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A dislexia é um 

distúrbio permanente que 

afeta a capacidade de ler e 

soletrar. De acordo com o 

novo manual de diagnóstico da Associação Psiquiátrica Americana, 

DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013), a dislexia é uma 

das várias dificuldades de aprendizagem classificadas sob o termo 

genérico “Perturbação da Aprendizagem Específica". Fará sentido 

perguntar: 'Por que razão uma dificuldade que afeta principalmente a 

capacidade de descodificar o impresso deve ser classificada como 

uma forma de transtorno mental?’ A pergunta é pertinente. Contudo, 

se as pessoas com dislexia não forem devidamente apoiadas, podem 

enfrentar uma espiral descendente de má instrução, educação pobre 

e perspetivas de carreira limitadas, com um impacto negativo no seu 

bem-estar, na vida adulta. A dislexia é, portanto, não apenas um 

problema para o indivíduo, mas também para a sociedade como um 

todo. 

É talvez útil recordar que a dislexia é o nome dado a um 

conjunto de comportamentos de leitura em vez de uma categoria 

distinta. Esses comportamentos são o resultado de múltiplos fatores, 

genéticos e ambientais, que, interagindo, levam a uma distribuição 

contínua de resultados sem claro ponto de corte (Pennington, 2006). 

Além disso, ao contrário da opinião segundo a qual a dislexia ocorre 

em pessoas com boa capacidade cognitiva, é agora consensual que 



a ‘dislexia’ ocorre em toda a gama de capacidades e que o termo 

pode ser igualmente aplicado a indivíduos de baixo QI (Snowling & 

Hulme, 2012). Segue-se que "o diagnóstico de dislexia" com base na 

discrepância entre QI e habilidades de leitura já não é uma prática 

aceite. 

Argumenta-se neste trabalho que, independentemente de, 

consensualmente, as habilidades fonológicas serem as 

determinantes principais para a aprendizagem da leitura, há um 

‘elefante na sala’. O elefante é a linguagem. A aprendizagem da 

leitura constrói-se sobre a base habilidades de linguagem falada, e 

as crianças que vêm para a escola com baixas habilidades de 

linguagem oral estão em alto risco de virem a ter dificuldades de 

leitura (Bishop & Snowling de 2004; Catts et al., 2002). Assim, 

embora seja forte a teoria de que défices fonológicos são a causa 

proximal da dislexia, uma ênfase exagerada sobre esses défices não 

ajuda aqueles que, à entrada na escola, têm défices de 

aprendizagem da linguagem, cujas habilidades fonológicas não estão 

bem desenvolvidos.  

 

PRECURSORES DA DISLEXIA NO DOMÍNIO LÍNGUAGEM 

 

Durante muitos anos, o estudo da dislexia tinha lugar em 

laboratório de grupos clínicos altamente selecionados. Tais estudos 

são sujeitas a viés de referência e muitas vezes as crianças com 

dificuldades significativas são excluídas devido a comorbilidades. 

Uma abordagem bastante diferente é dada por estudos longitudinais 

que seguem o desenvolvimento das crianças em alto risco de dislexia 

desde os anos pré-escolares e procedem para examinar as 



características das pessoas que passam a ser disléxica por 

comparação com aquelas que são consideradas ‘leitores normais’. 

O primeiro destes estudos foi relatado por Scarborough (1990). 

Neste estudo, foi destacada a importância crucial da linguagem para 

o desenvolvimento da literacia, uma questão que tinha sido 

negligenciada durante alguns anos, provavelmente por causa do 

domínio de dois pressupostos: a definição de dislexia com base no 

critério de discrepância e a teoria do défice fonológico (por exemplo, 

Stanovich 1994).  

Desde 1990, vários estudos de crianças em situação de risco 

familiar de dislexia foram concluídos e outros estão a ter lugar. O 

paradigma 'standard' foi seguir as crianças que tivessem um parente 

de primeiro grau disléxico (normalmente um dos pais, mas às vezes 

um irmão mais velho) juntamente com colegas da mesma idade de 

famílias sem história de dificuldades de leitura. O período de tempo 

típico é desde a pré-escola até ao terceiro ano, quando as crianças 

são avaliadas e classificadas em três grupos. O primeiro grupo é 

composto por crianças em risco familiar de dislexia que foram 

‘identificadas’ como disléxicos (FR-dislexia), o segundo grupo é de 

crianças em risco familiar de dislexia que foram consideradas leitores 

normais (leitor de risco familiar normal; FR NR) e o terceiro grupo é 

o de desenvolvimento típico (TD) - crianças que, por definição, estão 

em baixo risco de dislexia e que não têm dificuldades de leitura (TD-

NR). Em alguns, mas nem em todos os estudos, um pequeno grupo 

dos controlos sucumbiu a problemas de leitura, como seria de 

esperar (cerca de 10%) e essas crianças ficaram excluídas de mais 

atenção. 



Depois de serem avaliadas e classificadas, no terceiro ano, o 

passo seguinte é a realização de uma análise retrospetiva de 

diferenças entre os grupos e subgrupos em estágios iniciais de 

desenvolvimento para revelar os precursores das dificuldades de 

leitura (Snowling & Melby-Lervag). Juntos, esses estudos confirmam 

uma prevalência aumentada de dislexia, cerca de 44%, em crianças 

em risco familiar comparativamente com os controlos. É claro que 

esses dados carregam consigo a suposição de que a dislexia é uma 

categoria distinta. Como já foi discutido, tal não pode ser afirmado. 

De facto, examinando os resultados relativos à literacia das crianças 

com a idade de cerca de oito, crianças em risco da família que não 

são definidas como disléxicas normalmente têm desempenhos mais 

baixos em testes de leitura e escrita do que os seus pares. Em suma, 

embora eles não se qualifiquem para o rótulo de dislexia, ainda 

mostram alguns sinais de dificuldades de leitura e de soletração. 

Mais importante do que o que dissemos é perguntar: "Será que 

as crianças que passam a ser consideradas disléxicas têm 

dificuldades fonológicas nos anos pré-escolares e, em caso 

afirmativo, eles são específicos ou parte integrante de um atraso de 

linguagem mais ampla?" Com uma ou duas exceções, o quadro 

emergente sugere que as crianças que passam a ser consideradas 

disléxicas mostram, de facto, grandes dificuldades com habilidades 

fonológicas - estas dificuldades incluem problemas na repetição de 

palavras novas (repetição de pseudopalavras), em recordar itens 

verbais na memória de curto prazo (que se baseia em códigos 

fonológicos) e dificuldades com a consciência fonológica (tirando o 

som de uma palavra, por exemplo ‘prato → pato') mas eles também 



têm dificuldades mais amplas com os aspetos da compreensão da 

linguagem, especialmente no vocabulário recetivo. 

Sem dúvida, o que é mais surpreendente é que o grupo FR-NR 

também mostrou a mesma ampla gama de problemas linguísticos na 

idade pré-escolar, embora em menor grau. Na verdade, só a partir da 

idade escolar é que a trajetória de desenvolvimento indicativa de 

desenvolvimento lento da linguagem é que parece divergir nos dois 

grupos de risco familiar. De acordo com a meta-análise empreendida, 

em idade escolar, os que passaram a ser considerados disléxicos 

continuaram a ter dificuldades na compreensão da linguagem e na 

consciência fonológica. Em contraste, parece que o grupo FR-NR 

resolveu os seus problemas de linguagem, embora a sua consciência 

fonológica tenha permanecido fraca. A constatação de que ambos os 

grupos de risco familiar, independentemente de irem ter ou não 

problemas significativos de leitura, têm problemas com a consciência 

fonológica é importante. Contrariamente à visão clássica, tal sugere 

que um défice fonológico, por si só, não é suficiente para causar a 

dislexia; a probabilidade de "diagnóstico" é aumentada quando 

a dislexia ocorre no contexto de dificuldades de linguagem oral 

mais amplas, ou, eventualmente, quando existem dificuldades 

adicionais em comorbilidade, por exemplo, nos processos de 

atenção (Pennington, 2006; Snowling, 2008). 

Daqui decorre que uma maneira ligeiramente diferente de 

conceptualizar o défice fonológico na dislexia é em termos de fator 

de risco, sem dúvida, a causa cognitiva central. Mas, como todos os 

fatores de risco, é uma causa probabilística e pode ser moderada por 

risco adicional e fatores de proteção. Do ponto de vista biológico mais 

amplo segundo o qual a dislexia tem uma base hereditária 



(Paracchini et al., 2007), o défice fonológico pode ser considerado 

como um intermediário entre os genes associados à dislexia e a 

desordem comportamental. Tal fenótipo intermediário é por vezes 

referido como um "endofenótipo 'cognitivo (Moll et al., 2013). 

Endofenótipos são definidos como processos associados à doença 

na população, mas expressos numa taxa superior nos familiares não 

afetados da população estudada comparativamente com a 

população em geral (Bearden e Freimer, 2006). No conjunto, os 

estudos de risco familiar sugerem que a questão-chave é perceber 

como aquele endofenótipo se combina com outros endofenótipos, 

bem como com fatores de proteção presentes à entrada da escola 

para determinarem o curso do desenvolvimento da literacia. 

 

A RELAÇÃO ENTRE A DISLEXIA E DISTÚRBIO ESPECÍFICO DE LINGUAGEM 

 

Se a diferença central entre crianças em risco familiar de 

dislexia que passam a ter problemas de leitura e aquelas em que tal 

não acontece é o estado do sistema de linguagem ao ingressar na 

escola, então isso levanta a questão: qual é a relação entre a dislexia 

e o transtorno de linguagem conhecido como "distúrbio específico de 

linguagem' (SLI) (Bishop, 1997)? Curiosamente, um estudo 

longitudinal seguindo os resultados de crianças em idade pré-escolar 

com SLI chegou a conclusões semelhantes: as crianças cujas 

dificuldades de linguagem se tinham resolvido por volta dos 5 ½ anos 

passaram a ter habilidades normais de literacia em 8½ (Bishop & 

Adams, 1990) e, posteriormente, na idade de saída da escola 

(Stothard et al., 1998). No entanto, é de salientar que, mais tarde, 

lhes foram encontradas algumas fragilidades em habilidades 

fonológicas: estas incluíram o mau desempenho num teste de 



Spoonerisms – um teste difícil que avalia a consciência fonémica em 

que os sons iniciais de duas palavras têm de ser trocados (por 

exemplo, ‘Phil Collins → Kill Follins') - e dificuldades na repetição de 

pseudopalavras, comparativamente com grupos de controlo. 

 Com base nestas descobertas, Dom e Snowling (2004) releram 

a literatura existente – extensa e pouco consistente no que respeita 

às conclusões - sobre a relação entre a dislexia e SLI. Propuseram 

que esta inconsistência surge porque a relação entre as duas 

problemáticas não é simples, e duas dimensões diferentes precisam 

de ser tomadas em consideração para a especificar. A primeira 

dimensão compreende as habilidades fonológicas que sustentam o 

desenvolvimento de descodificação (e do princípio alfabético); a 

segunda - as habilidades gramaticais, sintáticas e semânticas que 

são fundamentais para a compreensão da leitura. Tendo em conta 

este quadro, a dislexia partilha com a SLI défices em habilidades 

fonológicas, mas ambas diferem no que diz respeito às habilidades 

de linguagem oral mais amplas. Há continuidades entre os distúrbios 

já que cada uma das 'dimensões' varia de grau – de ligeira a grave. 

Em termos gerais, surgiu uma visão semelhante a partir de dois 

estudos subsequentes. Na base de um grande estudo populacional, 

Catts et al. (2005) concluíram que a dislexia e SLI podem ser vistas 

como condições coocorrentes, uma comorbidade explicada por 

défices fonológicos partilhados (embora algumas crianças com SLI 

não experimentem dificuldades fonológicas - Nação et al., 2004 - e 

formem um subgrupo diferente). Da mesma forma, Ramus et al. 

(2013) argumentaram que a SLI partilha défices em habilidades 

fonológicas com a dislexia, mas também propôs que o perfil das duas 

problemáticas é diferente. Enquanto a SLI está associada a défices 



ao nível das representações fonológicas, bem como a habilidades 

fonológicas, a dislexia é principalmente um défice nas habilidades 

que operam nas representações fonológicas e não nas próprias 

representações.  

 Mais recentemente, temos vindo a seguir o desenvolvimento 

desde a pré-escola até à idade de oito anos, de crianças com risco 

familiar de dislexia, crianças em idade pré-escolar com distúrbio 

específico de linguagem e controlos. Esta investigação tem como 

objetivo perceber o desenvolvimento entre as duas condições e os 

fatores de risco partilhados. A hipótese principal é que défices 

fonológicos representam um endofenótipo partilhado entre a dislexia 

e a SLI; no entanto, mais uma proposta é que as duas desordens 

serão diferentes em termos de comorbidades, aumentando a 

probabilidade de diagnóstico. 

 A nossa primeira pergunta, em seguida, foi: existem diferenças 

entre as crianças que têm prejudicada a linguagem e que também 

estão em risco familiar de dislexia e as crianças com distúrbios de 

linguagem, sem risco familiar? A resposta foi 'Não' – ambos os 

grupos apresentaram grandes défices nas habilidades de linguagem 

oral incluindo má fonologia na pré-escola, e não houve diferença 

significativa entre eles; portanto, para efeitos do que agora se propõe, 

podemos considerar estes dois grupos como similares. 

 Voltando agora para as crianças em risco familiar de dislexia 

sem SLI (FR-apenas), percebeu-se que essas crianças tinham 

dificuldades em tarefas fonológicas que aproveitavam a produção da 

fala, nomeadamente articulação e repetição de palavras e 

pseudopalavras. Também tinham défices na produção de inflexões 

gramaticais, isto é, nas terminações de verbos (preterido perfeito - 



em inglês, no ed -; terceira pessoa do singular-s) e na repetição de 

frases, particularmente nas palavras funcionais. Todas estas tarefas 

requerem acesso a códigos fonológicos. O grupo FR-apenas também 

mostrou dificuldades emergentes com a consciência fonológica numa 

tarefa de correspondência de aliteração. 

 Juntos, esse padrão de défice destaca o facto de que 

dificuldades na linguagem fonológica constituem um fator de risco 

para a dislexia, prevalentes entre as crianças em risco familiar. O 

padrão foi consistente ao longo das duas primeiras fases do estudo, 

embora algumas das deficiências gramaticais estivessem a começar 

a ser resolvidas, por volta dos 4 anos e meio de idade (Nash et al., 

2013). Além disso, 44% da amostra de risco familiar mostraram 

défices significativos na repetição de pseudopalavras, comummente 

considerados como um marcador comportamental de SLI. Este 

achado sublinha a continuidade entre dislexia e SLI. De modo mais 

geral, os nossos dados são consistentes com a hipótese de um 

endofenótipo fonológico associado à dislexia, sendo que as 

diferenças entre dislexia e SLI estão relacionadas com fatores de 

comorbilidade adicionais de risco. Por exemplo, Gooch et al. (2014) 

mostraram que as crianças dos grupos SLI são muito mais propensas 

a ter dificuldades com a atenção executiva e desenvolvimento motor 

do que as crianças em risco familiar sem comprometimento da 

linguagem. 

  

INFLUÊNCIAS AMBIENTAIS NA DISLEXIA 

 

Será que estes dados podem ser usados para construir um 

modelo causal da dislexia? Até agora, muito pouco tem sido dito 



sobre a etiologia da dislexia e os fatores de risco distais. A dislexia é 

geralmente considerada como sendo um distúrbio 

neurodesenvolvimental, o que significa que é evidente desde o início 

do desenvolvimento e tem origens biológicas; além disso, como é 

típico da maior parte de tais desordens, há uma preponderância do 

sexo masculino (Thapar & Rutter, no prelo). Pensa-se que a causa 

fundamental da dislexia é genética e alguns genes foram 

identificados como sendo candidatos (Paracchini et al., 2007). No 

entanto, as variáveis ambientais também desempenham um papel 

crítico fundamental. 

Assim, parece conveniente escolher uma estrutura que pode 

ser aplicada a uma variedade de desordens do 

neurodesenvolvimento, incluindo, por exemplo, a PHDA e o autismo; 

em todas estas condições, vários fatores de risco agem em conjunto 

através do ambiente para produzir o fenótipo comportamental do 

distúrbio. Quantos mais fatores de risco estiverem presentes, maior 

será a probabilidade de o distúrbio ser diagnosticado. Daqui resulta 

que as amostras clínicas tendem a ser impuras no sentido de que é 

mais provável que haja um encaminhamento que leve a um 

diagnóstico em crianças com múltiplos fatores de risco. 

No que respeita à dislexia é provável que pelo menos três 

aspetos do ambiente sejam importantes: a língua de instrução, o 

ambiente de alfabetização em casa e o tipo de instrução que a 

criança recebeu. 

Em primeiro lugar, nem todas as línguas escritas são 

igualmente fáceis de aprender. As línguas alfabéticos diferem na 

regularidade ou consistência com a qual as letras e os sons estão 

relacionados, bem como na sua complexidade silábica. Ambos estes 



fatores determinam a taxa de aquisição da leitura num determinado 

idioma (Caravolas et al, 2013;. Seymour, 2005). No entanto, uma 

descoberta surpreendente é que os preditores de diferenças 

individuais na leitura são semelhantes e incluem conhecimento de 

letras, consciência fonémica e desempenho num teste que exige a 

rápida nomeação de símbolos ou objetos (nomeação rápida 

automatizada, RAN) (Caravolas et al., 2012). O que isto significa é 

que uma pessoa que tem os genes que conferem risco para a dislexia 

terá dificuldades de aprendizagem da leitura em qualquer língua, 

embora a taxa e a extensão da dificuldade possam variar (Frith et al., 

1998). 

Quanto ao ambiente em casa, a investigação sobre 

desenvolvimento típico sugere que os estilos parentais diferem e 

essas diferenças afetam o desenvolvimento da leitura. Alguns pais 

fornecem instrução bastante direta sobre os conceitos de impressão, 

letras e sons ao ler com os seus filhos em idade pré-escolar e esta 

prática parece ser um bom indicador de habilidades de 

descodificação precoces. Em contraste, alguns pais colocam uma 

ênfase na linguagem oral durante a leitura de livros partilhados, 

falando sobre as imagens, os personagens e a história. Este tipo de 

abordagem centrada na linguagem é mais fortemente preditiva das 

diferenças individuais na compreensão de leitura do que de 

descodificação num estágio posterior de desenvolvimento (Sénéchal 

& Lefevre, 2002). Virando-nos para a dislexia, há relativamente 

poucos estudos de ambiente literácito em casa voltados 

especificamente para crianças em risco familiar. No entanto, não há 

forte evidência até agora de que as crianças em risco familiar de 

dislexia experienciem qualquer tipo de ambiente literácito diferente 



relativamente aos grupos de controlo de estatuto socioeconómico 

semelhante, embora a motivação possa ser menor em crianças mais 

velhas que tenham, de facto, desenvolvido dislexia (Snowling et al., 

2007). No nosso próprio trabalho, mostramos que, quer para as 

crianças em situação de risco familiar de dislexia como para os 

controlos, a leitura partilhada medeia o impacto do nível educacional 

da mãe sobre a linguagem e desenvolvimento da leitura (Hamilton, 

2013). Temos também olhado para os preditores de conhecimento 

da letra no ensino pré-escolar nestes grupos, porque esta é uma 

medida que é pensada como sendo altamente dependente do meio 

ambiente; um dado interessante é que o ensino das letras e sons por 

parte dos pais conta para maior variabilidade no grupo de risco 

familiar do que no grupo de baixo risco, com desenvolvimento típico. 

Este achado é importante: ele sugere que crianças com 

desenvolvimento típico podem aprender os sons das letras 

naturalmente no seu ambiente, ao passo que as crianças em risco 

familiar de dislexia precisam de ensino mais explícito, a fim de 

consegui-lo. 

 

O QUE RESULTA NA DISLEXIA? 

 

O ponto de partida para uma intervenção deve ser um modelo 

causal. Com base na evidência referida aqui e noutros lugares, tanto 

a partir de estudos de desenvolvimento típico de leitura como de 

dislexia, podemos afirmar com confiança que aprender a ler requer 

consciência fonológica e que o principal fator de risco para a dislexia 

é um défice fonológico. Além disso, vimos que os défices fonológicos 

na dislexia são prevalentes em crianças em risco familiar, mesmo 

antes de a instrução de leitura ter início. Mas também sabemos, a 



partir do estudo de Nash et al. (2013), que, em cerca de um terço dos 

casos, estas crianças têm um distúrbio de linguagem. Segue-se que 

as intervenções na dislexia precisam corrigir não só as dificuldades 

fonológicas, mas também, em alguns casos, dificuldades de 

linguagem residuais ou coocorrentes. 

Os ingredientes principais de uma abordagem de ensino para 

remediar o défice na descodificação na dislexia combinam treino em 

consciência fonémica com treino no conhecimento letra-som e essas 

duas habilidades devem ser reforçadas no contexto da leitura. 

Hatcher et al. (1994) formam o primeiro grupo de investigadores no 

Reino Unido a avaliar a eficácia desta abordagem. As crianças que 

participaram nesse estudo foram identificadas através de uma 

triagem em todo o condado de todas as crianças com 7 ½ anos de 

idade. As crianças beneficiaram de um dos três tipos de intervenção 

e um quarto grupo, o grupo de controlo, recebeu a intervenção usual 

utilizada naquela altura. 

As três intervenções que foram avaliadas foram as seguintes: 

(i) apenas Leitura (R) em que as crianças liam textos selecionados 

para estarem no nível adequado e os professores reforçavam 

estratégias de leitura eficazes para aprimorar as habilidades das 

crianças; (ii) apenas Fonologia (P), intervenção que consistiu em 

exercícios de treino do desenvolvimento da consciência fonológica 

via oral, ao nível da sílaba, rima e fonemas; (iii) Leitura com Fonologia 

(R + P) intervenção que combinou as abordagens de leitura e de 

fonologia e as crianças foram incentivadas a praticar as suas 

habilidades emergentes por meio de atividades de leitura e escrita. 

No final das 20 semanas de intervenção, as crianças que receberam 

o programa combinado (R + P) estavam significativamente à frente 



dos outros três grupos no que respeitava à precisão e compreensão 

da leitura, e os ganhos na leitura foram mantidas cinco meses após 

a intervenção ter cessado. Na sequência deste trabalho, o programa 

foi adaptado e entregue a técnicos treinados para os implementarem 

durante um ano com crianças com dificuldades associadas à dislexia 

(Hatcher et al., 2006). O programa produziu ganhos significativos na 

leitura. Esta taxa de melhoria pode ser considerada 

educacionalmente significativa e um primeiro passo importante para 

crianças com dificuldades na aquisição de competências básicas de 

leitura (Brooks, 2013). 

Mas porque esperar pelo fracasso? Como vimos, sabe-se 

muito sobre o que coloca uma criança em risco para vir a ter 

dificuldades de leitura e, portanto, não parece haver nenhuma boa 

razão para esperar que a criança falhe para implementar uma 

intervenção. Tendo isto em mente, Bowyer-Crane et al. (2008) 

avaliaram uma programa de intervenção de 20 semanas usando os 

princípios da intervenção P+R para crianças que ingressaram na 

escola com risco de fracasso na leitura. O programa foi uma 

adaptação do utilizado por Hatcher et al. (2006), adequado para 

crianças mais jovens. É composto por três componentes principais: 

trabalho letra-som, segmentação e manipulação (“blending”), leitura 

em conjunto e leitura independente, e alternaram-se entre sessões 

em grupo e sessões individuais, diariamente. Quatro crianças 

trabalharam juntas num grupo no conhecimento letra-som, 

segmentação e manipulação, e nas sessões individuais o trabalho 

era focado em leitura, incorporando tempo para reforçar o trabalho 

sobre letras e sons. 



Para avaliar a eficácia deste programa baseado na fonologia, 

os ganhos das crianças em testes de leitura e habilidades 

relacionadas com a leitura foram comparados com os de um grupo 

de controlo que recebeu uma intervenção ao nível da linguagem oral. 

As crianças que receberam a intervenção ficaram significativamente 

à frente dos controlos na consciência fonémica, precisão de leitura, 

leitura de pseudopalavras e soletração. Além disso, foi feita a 

comparação dos resultados dessas crianças com uma grande 

amostra de 700 salas de aula de pares, cinco meses após a 

intervenção: mais de 50% tinham agora desempenhos dentro da 

faixa média quanto a habilidades de leitura de palavras (e 7 por cento 

tinham pontuações padronizadas de leitura acima de 115). 

Em resumo, a intervenção de leitura com base em aspetos 

fonológicos realizada por técnicos treinados pode ser usada para 

aumentar habilidades de descodificação e trazer melhorias na leitura 

em crianças com dislexia. Mas há um problema: se um dos fatores 

de risco importantes para a dislexia é a linguagem, então talvez seja 

importante pensar, antes de tudo, em intervir ao nível da linguagem 

oral como base para a consciência fonológica. Em segundo lugar, o 

objetivo final para a alfabetização é ler fluentemente e com 

compreensão; a menos que sejam supridas as dificuldades de 

linguagem oral das crianças em risco de problemas de leitura, uma 

intervenção na dislexia ficará incompleta. 

 

INTERVENÇÃO FOCADA NA LINGUAGEM 

 

Para testar a ideia de que o trabalho ao nível da linguagem oral 

pode proporcionar uma base sólida para a aprendizagem da leitura, 



Fricke et al. (2013) conduziram um estudo em que crianças em idade 

pré-escolar com competências linguísticas pouco desenvolvidas 

foram distribuídas aleatoriamente para receber um programa de 

linguagem oral de 30 semanas ou para um grupo de controlo que 

recebeu uma intervenção usual. O programa de 30 semanas incluiu 

três componentes principais que tiveram lugar em todas as sessões: 

(i) trabalho sobre a narrativa oral, (ii) vocabulário e (iii) habilidades de 

escuta. Na creche, as atividades foram desenvolvidas com grupos de 

duas a quatro crianças, três vezes por semana. No ensino pré-

escolar, os componentes do programa foram os mesmos, mas a 

intensidade foi aumentada para três sessões de 30 minutos por 

semana e duas sessões individuais de 15 minutos em que 

habilidades narrativas foram afinadas; além disso, nas últimas dez 

semanas, as sessões foram complementadas com o trabalho ao 

nível do conhecimento letra-som e da consciência fonológica. As 

intervenções foram conduzidas por técnicos treinados e apoiados. 

No final da intervenção, o grupo que recebeu a intervenção 

mostrou melhorias numa ampla gama de habilidades de linguagem 

oral, incluindo vocabulário, narrativa e compreensão auditiva, bem 

como na gramática expressiva (mas não recetiva). Houve também 

um impacto nas habilidades de literacia emergente, nomeadamente 

conhecimento da letra, correspondência da aliteração e capacidades 

de soletração fonética. Embora não houvesse nenhum impacto 

significativo sobre a leitura por si só, é preciso ter em mente que o 

grupo de controlo naquela altura vinha recebendo instrução 

sistemática no que respeita à fonética, na sala de aula normal. Cerca 

de seis meses depois, as crianças que receberam a invenção ainda 

estavam à frente dos seus pares do grupo de controlo na linguagem 



oral, habilidades narrativas e de consciência fonológica. Mas, mais 

importante: nesta fase, eles também estavam à frente na 

compreensão da leitura, um efeito completamente atribuível aos seus 

ganhos nas habilidades de linguagem falada (e não mediada por 

habilidades de descodificação da palavra). 

 

RUMO A UM MODELO CAUSAL DE DISLEXIA 

 

Juntos, o grande corpo de pesquisas empíricas sobre a dislexia 

(Vellutino et al., 2004) e as descobertas mais recentes decorrentes 

de estudos longitudinais de crianças em risco familiar de dislexia, 

contribuem fortemente para se ver a dislexia como uma dificuldade 

de aprendizagem da linguagem. Uma hipótese forte é que a dislexia 

seja um subtipo de ‘distúrbio específico de linguagem’ (SLI). Para 

reunir as principais questões, parece provável que existam (pelo 

menos) duas causas separáveis de problemas de leitura em crianças 

com dificuldades de aprendizagem da linguagem: pobre fonologia e 

linguagem pobre. No entanto, a responsabilidade partilhada entre os 

problemas de leitura circunscritos à 'dislexia' e os problemas de 

linguagem escrita e falada mais amplos associados à SLI é atribuível 

a fatores de risco comuns no domínio das habilidades fonológicas. 

Pode ser proposto que as trajetórias da dislexia e da SLI divergem 

porque o défice fonológico combina com outros fatores de risco que 

conduzem a uma problemática mais geral dentro da SLI. Bishop 

(2006) sugeriu que um problema com a gramática (relacionada com 

dificuldades na geração de morfema) tem de estar associado a 

problemas fonológicos (relacionados com dificuldades na repetição 

de pseudopalavras) para a SLI ser diagnosticada; curiosamente, no 

mesmo estudo, dificuldades de repetição de pseudopalavras foram 



consideradas um marcador hereditário de atraso de linguagem. 

Existem aqui sinergias com a evidência atual de estudos longitudinais 

em que as crianças em risco familiar de dislexia que não sucumbem 

a problemas de leitura parecem resolver as suas dificuldades de 

linguagem falada por volta do momento de entrada na escola. Da 

mesma forma, temos mostrado que crianças com SLI muitas vezes 

têm, em simultâneo (comorbilidades), dificuldades nas habilidades 

motoras e na atenção executiva (Gooch et al., 2014). 

O presente estudo destaca o facto de que as dificuldades 

fonológicas estão circunscritas em crianças em risco familiar de 

dislexia, a menos que tenham um distúrbio de linguagem 

concomitante que é persistente. Poderemos apresentar uma forte 

hipótese. Em primeiro lugar, como já foi proposto (por exemplo Chiat, 

2001; Baddeley et al, 1998), o défice fonológico é a causa de 

dificuldades de aprendizagem da linguagem. No entanto, se os 

mecanismos envolvidos na aprendizagem da linguagem não 

estiverem prejudicadas (como podemos inferir que acontece nas 

crianças cujos atrasos precoces da linguagem se resolvem), então o 

défice fonológico apenas afeta as competências escritas da 

linguagem. No essencial, esta hipótese está em sintonia com a de 

Scarborough e Dobrich (1990) que propõem o conceito de 

"recuperação ilusória" para descrever as crianças com atraso de 

linguagem cujas dificuldades de linguagem aparentemente ficam 

resolvidas, mas que acabam por ter problemas de leitura. Uma 

hipótese alternativa é, não que as diferenças entre dislexia e SLI dão 

origem à presença de risco adicional e fatores de proteção, mas sim, 

como propõem Ramus et al. (2013), que as crianças com SLI 

apresentam dificuldades ao nível das representações fonológicas 



que causam problemas de linguagem, enquanto as crianças com 

dislexia têm dificuldade de acesso a essas representações. Esse 

acesso é fundamental para a formação de ligações entre fonologia e 

ortografia, o que caracteriza o ato de aprender a ler. 

 

CONCLUSÕES 

 

Embora as questões teóricas que cercam a dislexia e as 

dificuldades de aprendizagem da linguagem associadas vão 

continuar a ser debatidas, há evidências inequívocas de que um 

défice fonológico é o principal fator de risco para a dislexia e que 

dificuldades de linguagem que coexistam aumentam a probabilidade 

de dificuldades de leitura. Além disso, se definirmos a dislexia como 

um problema no desenvolvimento de fluência básica de leitura e 

escrita, então é melhor considerá-la como o resultado de vários 

fatores de risco e mais suscetível de ser identificada quando estiver 

presente mais do que um défice. Isso não quer dizer que a dislexia 

"específica" não possa ocorrer e o facto de isso acontecer em 

pessoas de alta capacidade, sem outras dificuldades 

comportamentais aparentes, é uma prova disto. 

A mensagem é clara: má linguagem oral é um importante fator 

de risco para baixa literacia. Os fatores de risco acumulam-se até ao 

limiar da identificação da dislexia e o estádio do sistema de 

linguagem ao ingressar na escola é um bom indicador de 

prognóstico. Além disso, tanto quanto sabemos, os aspetos 

fonológicos da linguagem parecem ser universalmente afetados na 

dislexia, mas o diagnóstico continua a ser difícil e o ponto de corte 

depende de critérios externos acordados. Um aspeto positivo é que 



nós sabemos dos projetos de investigação-ação que o impacto dos 

fatores de risco fonológicos podem ser melhorados, evitando, assim, 

uma espiral descendente de desempenho escolar pobre, 

desmotivação e perspetivas de carreira limitadas. Para concluir, é 

necessário que haja uma maior consciência da linguagem enquanto 

barreira para a aprendizagem (Bishop et al., 2012), e a agenda 

política precisa mudar de uma preocupação com os padrões de 

literacia para uma maior ênfase na oralidade nos primeiros anos de 

educação. A língua escrita tem os seus fundamentos na linguagem 

oral: garantir que todas as crianças são fluentes na língua de 

instrução da leitura é um ingrediente vital para uma educação bem-

sucedida. 

 

Traduzido por DISLEX-Associação Portuguesa de Dislexia 

Fonte: http://www.britac.ac.uk/sites/default/files/03%20Snowling%201803_0.pdf 


