
ESTE É O SEU CÉREBRO NA DISLEXIA 

 

Já se sabe que as pessoas disléxicas e as não disléxicas 

possuem diferentes padrões de atividade cerebral durante a leitura. 

As verdadeiras questões são: (i) em que é que esses padrões 

diferem e (ii) se as diferenças lançam alguma luz sobre as possíveis 

causas da dislexia.  

Investigadores da Universidade de Boston, MGH Institute of 

Health Professions e MIT usaram fMRI para abordar essas 

questões e encontraram resultados tão inesperados quanto úteis. 

Esses resultados foram divulgados em 21 de dezembro de 2016 na 

revista Neuron. 

A dislexia é tipicamente vista como uma dificuldade de leitura, 

mas os disléxicos geralmente evidenciam níveis reduzidos de 

desempenho noutras tarefas também. Por exemplo, os disléxicos 

geralmente não ouvem tão bem a fala em ambientes ruidosos como 

os não disléxicos. Resultados como este sugerem que dificuldades 

na perceção sensorial em geral, em oposição aos processos 

sensoriais que estão diretamente envolvidos na leitura, podem 

contribuir para a dislexia. 

 

ADAPTAÇÃO PERCETIVA 

Já alguma vez começou uma conversa com alguém que fala 

com um sotaque desconhecido e achou que tinha dificuldade em 

entender o que essa pessoa estava a dizer? O que muitas vezes 

acontece em situações como esta é que o ouvinte se adapta 

rapidamente aos sons desconhecidos de fala e a compreensão 



melhora visivelmente após apenas algumas frases. O processo é 

chamado «adaptação percetiva».  

 

Os investigadores usaram fMRI para examinar os correlatos 

neurofisiológicos da adaptação percetiva em disléxicos e não 

disléxicos. As áreas do cérebro que estão ativas quando as 

pessoas ouvem alguém a falar são facilmente identificadas usando 

fMRI. A atividade em algumas dessas áreas é alta quando a voz é 

nova para o ouvinte, mas declina rapidamente à medida que a 

adaptação percetiva ocorre. A atividade declina porque o cérebro se 

tornou mais eficiente ao processar o som da voz. O declínio na 

atividade cerebral que acompanha a adaptação percetiva é 

chamado «adaptação neural». 

Para examinar a adaptação neural na dislexia, os 

investigadores pediram aos disléxicos e não disléxicos que 

realizassem uma tarefa simples que consistia em ouvir uma palavra 

que eles combinavam com uma imagem. Os disléxicos e não 

disléxicos foram divididos em dois grupos: um grupo ouviu cada 

palavra falada pela mesma voz enquanto o outro ouvia cada palavra 

falada por uma voz diferente. A adaptação neural devia ocorrer 

quando as palavras fossem faladas pela mesma voz. Quando uma 

voz diferente dizia cada palavra, a adaptação neural não deveria 



ocorrer. E foi exatamente o que aconteceu com os não-disléxicos: a 

adaptação neural ocorreu quando todas as palavras foram faladas 

pela mesma voz. Quando os disléxicos ouviram a mesma voz a 

dizer todas as palavras, a adaptação neural ocorreu, mas foi 

substancialmente reduzida. Os disléxicos não aprenderam tanto ao 

ouvir a mesma voz repetidamente e, consequentemente, não 

processaram informações sobre o som da voz tão eficientemente 

quanto os não disléxicos. 

 

PARA ALÉM DO SOM DA VOZ 

À primeira vista, a pesquisa que se concentra no som de uma 

voz pode não parecer ter muito a ver com a dislexia, que deveria 

ser sobre a leitura. No entanto, há um corpo sólido de investigação 

anterior que indica que as dificuldades de leitura observadas na 

dislexia estão fortemente associadas a dificuldades na capacidade 

de processar o discurso falado. 

No entanto, os investigadores queriam saber se o nível 

reduzido de adaptação neural do disléxico quando as palavras são 

faladas também está presente quando as palavras são lidas. 

Pediram a novos grupos de disléxicos e não-disléxicos para ler 

listas de palavras formadas pela mesma palavra repetida ou por 

diferentes palavras. Os resultados com as palavras escritas foram 

os mesmos que tinham sido obtidos com as palavras faladas: a 

adaptação neural ocorreu quando a mesma palavra foi repetida 

para os não disléxicos, mas foi marcadamente reduzida para os 

disléxicos. 

Os resultados até agora indicam que a dislexia envolve uma 

adaptação neural reduzida tanto na linguagem escrita como falada. 



Essa redução é limitada à linguagem ou a dislexia também envolve 

uma adaptação prejudicada noutros tipos de informação percetiva? 

Os investigadores examinaram esta questão repetindo o 

estudo de listas de palavras com estudos que usavam imagens de 

objetos ou rostos. As áreas do cérebro envolvidas no 

processamento de objetos, rostos e palavras são diferentes, mas o 

padrão de resultados foi o mesmo. A adaptação a apresentações 

repetidas do mesmo objeto ou rosto foi forte entre os não-disléxicos 

e fraca entre os disléxicos. 

Os resultados de todos esses estudos indicam que a dislexia 

não é apenas uma questão relacionada com a leitura. Envolve uma 

redução na adaptação neural a uma variedade de estímulos 

percetivos. As pessoas com dislexia não aprendem tanto com a 

experiência repetida com palavras faladas, escritas, imagens de 

objetos ou imagens de rostos. Isso indica que eles processam 

esses diferentes tipos de informações percetivas de forma menos 

eficiente do que os não disléxicos. 

 

PERGUNTAS QUE PERMANECEM 

Os resultados desta pesquisa levantam várias questões. Por 

um lado, se a dislexia envolve uma redução do sistema de 

adaptação neural a estímulos percetivos, por que razão se destaca 

na leitura? Por que razão os disléxicos não têm as mesmas 

dificuldades para falar ou reconhecer caras e objetos? 

A resposta dos investigadores a esta questão é que a 

linguagem e a visão são fundamentalmente importantes para os 

seres humanos. O cérebro humano evoluiu durante um longo 

período de tempo para superar os défices nessas duas áreas, de 

múltiplas formas. O mesmo não é verdade para a leitura, que é uma 



aquisição relativamente recente na história humana. Alguns dos 

substratos neurais que suportam a leitura não são tão fortes quanto 

os substratos subjacentes à visão e à linguagem, o que torna a 

capacidade de ler mais frágil. Esta é uma hipótese plausível que 

aguarda suporte empírico. 

Uma questão mais importante do ponto de vista das pessoas 

com dislexia é a seguinte: o que causa a redução generalizada da 

adaptação neural aos estímulos percetivos observados nestes 

estudos? Se a redução for em todo o sistema, a causa reside em 

todo o sistema? Se essa causa puder ser identificada, será possível 

revertê-la? 
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