
3 - ler novamente: leituras repetidas promovem a automaticidade; ler com compreensão 
 e fluentemente implica ler-se com aproximadamente 95% de precisão; importante 
 para alunos com problemas de leitura; ler várias vezes o mesmo texto ou ler vários 
 livros com o mesmo nível de dificuldade. 
 
4 - ler junto: em grupo; mais eficaz quando combinado com ler novamente. 

  

  Todas estas estratégias tendem a demonstrar ao 
aluno que a leitura tem uma finalidade, um significado e 
pode ser rápida, mas também a aprendizagem da leitura 
silenciosa é importante. 

 - Encorajar o aluno a relacionar a informação nova 
com a antiga é muito importante para a compreensão. 

Ensino de alunos com atraso nas compe-
tências da leitura  

 
Orientações baseadas em 3000 casos, durante 25 anos 

1 - Preparação dos profissionais da educação, aliada 
à investigação 

2 - Ensino e serviço de apoio educativo: ensino 
explícito, modelação e prática de apoio progres-
sivamente menor (andaimação - scaffolding) 

3 - Congruência entre o programa remediativo e o 
regular  

4 - Tempo 
 
Motivação e leitura – vários aspectos 

motivacionais afectam comportamento 
da leitura 

 
a. Crença de auto-eficácia na leitura: a crença de se 
 poder ler bem determina o investimento na leitura 
 e o resultado (há muitas evidências nesta área…
 como na Matemática) 
b. Desafio: até que ponto um livro é desafiante para um 
 leitor em termos de competência de leitura terá 
 influência em o livro ser lido 
c. Curiosidade em ler 
d. Importância do tema 
e. Prazer em ler textos com formato atractivo 
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f. Reconhecer que se é um bom leitor 
g. Notas escolares nesta área 
h. Competição na leitura 
i. Oportunidades sociais de leitura 
j. Ler para concluir tarefas escolares 
k. Características como termos difíceis ou enredos com plexos podem actuar como 
 factores de evitação 

Estratégias do professor relacionadas com motivação para a lei-
tura, no ensino básico 

 

a. Assegurar o sucesso do aluno com tarefas adequadas  – não muito fáceis, mas desa-
 fiantes. 
b. Monitorizar a progressão do aluno até deixar de ser necessário presença profes-
 sor. 
c. Encorajar os alunos a atribuir os resultados positivos ao seu esforço e o insucesso à 
 falta dele. 
 
 

d. Convencer os alunos que a inteligência não é algo 
inato  e fixo, mas pode evoluir com a nossa acção 
e. Explicar que as falhas fazem parte da aprendizagem 
f. Não permitir que o insucesso persista, insistindo que 
representa antes uma falha de desenvolvimento de esta-
do de prontidão  
g Não encorajar a competição entre os alunos – melho-
rar é que interessa; esforçar-se para a nota ou para evo-
luir naquela competência e saber mais? 
h. Encorajar a cooperação e interacção nas tarefas  da 
literacia 
i. Ter a certeza de que ao alunos têm acesso a uma 
ampla variedade de livros 
j. Respeitar dentro do possível os interesses do aluno 
l Integrar o ensino da literacia com os conteúdos curri-
culares 
 
Resumo no que toca à relação leitura e 
motivação 
 
1 - A motivação declina quando se vai do básico para o 
secundário 
2 - Há um conjunto de factores para o declínio daquela 
motivação, designadamente aspectos do desenvolvi-
mento em termos de sucesso. 

 Os mais novos acreditam que o insucesso se 
deve mais ao factor esforço do que capacidade ou com-
petência;  

 Os mais velhos fazem comparações com os 
pares, o que prejudica aspectos motivacionais; e no con-
texto de afirmação e identidade, atribuem mais impor-
tância às capacidades e outros factores . 
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3 - Também factores estruturais relacionados com funcionamento da escola, determinam 
diminuição da motivação, com o aumento da competição 
4 - O que se tem experimentado e validado para o aumento da motivação, são mecanis-
mos que promovam a crença de que os resultados dependem mais do esforço pes-
soal do que das capacidades 
5 - O esforço que se tem feito em investigação na educação nos últimos 25 anos deve 
ser tido em conta nas reformas da política educativa e na gestão escolar 
6 - O desenvolvimento da qualificação profissional nas competências de ensino são 
um factor poderoso no aumento da motivação do aluno para a leitura. 

 
Intervenções para melhorar a compreensão – achega auto-

regulatória 
 

Desenvolver a compreensão 
 

1 - identificar a informação mais importante e encontrar a ideia principal: 
 a) ler o parágrafo, olhando para as palavras que são aí repetidas 
 b) avaliar cada frase e sublinhar as palavras  importantes 
 c) analisar as palavras importantes a aprender e ver o que têm em comum 

e) encontrar ou escrever a frase referindo o que as pala-
vras sublinhadas têm em comum 
2 - verificar compreensões (clicks) e incompreen-
sões (clunks) – quando se encontra uma incom-
preensão deve-se ir atrás e tentar o cliks 
3 - auto-questionar-se – fazer perguntas a si mesmo 
sobre o que se leu, principalmente quando são conteú-
dos de nível mais complexo 
4 - revisão rápida - aumenta a compreensão e memo-
ria; tentar escrever o mais possível sobre uma parte do 
que se leu 
5 - visualização - tentar criar uma imagem visual sobre 
o assunto que se acabou de ler (mesmo um problema 
matemático) 
6 - pensar em exemplos - pensar em exemplos ou apli-
cações do que se leu 
7 - sintetizar - escrever c palavras próprias um resumo 
do que se leu 
8 - usar organizadores gráficos – esquemas, dese-
nhos  mais figurativos 
9 - tomar notas 
10 - sublinhar 
11- gerar significados pessoais - usando conhecimen-
tos anteriores e experiências para melhorar a compreen-
são 
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 Perturbações da leitura e legislação 
portuguesa 

 
 Enquadramento legal para efeitos de 
avaliação e exames: DL nº3/2008 7 Jan 
( ensino especial); DN nº19/2008 19 Mar 
(exames, EB e e ES); DN nº10/2009 19 Fev 
(exames); DN nº6/2010 19 Fev (avaliação 
EB e efeitos da avaliação) 
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