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Diagnóstico correto e precoce é essencial na dislexia

aprendizagem da leitura, com prejuízos para a
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ormalmente, são rotuladas de preguiço-rI 1I sas, desatentas e bagunceiras as crianças
na pré-escola com fraco desenvolvimento da aten-
ção. imaturidade no trato com outras crianças e
falta de interesse por livros e impressos, bem
como aquelas na idade escolar que apresentam
desatenção, dispersão e desorganização geral.
Mas esses podem ser sinais da dislexia, definida
com um distúrbio da linguagem. A apresentação
de alguns dos vá-rios sintomas não significa que a
pessoa seja disléxica, mas que apresenta um qua-
dro de risco.

Considerada um distúrbio, uma disfunção ou,
ainda, uma doença, a dislexia, apesar das diferen-
ças conceituais, representa uma dificuldade da cri-
ança na aprendizagem da leitura, que, com fre-
qüência, prejudica também sua escrita e a acom-
panha portoda a vida. Para a Associação Brasileira
de Dislexia (ABD), com sede em São Paulo, a
dislexia não é resultado de falta de motivação.
condições socioeconômicas, baixa inteligência ou
outras circunstâncias. Ela tem fundamentos neu-

rológicos, sendo congênita e hereditária, o que
explica a existência de mais de um disléxico na
mesma família,

De acordo com a a fonoaudióloga e psico-
pedagoga Maria Ângela Nogueira Nico coorde-
nadoratécnica e científica da ABD. não há cura para
a dislexia, já que não setrata de uma doença. 'Pode-
mos falar em uma disfunção ou funcionamento di-
ferentedocérebro, nãonumalesão", afirma. Enada
impede que os disléxicos sejam bem-sucedidos na
vida. Segundo a coordenadora, eles normalmente
se interessam por profissões pouco acadêmicas,
mais l'rvres, nas quais não tenham que ler muito.
Madafingelaesdarece que, além da opinião da equi-
pe psicopedagógica da escola, especialistas, como o
neuropediatra ou o foniatra. podem indicar se há
dislexia. Um diagnóstico correto é muito importan-
te tanto para a criança quanto para os pais, pois elimi-
naumasuspeita de déficit intelectual, que traumatiza
a pessoa e desvia os pais da busca de soluções ade-
quadas. Quanto mais cedo a dislexia for detectada,
maior a possibilidade de lidar com ela.

DIAGNÓSTICO
Fundada há 18 anos pelo pai de uma
criança com dificuldade na leitura e
na escrita, a ABD
(w4wdisle.vã.otg.hr)é una entdade
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DISLÉXiCOS FAMOSOS

Informe-se mais sobre os sinais
• Alguns sinais na pré-escola: atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem e no

desenvolvimento visual: dificuldade de aprender rimas e canções: fraco desenvolvimento da
coordenação motora; dificuldade em montar o jogo quebra-cabeça

• Alguns sinais na idade escolar: dificuldade na aquisição e no desenvolvimento das habili-
dades lingüísticas: dificuldade com análise e síntese dos sons de uma palavra; pouco reconheci-
mento de rima (sons iguais no fim das palavras) e aliteração (sons iguais no início das palavras);
dificuldade na coordenação motora fina: desenhos e pinturas; dificuldade na coordenação motora
grossa: ginástica e dança: desorganização geral, como atrasos na entrega de trabalhos escolares;
dificuldades visuais, com impacto na organização do trabalho no papel e na postura da cabeça
para escrever; confusão entre direita e esquerda; dificuldade em manusear mapas e dicionários:
dificuldade na linguagem e na fala, com vocabulário pobre, sentenças curtas e imaturas ou
sentenças longas e vagas; dificuldade de memória de curto termo, como as que se referem a
instruções, dígitos e tabuadas; problemas de conduta, com desenvolvimento de retração. timi-
dez excessiva ou depressão; dificuldade de copiar de livros ou da lousa: dificuldade em leitura,
matemática e desenho geométrico; grande desempenho em provas orais

• Alguns sinais na fase adulta: dificuldade na leitura e na escrita; dificuldade para soletrar:
memória imediata prejudicada; dificuldade em dar nomes a objetos e pessoas (disnomias);
dificuldade em aprende uma segunda língua: dificuldade em organização geral; comprometimen-
to emocional
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