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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como principal objetivo abordar conteúdos relacionados com a 

Dislexia. Assim, é feita uma breve introdução da neuropsicologia, com o seu enquadramento 

epistemológico, o seu objeto de estudo, bem como os principais métodos utilizados. Para dar fim 

a este texto, é apresentada a Dislexia do ponto de vista Neuropsicológico.  
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ABSTRACT 

 

This paper seeks to approach content related to dyslexia. Thus, a brief introduction to 

neuropsychology was made, along with its study object, and the main methods it resorts to. In order 

to conclude this assessment work, dyslexia is presented from a neuropsychological point of view.  
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INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO EPISTEMOLÓGICO DA NEUROPSICOLOGIA  

 

Desde os tempos remotos que a curiosidade pela investigação do cérebro existiu.  

No paleolítico estiveram presentes indícios de neurocirurgia através da trepanação, 

correspondendo a perfurações do crânio através de instrumentos pontiagudos (Broca, 1877, cit. in 

Toni, Romanelli, & Salvo, 2005). 

A trepanação difundiu-se durante a Idade Média. Os cirurgiões da época acreditavam não só 

que os maus espíritos habitavam o cérebro de pacientes com quadros psiquiátricos, como também 

que a única forma possível de retirá-los do corpo demente era através de perfurações no crânio 

(Toni, Romanelli, & Salvo, 2005). Atualmente são utilizados métodos similares a este, mas mais 

desenvolvidos.  

Na antiga Grécia, a “morada da alma no corpo” levou a discussões que permitiram a 

identificação de duas hipóteses distintas. A primeira, a teoria de que o cérebro auxiliaria o 

funcionamento cognitivo foi desenvolvida por Empédocles e defendida por exemplo por 

Hipócrates, entre outros. A segunda, foi defendida por filósofos como Aristóteles, e correspondia 

à teoria de que o coração seria a sede da razão, tendo o cérebro o papel exclusivo de refrigeração 

do sangue (Toni, Romanelli, & Salvo, 2005). 

Platão, através da teoria da “alma tripartida”, defendia a ideia de cérebro enquanto 

responsável pela razão, o coração ao estabelecer uma relação com as emoções e vontades, permitia 

obtermos a coragem de que muitas vezes necessitamos e o baixo-ventre ligado ao instinto, permitia 

que os indivíduos satisfizessem os seus desejos sexuais (Toni, Romanelli, & Salvo, 2005). 

A fundamentação da chamada Teoria Ventricular proveio de Galeno. Este médico romano 

defendia que a mente se encontrava localizada nos ventrículos cerebrais. As suas ideias foram 

bastante influentes ao longo do período romano e grande parte da Idade Média, permitindo que a 

sua perspetiva acerca da origem da atividade mental perdurasse durante mais de quinze séculos 

(Hamdan, Pereira, & Riechi, 2011). 

O problema do “corpo versus alma” surgiu durante a segunda metade do século XVII e o 

início do século XVIII. Segundo a teoria de René Descartes, a alma era uma entidade livre, 

imaterial e indivisível, já o corpo constituía uma parte mecânica, material e divisível. Ainda que 

diferentes, a glândula pineal, permitia que a alma interagisse com o corpo. No conceito cartesiano, 

a alma (o espírito) transcende o corpo, que é visto como uma máquina. Esta teoria provocou uma 

dissociação mente e corpo (Pinheiro, 2005). 
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A ideia cartesiana da mente separada do corpo permite explicar o porquê de ainda nos nossos 

dias, muitos investigadores em psicologia acreditarem que é possível o entendimento da mente sem 

recorrer à neurobiologia, ou até mesmo porque é que para muitos neurocientistas a mente pode ser 

admiravelmente explicada em termos de fenômenos cerebrais, acabando por se deixar um pouco 

de parte tanto o resto do organismo como o meio ambiente físico e social (Pinheiro, 2005). 

O século XIX é marcado pelo nascimento da neuropsicologia enquanto campo do 

conhecimento humano. No entanto isto não significa que não existiam muitas perguntas ainda sem 

resposta. 

Para Gall as capacidades mentais encontravam-se localizadas nas estruturas cerebrais, 

havendo assim tantas estruturas cerebrais quantas capacidades mentais existissem. Desta forma 

criou a frenologia. Acreditava na existência da localização cerebral delimitada pelas funções 

mentais (Gall & Spurzheim, 1809, cit. in Hamdan, Pereira, & Riechi, 2011). Em contrapartida, na 

opinião de Flourens, as funções mentais não se encontravam particularmente dependentes das 

partes do cérebro em especifico, elas atuavam compreendendo o cérebro como um todo (Hamdan, 

Pereira, & Riechi, 2011).  

Paul Broca foi o primeiro a determinar que era possível existir correlações entre lesões 

cerebrais e patologias da linguagem (Feinberg & Farah, 1997, cit. in Hamdan, Pereira, & Riechi, 

2011). Através de vários estudos, Broca comprovou que a expressão verbal estava relacionada com 

terço posterior do giro frontal inferior esquerdo. A sua descoberta foi o primeiro indício da 

localização de uma função mental complexa. O neuropatologista Karl Wernicke (1848-1909) 

focou-se em estudos que permitissem a compreensão da afasia. Este descreveu casos em que a 

lesão de uma parte do cérebro, o terço posterior do giro temporal superior esquerdo, levava à perda 

da capacidade de compreensão da linguagem, ainda que a linguagem expressiva motora 

permanecesse ilesa. Concluindo que essa região cerebral era responsável pela compreensão da 

linguagem (Hamdan, Pereira, & Riechi, 2011). 

Foi com Vygostky que surgiu uma análise inovadora acerca do funcionamento cerebral, onde 

as funções das partes e do todo se encontravam inter-relacionadas funcionalmente e variando de 

acordo com os diferentes estágios do desenvolvimento humano (Vygostky, 1999, cit. in Hamdan, 

Pereira, & Riechi, 2011). 

Alexander Luria foi orientado por Vygostky, para aprofundar algumas das hipóteses já 

suspeitadas por ele. Assim, Luria desenvolveu a noção de que o sistema nervoso funcionava como 

um todo, considerando o ambiente social enquanto aspeto fundamental dos sistemas funcionais 

responsáveis pela conduta humana (Pinheiro, 2005). 

Luria estabeleceu dois objetivos para a neuropsicologia: (1) localizar as lesões cerebrais 

causadoras dos distúrbios comportamentais para que fosse possível existir um diagnóstico concreto 
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e (2) elucidar o funcionamento das atividades psicológicas superiores relacionadas com as partes 

do cérebro (Hamdan, Pereira, & Riechi, 2011). 

A neuropsicologia afirmou-se verdadeiramente enquanto área de estudo, a partir da segunda 

metade do século XX, e ainda que a linguagem tenha sido a área mais investigada, temas como a 

atenção, a perceção visual e auditiva, e a memória, têm sido muito trabalhados nos últimos anos 

(Pinheiro, 2005). 

 

O QUE É A NEUROPSICOLOGIA E QUAL É O SEU OBJETIVO DE ESTUDO?  

 

A neuropsicologia tem como objeto de estudo as relações entre as funções do sistema nervoso 

e o comportamento humano. Entende-se como neuropsicologia o estudo das perturbações das 

funções mentais superiores devido a alterações cerebrais. Para a neuropsicologia o cérebro é visto 

como um todo, no qual as suas áreas são interdependentes e se encontram interrelacionadas.  

Os anos 90 ficaram conhecidos como a “Década do Cérebro”. Em cada ano, desta década, 

procurou-se atender a vários transtornos neurológicos. Existindo assim, grandes progressos na 

genética, neuroimagem, neuroquímica e neurocirurgia (Rodríguez, Cardoso-Pereira, Bonifácio, & 

Martín, 2004). Esta área expandiu-se substancialmente, acabando por obter um posicionamento 

que a distingue da neurologia, da psicologia e da psiquiatria (Hamdan, Pereira, & Riechi, 2011). 

A neuropsicologia atual preocupa-se com os temas clássicos da psicologia como a atenção, 

a aprendizagem, a perceção e a memória. Os procedimentos modernos de investigação cerebral 

(eletroencefalograma, tomografia computadorizada, ressonância magnética funcional) 

ultrapassaram a relevância da avaliação neuropsicológica na localização das funções mentais 

(Hamdan, Pereira, & Riechi, 2011). Esta área apoia-se na influência que existe entre os modelos 

cognitivos e os modelos neurais. Os modelos cognitivos provêm de áreas, como a Psicologia 

Cognitiva, a Linguística, a Psicolinguística e a Neuropsicolinguística, enquanto que os modelos 

neurais surgem a partir da biologia, como por exemplo, o modelo de Luria, (Haase, et al., 2012).  

Assim, podemos entender a neuropsicologia como uma disciplina científica que trata das 

relações cérebro, mais precisamente das funções cognitivas e das suas bases biológicas (Rodrigues, 

1993, cit. in Haase, et al., 2012). É também uma ciência de caráter interdisciplinar, preocupada em 

estabelecer uma relação entre os processos mentais e o funcionamento cerebral, baseando-se no 

conhecimento das neurociências (Seron, 1982, cit. in Haase, et al., 2012). 

A avaliação é indispensável em Neuropsicologia. É de ressaltar que os objetivos da avaliação 

neuropsicológica não correspondem aos objetivos da avaliação psicológica (Haase, et al., 2012). 

Uma avaliação Neuropsicológica só é realizada de maneira adequada quando se detém o 
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conhecimento clínico a respeito do funcionamento cerebral, bem como das diferentes 

manifestações comportamentais (Pawlowski, 2011). Desta forma, um profissional em 

neuropsicologia, efetua uma revisão dos conhecimentos, selecionando-os e aplicando-os de forma 

alcançar um entendimento acerca da relação do cérebro e das funções mentais e cognitivas (Haase, 

et al., 2012). 

O neuropsicólogo exerce a sua função, essencialmente, através da avaliação (exame 

neuropsicológico) e do tratamento (reabilitação neuropsicológica) das consequências que as 

disfunções do sistema nervoso podem causar. Disfunções essas, que podem ser originadas a partir 

de um desenvolvimento anormal do sistema nervoso (p. ex., Dislexia) ou ser adquiridas ao longo 

da nossa vida (p. ex., Demências) (Consenza, Fuentes, & Malloy-Diniz, 2012). 

A Avaliação Neuropsicológica Clínica corresponde à aplicação dos conhecimentos da 

Neuropsicologia que tornam possível examinar e intervir no comportamento humano, 

relacionando-o com funcionamento normal ou deficitário do sistema nervoso central. É vista 

também enquanto análise sistemática dos distúrbios de comportamento (e da cognição) que se 

fazem acompanhar de alterações da atividade cerebral normal, por motivos de doença, lesão, 

disfunção ou modificações experimentais (Lezak et al., 2004, cit. in Haase, et al., 2012). 

As aplicações da neuropsicologia têm-se desenvolvido, à medida que os conhecimentos das 

disciplinas que lhe estão agregadas também aumenta. Cada vez mais a neuropsicologia procura dar 

resposta a problemas envolvidos na prática clínica de neurologia, psicologia, psiquiatria, 

pedagogia, geriatria, etc. O seu leque de atuação tem vindo a ser alargado a outras áreas do 

conhecimento, como a filosofia e as ciências exatas (Consenza, Fuentes, & Malloy-Diniz, 2012). 

Devido à importância da neuropsicologia atualmente, psicólogos, psiquiatras, educadores, 

neurologistas e neurocirurgiões, bem como profissionais que lidam constantemente com sujeitos 

portadores de problemas cognitivos, dispõe dos seus recursos para uma atuação mais eficaz (Toni, 

Romanelli, & Salvo, 2005).  

 

DISLEXIA  

 

Afasia foi o termo inicialmente utilizado para caracterizar as dificuldades presentes no 

domínio da leitura e da escrita. Este termo expressa uma diminuição ou perda da competência para 

a utilização ou compreensão das palavras, resultando de uma lesão cerebral. O conceito de Dislexia 

tem vindo a aplicar-se com maior rigor nos últimos anos (Cancela, 2014). 

 Etimologicamente na palavra Dislexia, dis aponta para dificuldade/perturbação e lexia 

signifa leitura (latim) e linguagem (grego) (Serra, Gonçalves, & Nogueira, 2007). 
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A Dislexia indica a presença de dificuldades na leitura e na linguagem e foi o primeiro termo 

utilizado globalmente para designar vários problemas relacionados com a aprendizagem.  

O estudo da Dislexia desde há muito tempo, que tem vindo a desencadear interesse por parte 

de psicólogos, professores, entre outros profissionais preocupados com sucesso ou insucesso 

escolar das crianças disléxicas pelo facto de estas não terem uma aprendizagem típica. Ainda que 

o termo Dislexia tenha sido aplicado pela primeira vez em 1887, muitas são as dificuldades na sua 

definição e por isso não existe uma que seja universalmente aceite. 

À medida que a curiosidade acerca da Dislexia foi aumentando, tornou-se possível perceber 

que a esta não era só “um problema grave de leitura”, estando presentes não só problemas de leitura 

ou escrita, como também problemas ligados às relações espaciais, à obediência, à capacidade de 

memorização, entre outros problemas, que afetam os indivíduos disléxicos e que influenciam 

diariamente a sua vida (Abreu, 2012). 

Segundo a Associação Internacional de Dislexia, “ a Dislexia é uma das diversas 

incapacidades distintas na aprendizagem. É um distúrbio especifico baseado na linguagem de 

origem constitucional, caracterizado por dificuldades na descodificação de palavras isoladas, que 

geralmente refletem habilidades insuficientes de processamento fenomenológico. Essas 

dificuldades na descodificação de palavras individuais são frequentemente inesperadas em relação 

à idade ou a outras capacidades cognitivas; elas são resultantes de uma incapacidade de 

desenvolvimento ou de um comprometimento sensorial. A Dislexia manifesta-se por uma 

dificuldade variável em diferentes formas de linguagem, incluindo além do problema na leitura, 

um problema conspícuo na aquisição de proficiência na escrita e no soletrar” (Snowling, 2004: 

24,25 cit. in Serra, Gonçalves, & Nogueira, 2007). Esta definição é a atualmente aceite pela grande 

maioria da comunidade.  

A Dislexia diz respeito a “desordens num ou mais processos de linguagem falada, leitura, 

ortografia, caligrafia ou aritmética (resultantes de défices e/ou desvios dos processos cerebrais de 

aprendizagem que não são devidos nem provocados por deficiência mental, por privação sensorial 

ou cultural, ou mesmo por dispedagogias)”. (Fonseca, 2004:495 cit. in Serra, Gonçalves, & 

Nogueira, 2007). 

Inicialmente, acreditava-se que a Dislexia surgia de algum tipo de lesão cerebral ou nervosa, 

ou de uma disfunção congénita (Davis & Braun, 2010). 

O Dr. Samuel Torrey Orton em 1920, redefiniu este termo como sendo uma “lateralização 

cruzada do cérebro”. Mais tarde, o Dr. Orton afirmou corresponder a uma “dominância hemisférica 

mista”, remetendo para o facto de que por vezes o lado esquerdo do cérebro estaria a desempenhar 

a função do direito, e vice-versa (Davis & Braun, 2010). 
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Segundo Citoler (1996), é necessário fazer uma distinção entre Dislexias adquiridas e 

Dislexias evolutivas. As Dislexias adquiridas são aquelas em que os indivíduos que já foram 

leitores competentes, mas que devido a uma lesão cerebral, deixaram de o ser. As Dislexias 

evolutivas encontram-se relacionadas com indivíduos que desde o início do processo de 

aprendizagem da leitura, revelaram dificuldades (Abreu, 2012). O diagnóstico de Dislexia 

evolutiva pode revelar uma disparidade entre a aptidão de leitura prevista, com base no nível 

cognitivo ou intelectual e o nível de leitura efetivamente examinado a partir de testes formais (Cruz, 

2007, cit. in Lona 2014). 

Em suma, podemos concluir que no caso das primeiras, existiu um acidente que atingiu a 

área cerebral suscitando uma dificuldade na leitura e, no caso das segundas, as suas causas são 

desconhecidas uma vez que não é possível estabelecer uma relação causal (Abreu, 2012).  

Dentro das Dislexias adquiridas encontramos dislexias de tipo fonológico, (dificuldade no 

uso do procedimento subléxico por lesão cerebral), de tipo superficial (dificuldade no uso do 

procedimento léxico por lesão cerebral) e de tipo profunda (dificuldades no uso de ambos os 

procedimentos). No que diz respeito às Dislexias evolutivas encontramos também Dislexia de tipo 

fonológico, de tipo superficial e de tipo misto com características idênticas aos tipos de dislexia 

adquirida, já mencionados (Citoler 1996, cit.in Abeu, 2012). 

Ainda que tenha dificuldades na leitura e na escrita, o disléxico possui uma inteligência 

normal, ou de nível superior como por exemplo a inteligência de Albert Einstein, que também era 

disléxico (Cabral, 2013). Contrariamente ao que muitos julgam a Dislexia não revela um baixo 

nível intelectual. Os disléxicos por vezes são pessoas mais curiosas e criativas que a média, para 

além de conseguirem lidar melhor com determinados problemas.  

A Dislexia não tem fronteiras geográficas, e por isso pode manifestar-se em qualquer língua 

(Polese , Costa, & Miechuanski, 2011). 

A Dislexia está muitas vezes associada a perturbações, como a Disortografia, a Disgrafia, e 

a Discalculia.   

Quando um disléxico tem um problema relacionado a escrita o seu diagnóstico encontra-se 

normalmente relacionado com agrafia ou disgrafia. O problema mais comum com a escrita 

encontra-se intrinsecamente relacionado com o facto dos alunos disléxicos receberem demasiadas 

informações do ideal da sua escrita, acabando por possuir múltiplas imagens mentais de letras e 

palavras que acabam por se sobrepor umas às outras na sua mente (Davis & Braun, 2010). 

A Disortografia é uma perturbação da escrita, é dela que advém a grande dificuldade em 

escrever corretamente as palavras. É possível haver uma Disortografia sem que haja uma Dislexia. 

Contudo, sempre que existe um diagnóstico de Dislexia, a Disortografia, encontra-se mais ou 

menos evidente (Lona, 2014). 
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É importante não confundir Disgrafia com Disortografia. A Disgrafia afeta a qualidade da 

escrita, influenciando a forma das letras e das palavras, contribuindo para que estas sejam 

irregulares e pouco uniformes. Para que a escrita seja possível de acontecer deve existir uma 

facilidade motora por parte do individuo e para que esta facilidade seja possível é necessário uma 

maturidade por parte do Sistema Nervoso Central e Periférico, bem como, do desenvolvimento 

psicomotor geral. Assim, entende-se que a Disgrafia é alteração da escrita associada a problemas 

percetivomotores (Lona, 2014). 

Nem todos os disléxicos têm problemas com a matemática, quando isto acontece, o 

fenómeno é designado de Acalculia ou Discalculia (Davis & Braun, 2010). 

A Discalculia define-se como uma desordem neurológica específica relacionada com a 

capacidade de uma pessoa, em compreender e manipular números (Lona, 2014).  

Existem semelhanças da linguagem escrita para a matemática, pois ambas são linguagens 

representadas por símbolos com pouca ou nenhuma relação com as situações que as descrevem. 

Assim, o uso da letra “a” ou do número “4” estabelece uma representação simbólica para ambos 

os casos sem que haja uma representação específica. Estes dois símbolos (letras ou números) têm 

estruturas e necessitam de uma sequência para serem utilizados, requerem também facilidade 

verbal para uma aprendizagem e memorização (Lima K. , 2009).  

Alguns disléxicos sofrem ainda de Dispraxia, ou seja, uma falta de jeito crónica. A Dispraxia 

pode ocorrer independe da Dislexia, uma vez que não afeta diretamente a leitura, a escrita, a 

ortografia ou a matemática. Habitualmente é considerada como défice de audição. É importante ter 

em consideração que a falta de jeito não é o único aspeto resultante da Dispraxia, os indivíduos 

com este problema podem não olhar diretamente para nós durante uma conversa; por vezes quando 

estão a ler têm o livro ao contrário o que faz com que leiam de cima para baixo e não da esquerda 

para a direita, como é habitual, o que também pode ocorrer quando escrevem, e têm ainda uma má 

caligrafia, etc (Davis & Braun, 2010). 

Os sintomas da Dislexia variam de pessoa para pessoa, sendo diversificados, passando por 

dificuldades em soletrar, não tendo qualquer tipo de prazer na leitura, dificuldades de 

processamento auditivo, inversão de letras e palavras, reduzida destreza manual, etc. 

Existem muitas palavras que causam dificuldades aos indivíduos disléxicos, pois ainda que 

estejam presentes no seu vocabulário oral, torna-se difícil para um disléxico formar uma imagem 

mental relativa a estas, bem como dos seus significados. Essas palavras tornam-se os 

“desencadeadores” dos sintomas da Dislexia (Davis & Braun, 2010). 

É frustrante para uma criança com Dislexia comparar-se a outras e sentir que apesar do seu 

potencial, as suas dificuldades na aprendizagem levam a que crianças com menos capacidades 

sejam capazes de aprender com maior facilidade.  
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A criança disléxica começa a sentir-se mal consigo mesma quando se começa a aperceber 

dos seus erros e por isso tenta através de estratégias arranjar soluções para este seu problema. 

Acontece que estas soluções apaziguam as suas frustrações temporariamente, pois consistem em 

métodos que permitem executar tarefas e táticas para aprender ou lembrar. A “cantiga do alfabeto” 

é um bom exemplo deste tipo de “soluções“. Quando as crianças aprendem esta cantiga, passam a 

saber o alfabeto sem que o cantem ou revejam mentalmente. No caso de crianças disléxicas, elas 

conhecem a cantiga, e só por isso é que sabem o alfabeto, o que torna impossível recitar o alfabeto 

sem a cantar (Davis & Braun, 2010). 

A concentração desempenha um papel fundamental nas nossas vidas, no entanto torna-se 

fundamental percebermos que o grau a que um disléxico tem de se concentrar para ultrapassar um 

“branco” produz um efeito negativo. Para os disléxicos existe uma grande diferença entre 

concentra-se e prestar atenção, a primeira está associada a algo angustiante, e a segunda é 

interessante e agradável. Prestar atenção é algo natural e relativamente fácil, o problema passa por 

conseguirem concentrar-se. Se uma criança estiver a brincar, presta atenção à tarefa que está a 

desempenhar, e sobrará ainda atenção para o meio ambiente. Ainda que isto seja aplicável a 

crianças comuns e disléxicas, crianças disléxicas permanecem com a sua atenção mais focada no 

ambiente quando comparadas a crianças comuns. Conscientes do ambiente, as crianças disléxicas 

tendem a ser curiosas, o que por vezes faz com que mudem o foco da sua atenção (Davis & Braun, 

2010). 

Exatamente pelo facto de a atenção e a consciência dos indivíduos disléxicos estarem 

extremamente vinculadas ao ambiente, eles olham para uma palavra da mesma maneira que olham 

para uma árvore no parque. Ao aprender a ler, um disléxico foca-se na palavra por inteiro, tentando 

a adivinhar o que é, bem como o que significa. Adivinhar vai impedir que adquiram a confiança 

que necessitam para se sentirem confortáveis durante a sua leitura (Davis & Braun, 2010). 

Palavras que se referem a coisas reais não causam qualquer tipo de problema ao disléxico. 

Se pensarmos na palavra “elefante” e soubermos como é a imagem desse animal, a palavra é o 

significado exato da palavra “elefante”. O mesmo acontece para palavras como casa, escola, livro, 

lápis ou verbos como andar, dormir e comer. O verdadeiro problema ocorre quando não é possível 

representar em imagens os significados de certas palavras. Por exemplo, impossível conhecer a 

aparência da palavra “o” ou “a”, pois ver as letras não será o mesmo que ver o significado dessas 

palavras (Davis & Braun, 2010). 

É importante perceber que o professor não diagnostica a Dislexia, ainda que ele possa detetar 

em primeiro lugar um possível problema relacionado com a leitura e a ortografia, ou até mesmo 

com a aprendizagem, esta deve ser diagnosticada por um especialista. 
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É essencial que o diagnóstico aconteça o mais cedo possível, para que a intervenção tenha 

condições para ocorrer imediatamente e as dificuldades sentidas pela criança sejam reduzidas 

(Castro, 2013). 

É aconselhado uma dupla avaliação que incida nas principais áreas e problemas 

neuropsicológicos como por exemplo, lateralidade, perceção visual e auditiva e psicomotricidade. 

A outra avaliação deve preocupar-se com as competências psicolinguísticas, ou seja, com os 

procedimentos necessários na leitura e na escrita. Pois só em conjunto é possível conseguir uma 

avaliação dos comportamentos e dos défices tanto na leitura como na escrita, bem como outros 

problemas que lhe surjam associados. Este processo de avaliação da Dislexia torna-se difícil no 

sentido em que este distúrbio é de grande complexidade e tem uma multiplicidade de características 

(Oliveira, 2011). 

O encaminhamento de uma criança disléxica para um psicopediatra que procederá a um certo 

número de investigações torna-se indispensável. Primeiramente uma árvore genealógica será 

estabelecida. Serão estudados os antecedentes pessoais da criança (qualidade da gravidez, 

incidentes ou acidentes do parto, análise do desenvolvimento psicomotor), o que permitirá ao 

clínico ter uma ideia da origem da dislexia. Proceder-se-á a um exame neurológico, onde muitas 

das vezes os sintomas associados são a instabilidade motora, o atraso motor, pequenos sinais 

neurológicos, etc. É fundamental que a criança passe por um teste de inteligência, e que se 

estabeleça o melhor possível a personalidade afetiva de casa da criança. Igualmente fundamental 

é, compreender a situação da criança no seu meio escolar, familiar e social, o que permitirá que a 

Dislexia seja melhor entendida. Do ponto de vista neuropsicológico, este exame aprofundado 

permite traçar um quadro geral das dificuldades da criança  (Ritzen & Debray, 1981). 

A avaliação psicolinguística permite perceber os mecanismos que estão na base do problema, 

baseando-se numa serie de tarefas, como tarefas de vocalização, tarefas de decisão lexical, tarefas 

de decisão semântica e tarefas do processamento visual (Oliveira, 2011). 

Nos dias de hoje entende-se que cada pessoa com um diagnóstico relativo a distúrbios de 

aprendizagem, independentemente de ter uma lesão cerebral ou não, é um caso específico, com 

necessidades próprias de um programa interventivo (Cancela, 2014).  

A criança disléxica é uma criança normal, mas com necessidade de aprender de forma 

diferenciada. A Dislexia não é uma doença como muitos julgam, e por isso não existe um 

medicamento para ela. 

Os efeitos da Dislexia tornam-se notáveis em contexto de sala de aula e no comportamento 

da criança, levando ao possível surgimento de perturbações de nível variável (Ritzen & Debray, 

1981). 
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As crianças disléxicas podem desenvolver problemas emocionais, por se sentirem frustradas 

na escola, levando a que se isolem e se tornem até um pouco deprimidas (Lima, 2012).  

O papel do professor enquanto adulto que ensina é de alta importância, uma vez que é em 

sala de aula que as dificuldades e os sintomas da Dislexia começam a ser visíveis. Se um disléxico 

não obtiver apoio, as dificuldades sentidas a nível educacional poderão ser levadas até à vida adulta 

(Lima, 2012). No entanto ainda estamos muito longe de conseguir dar resposta às suas necessidades 

em contexto educacional (Snowling, 2004). 

 

DISLEXIA DO PONTO DE VISTA NEUROPSICOLÓGICO 

 

A neurociência é muito importante para a pedagogia, porque permite que professores e 

educadores tenham uma noção relativa a uma biologia cerebral, a uma anatomia e a uma fisiologia 

num cérebro que aprende. São necessárias bases científicas para entender cada aluno. A 

neurociência facilita a compreensão estrutural, funcional e patológica das práticas humanas quanto 

à memória, humor, atenção, sono e comportamento geral (Pereira, 2011, cit. in Abreu, 2012). 

O aperfeiçoamento de pesquisas na área da neurociência relativamente ao processo de 

aprendizagem, têm sido de grande relevância para o meio educacional. A neurociência da 

aprendizagem preocupa-se em estudar a forma de aprendizagem do cérebro (Mietto, 2009, cit. in 

Abreu, 2012). A aprendizagem é o que permite a evolução do individuo, tornando-se assim, a 

neurociência uma base de entendimento para o professor permitindo-o compreender que cada 

aluno é um ser único e que aprende à sua maneira. 

Do ponto de vista da neuropsicologia a Dislexia acontece normalmente em crianças 

escolarizadas (Ritzen & Debray, 1981). 

Ainda que se considere a Dislexia como um problema que está presente na vida de várias 

pessoas, o número de estudos realizados, com o propósito de decifrar as causas desta, ainda não 

permitiram um consenso acerca da sua origem. A maioria dos investigadores, defende a Dislexia 

como uma perturbação de causas múltiplas (Cancela, 2014). 

Ao que tudo indica algumas pessoas nascem com um código genético que lhes permite 

utilizar a parte do cérebro que altera e cria perceções. Nascer com esse código genético não origina 

dislexia, mas possibilita o seu desenvolvimento (Davis & Braun, 2010). 

No campo da genética existem aqueles que defendem a Dislexia como sendo hereditária, 

regendo-se pelo facto de disléxicos apresentarem pelo menos um familiar próximo com 

dificuldades tanto na leitura como na escrita. Ainda nesta perspetiva, outros investigadores 

acreditam que a Dislexia pode ser derivada de mutações em alguns dos cromossomas, 
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nomeadamente os cromossomas 6 e 15, e mais recentemente também no 2 (Lona, 2014). Muito 

raramente, as dificuldades de aprendizagem e um defeito nos cromossomas estão associados, e por 

isso mesmo, um teste destes só é feito se o pediatra encontrar algum indicador de que é provável a 

existência de irregularidade cromossomática (Selikowitz, 2010, cit. in Castro, 2013).  

Dentro ainda da genética, há quem afirme que grandes doses de testosterona no feto durante 

a sua gestação podem também levar ao surgimento da Dislexia (Lima, 2012). Há ainda autores que 

defendem que a dislexia tem uma maior prevalência em indivíduos do sexo masculino do que em 

indivíduos do sexo feminino, em contrapartida há quem apoie o contrário e que começam a surgir 

evidências poderosas sobre a afetação tanto em rapazes como em raparigas (Cancela, 2014). 

É necessário perceber como funciona o cérebro para entender melhor a origem da Dislexia. 

Esta massa cinzenta é constituída por diversas áreas, com diversas funções. A aprendizagem é uma 

função do cérebro, que implica um processamento de informação através de meios sensoriais 

(receção), neurológicos (descodificação, tradução, retenção e codificação) e psicológicos 

(perceção, imagem, simbolização e conceptualização) (Serra, Gonçalves, & Nogueira, 2007). 

Para que a aprendizagem humana aconteça de forma normal, deve existir um conjunto de 

requisitos a que Fonseca (2004) chamou de “totalidade funcional neuropsicológica”. É provável 

existir uma disfunção cerebral caso estas condições não se verifiquem (Serra, Gonçalves, & 

Nogueira, 2007)  

Para desempenhar tarefas como ler, escrever ou contar, o cérebro coloca em funcionamento 

cada um dos processos de um complexo e amplo sistema funcional. Se uma parte do sistema 

funcional se encontra lesionada, parece óbvio que existe também uma aprendizagem que irá ser 

afetada. 

Diversos estudos têm permitido mostrar alterações nos cérebros de disléxicos. Existe uma 

prevalência do hemisfério esquerdo para o processamento linguístico de disléxicos ou leitores 

normais, no entanto os disléxicos apresentam uma taxa de processamento de nível inferior, bem 

como um funcionamento deficitário do hemisfério direito (Torres, 2004, cit. in Serra, Gonçalves, 

& Nogueira, 2007). 

“A afeção do lobo temporal no hemisfério cerebral esquerdo e das partes vizinhas do lobo 

parietal e do lobo occipital (área posterior da linguagem) perturba singularmente as funções da 

linguagem, originando-se uma perturbação da linguagem oral (afasia), da leitura (alexia), da escrita 

(agrafia)” (Debray & Ritzen 1981). 

Os cérebros dos indivíduos disléxicos são perfeitamente normais, ainda que processem 

informações numa área distinta. Aparentemente a Dislexia resulta de falhas nas ligações cerebrais 

(Lona, 2014). 
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As funções são determinadas pelas estruturas: se a estrutura (cérebro ou sistema nervoso) se 

encontra afetada, então as funções (sintomas) devem também estar comprometidas. Todos os que 

têm Dislexia ou que convivem com disléxicos sabem que os sintomas não são constantes, variam 

de pessoa para pessoa e que até na mesma pessoa variam de dia para dia. Desta forma, o problema 

não está na estrutura. Há que procurar uma definição funcional, (à exceção da ‘dislexia’ adquirida 

por lesão) (Lona, 2014). 

A área da neurobiologia assume que as várias partes do cérebro têm funcionalidades 

específicas. A área esquerda do cérebro, por exemplo, é responsável pela linguagem; aí 

identificam-se três subáreas distintas: uma processa fonemas, outra analisa palavras e uma última 

reconhece palavras e permite uma leitura rápida e automática. Aparentemente os disléxicos 

apresentam grande dificuldade para aceder às regiões responsáveis pela análise de palavras e pela 

automatização da leitura, valendo-se da área de Broca (área frontal inferior esquerda) e a outras 

zonas do lado direito do cérebro que fornecem pistas visuais (Lona, 2014). 

Então, de acordo com vários estudos, a parte esquerda do cérebro, encontra-se diretamente 

relacionada com a linguagem, e as suas diferentes áreas são responsáveis por processar fonemas, 

analisar e reconhecer palavras, o que permite ao ser humano aprender a ler e escrever. Quando uma 

criança aprende a ler a leitura é inicialmente processada pela rota fonológica e depois, com a 

aquisição de novas capacidades, passa a usar a rota léxica. O cérebro passa a dominar o processo 

e a leitura e por isso mesmo, passa a exigir menos esforço, isto acontece à medida que a criança 

vai aperfeiçoando o seu processo de leitura. No entanto, o cérebro dos disléxicos não atua desta 

forma. Enquanto estão a ler, fazem apenas uso da área cerebral que processa fonemas e a região 

que analisa as palavras mantem-se inativa, impedindo o reconhecimento e leitura hábil mesmo que 

diga respeito a palavras que já tenha lido ou estudado (Polese , Costa, & Miechuanski, 2011). 

Neste contexto e tendo como base estudos recentes sugere-se a existência de um défice na 

atividade do cerebelo como hipótese explicativa da Dislexia (Cancela, 2014). 

Do ponto de vista da psicolinguística, a dislexia encontra-se relacionada com o 

processamento da linguagem que deriva do funcionamento do cérebro. Pesquisas realizadas de 

imagens ao cérebro, sugerem que as informações são processadas de maneira diferente por 

disléxicos. A psicolinguística aponta como causa de muitas dificuldades na leitura, um problema 

de nível fonológico, sendo revelado um vasto conjunto de défice na linguagem por parte dos maus 

leitores (Lona, 2014). 

“A aprendizagem da leitura resulta do funcionamento de sistemas funcionais que integram 

várias áreas ou unidades do cérebro” (Serra, Gonçalves, & Nogueira, 2007). Basta uma parte do 

sistema funcional se encontrar lesionada, para que necessariamente uma parte da aprendizagem se 

torne também ela afetada.  

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 30.09.2018 

 

 

Rute Pépio 
Luis Alberto Coelho Rebelo Maia 

14 facebook.com/psicologia.pt   
 
 

A aprendizagem escrita encontra-se relacionada mais precisamente com a parte 

temperooccipital, que prolonga a parte aferente à linguagem oral.  

As novas investigações comprovam que a Dislexia deriva de uma função cognitiva: processo 

de conceptualização único que leva a distorções percetivas. Este processo é visto como uma 

capacidade inata e responsável pela criatividade em algumas áreas. Esta função cognitiva encontra-

se relacionada com a formação de sinapses e o uso de neurotransmissores de forma única (Lona, 

2014). 

Tendo como prova um adulto que com determina lesão cerebral apresenta uma 

desorganização da linguagem, podemos afirmar que a Dislexia pertence ao domínio da 

Neuropsicologia, isto se compreendermos que tanto a leitura, como a escrita, e a fala são elementos 

da linguagem, e que a linguagem é uma das funções mentais superiores do cérebro (Ritzen & 

Debray, 1981). 

 

A HISTÓRIA DO CASO DE JM 

 

JM nasceu numa família onde existia histórico de problemas na leitura e na linguagem. Tinha 

uma fala pouco desenvolvida para a sua idade e as suas primeiras palavras só apareceram perto dos 

dois anos. JM foi encaminhado para uma terapeuta da fala aos três anos de idade, que descreveu o 

seu sistema fonológico como “lento e alterado” ainda que a sua compreensão da linguagem fosse 

boa e o vocabulário estive a desenvolver-se como era esperado. JM foi acompanhado durante 9 

meses, e como respondeu bem à terapia deixou de ser seguido. 

Com o passar do tempo tornou-se evidente que ele não estava a aprender a ler a um ritmo 

normal, em comparação com a sua inteligência. Aos sete anos foi examinado por um psicólogo 

educacional que avaliou o seu QI como alto. Os pais ainda preocupados recorreram a um segundo 

profissional que confirmou a sua Dislexia. JM realizou um teste de inteligência (A Escala de 

Wechesler de Inteligência Infantil), neste teste ficou comprovado que o seu QI estava acima da 

média, com o valor total de 123. Ainda que no subteste as pontuações variassem entre 1 e 19, o seu 

desempenho estava na média ou até mesmo acima, à exceção de um deles em que demonstrou um 

défice em Sequências de Dígitos.  

JM não apresentava dificuldades no desenvolvimento do vocabulário nem na área da 

aritmética, mas para ele era difícil conseguir lembrar-se de certos nomes como por exemplo, de 

cidades ou de pessoas famosas. JM também não era capaz de aprender sequências simples, como 

os dias da semana, os meses do ano, ou até mesmo o a ordem das letras do alfabeto. Ainda assim 

o seu conhecimento geral era melhor do que o previsto para a sua idade.  
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JM utilizava estratégias para ler e soletrar, as quais lhe causavam dificuldades. Na leitura 

cometia erros como ler “saucer” (pires) como “supper” (jantar) ou “thirsty” (sedento) como 

“twenty” (vinte). Sempre que não conseguia ler uma palavra, tentava reproduzir o seu som. JM não 

conseguia descriminar não-palavras e a sua capacidade de entendimento dos sons das palavras era 

reduzida. As suas principais confusões passavam por trocar “u” pelo “t” e o “b” pelo “p”. Soletrar 

era a sua maior dificuldade.  

JM tinha um vocabulário visual curto mas eficiente, era capaz de ler palavras que conhecia, 

o verdadeiro problema passava por ler não-palavras. Tinha também uma excelente memória visual 

mas tinha uma capacidade auditiva deficiente.  

JM acabou por ser transferido para uma escola especial para crianças disléxicas, onde contou 

com apoio especializado e intensivo. A transferência para esta escola permitiu que aumentasse a 

sua auto-estima, mas mesmo com esta ajuda mais centrada nas suas dificuldades, o 

desenvolvimento da sua leitura continuava atrasado.  

Quando examinado aos 12 anos, a sua capacidade de descodificação de palavras novas 

melhorou, mas apenas o suficiente para se tornar equivalente ao nível esperado para uma criança 

com sete anos de idade. JM tinha um problema em relação à representação fonológica, e a prova 

disso era que ele não era capaz de armazenar informações verbais na memória a curto prazo, bem 

como o facto de para ele ser impossível mapear sequências de letras e fonemas das palavras.  

De forma a avaliar o resultado da Dislexia a longo prazo, JM aos 15 anos foi submetido a 

uma avaliação adicional. Foi-lhe solicitado que lesse 112 palavras que passariam num ecrã de 

computador para que fosse possível serem cronometradas todas as suas respostas. Este teste foi 

repetido em duas ocasiões, separadas por 12 meses de diferença. Também lhe foi pedido que lesse 

25 não- palavras (monossílabos e dissílabos) e 12 não-palavras mais complexas. A sua capacidade 

de leitura era equivalente à leitura de crianças mais novas, e a sua capacidade de ler não-palavras 

encontrava-se seriamente comprometida.  

JM saiu da escola ainda com dificuldades na escrita, no entanto a sua capacidade literária 

permitiu que entrasse na universidade e estudasse psicologia, concluindo o curso com êxito após 

três anos. Nos dias de hoje JM trabalha com jovens.  

A última vez que foi examinado tinha 24 anos e o seu nível de leitura já se encontrava no 

nível médio comparativamente à população (pontuação de 93). Não conseguia ainda descodificar 

não palavras e as dificuldades nas tarefas de consciência fonológica continuavam presentes. No 

entanto nenhum dos seus problemas o impediu de ter sucesso no mundo profissional, felizmente 

(Swonling, 2004). 
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CONCLUSÃO  

 

Estudar a Dislexia torna-se uma questão importante e ao mesmo tempo desafiadora, sendo 

esta um problema que afeta a vida de muitas pessoas e por isso mesmo, é fundamental que a 

Dislexia seja avaliada de forma atempada, pois quanto mais cedo esta for diagnosticada, mais 

rapidamente se poderá dar aos alunos o apoio que estes necessitam, intervindo diretamente no seu 

processo de aprendizagem e minimizando assim o seu impacto (Castro, 2013).  

É possível concluir que ainda há muito a fazer para que as causas da Dislexia sejam 

evidenciadas, uma vez que as opiniões dos investigadores diferem relativamente a este assunto. A 

Dislexia não se trata de uma doença e sim de uma dificuldade específica da aprendizagem. As 

pessoas com este problema estão sujeitas a que com o aparecimento dos sintomas estes se venham 

a tornar permanentes.  

Assim, perante a análise destas publicações e para finalizar este trabalho, é desejável que 

futuramente, o desenvolvimento teórico das neurociências tenha um impacto importante no campo 

da Dislexia, de forma a permitir uma melhor compreensão não só da sua natureza, como também 

do seu desenvolvimento. O estudo neurocientífico deve começar a trabalhar para obter respostas 

no que diz respeito ao facto de pessoas disléxicas terem diferentes ligações entre várias regiões do 

cérebro, e até seja possível começar a explicar as suas habilidades e dificuldades (Snowling, 2004). 
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