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Figura 6 – Processo de leitura (Fonseca 2004: 223)



PAE ‐ Perturbação de Aprendizagem Específica 
DSM V (2014)

Distúrbio de carácter neurológico (disfunção‐desorganização / 
imaturação do SNC ‐ neurónios “lentos”)

• Alteração do processamento da informação simbólica (funções 
integrativas alteradas)

Distúrbios / desordens específicas
(cognitivas, psicolinguísticas, percetivas e motoras, emocionais)   

“Símbolos” ‐ LER + ESCREVER



ETIOLOGIA das PAE – teorias explicativas

1. Diferenças genéticas
Origem constitucional e hereditária.
Diferenças de desempenho/execução (entre os disléxicos e os leitores normais) 
devem‐se a um défice na capacidade de automatização.

2. Diferenças neurológicas
Resultam de atrasos de maturação ao nível neuroanatómico, neuropsicológico e

neurofisiológico:
. Atraso evolutivo‐funcional do hemisfério esquerdo, que produzem alterações percetivas nos
processos simbólicos;
. Atraso no desenvolvimento do hemisfério esquerdo, originado por anomalias
neuroanatómicas.

3.Diferenças nos processos visuais
Os disléxicos apresentam diferenças nosmovimentos oculares.
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Ou …
4. Diferenças nos processos linguísticos

O problema da linguagem dos disléxicos não se trata de um problema conceptual,
uma vez que a sua inteligência é normal.

As dificuldades surgem nos momentos em que têm de abstrair e generalizar a
informação ou quando têm de realizar integrações visuo‐verbais.

Concretamente, podem apresentar:
atraso na aquisição da fala,
défices na compreensão oral,
problemas na articulação de palavras polissilábicas,
dificuldade em utilizar chaves semânticas, no reconhecimento de palavras,
baixa compreensão de frases complexas e, principalmente,
défices na consciência fonológica.
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DISLEXIA: tipos
(Boder, 1977)

• Dislexia auditiva ou disfonética (65%)
‐ Os disléxicos disfonéticos apresentam um défice de consciência fonológica que se
manifesta em dificuldades de integração grafema/fonema e de análise e síntese de
sílabas e palavras.
‐ Têm dificuldades em ler palavras desconhecidas ou pseudo‐palavras, as quais
confundem com palavras semelhantes visualmente.

• Dislexia visual ou diseidética (10%)
‐ Os disléxicos diseidéticos refletem um défice na perceção global e memória da
configuração visual das palavras.
‐ Não reconhecem adequadamente o conjunto de letras que compõem as palavras,
lendo‐as com muita lentidão e decompondo‐as nos fonemas que as constituem.

• Dislexia mista ou alexia (25%)
Combina as características das duas categorias anteriores.
 Os disléxicos disfonéticos‐diseidéticos manifestam problemas graves de leitura, quer
através da rota visual, quer através da rota fonológica.
Cometem erros de carácter visual e auditivo, verificando‐se contudo, que funcionam
relativamente melhor, numa das rotas.
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DISLEXIA AUDITIVA 
Manifestações
1. Problemas na captação e na integração de sons;
2. Não‐associação dos símbolos gráficos com as suas 

componentes auditivas;
3. Não‐relacionação dos fonemas com os monemas (partes e 

todo da palavra)
4. Confusão de sílabas iniciais, intermédias e finais;
5. Problemas de perceção e imitação auditiva;
6. Problemas de articulação;
7. Dificuldades em seguir orientações e instruções;
8. Dificuldades de memorização auditiva;
9. Problemas de atenção;
10. Dificuldades de comunicação verbal.
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DISLEXIA VISUAL 
Manifestações
1. Dificuldades na interpretação e na diferenciação de 

palavras;
2. Dificuldades na memorização de palavras;
3. Confusão na configuração de palavras;
4. Frequentes inversões, omissões e substituições;
5. Problemas de comunicação não verbal;
6. Problemas de grafomotricidade e na visuomotrocidade;
7. Dificuldades na perceção social;
8. Dificuldades em relacionar a linguagem falada com a 

linguagem escrita.

Fonseca (1998)
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DISLEXIA: dificuldades
Ministério da Educação ‐ DES (1998)

Manifestações na leitura

1. Fluência, expressão: hesitante, arritmada, expressão inadequada, desrespeito da 
pontuação, palavras mal agrupadas, 

2. Precisão/exatidão: omissões, inversões, confusões, adições, substituições, 
assimilações semânticas.

3. Compreensão: dificuldades de evocação dos conteúdos das mensagens lidas, 
dificuldades de interpretação de perguntas, dificuldades em emitir juízos e tirar 
conclusões.

Manifestações na expressão oral
1. Desenvolvimento linguístico: vocabulário pobre, sintaxe inadequada, articulação de 

ideias incorreta, expressão abreviada, inibição na produção linguística.
2. Problemas de articulação: persistem para além do usual
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DISLEXIA: dificuldades
Ministério da Educação ‐ DES (1998)

Manifestações na expressão escrita

1. Desenvolvimento linguístico: vocabulário pobre, sintaxe 
inadequada, articulação de ideias incorreta, expressão 
abreviada.

2. Ortografia: omissões, inversões, confusões, adições, 
repetições, ligações, separações, substituições, assimilações 
semânticas, erros de concordância.

3. Traçados grafomotores: desrespeito de margens, linhas e 
espaços, anarquia nos trabalhos, apresentação deficiente.

Manifestações na linguagem quantitativa

1. Incorreções: omissão de elementos, inversões, adição de 
elementos, confusão de sinais.
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DISLEXIA: dificuldades
MEC (1998)

Manifestações em habilidades cognitivas
Dificuldades em:

Reconhecer lateralizações (dir‐esq),
Integrar noções espaciais + temporais,
Compreender cadências rítmicas,
Discriminar auditivamente sons próximos, fazer análise e síntese de sons,
Reter estímulos sonoros,
Identificar‐discriminar visualmente,
Reter visualmente símbolos,
Categorizar/identificar categorias,
Resolver situações problemáticas e fazer a associação de ideias,
Concentrar a atenção,
Reter/evocar conhecimentos.

Manifestações: ajustamento emocional
Insegurança, revolta, inibição, isolamento, baixo auto‐conceito, baixa auto‐estima, desmotivação 
(insucesso e abandono ??).
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De facto comprova‐se…

1 ‐ Desordens cognitivas: 

. a) Da atenção 

* focagem / dispersão
* extensão / desconcentração
* análise e  síntese  impossibilitadas

(bloqueio mental) 



b) Da memória (visual e auditiva):

* armazenamento

* recognição / reconstrução /
evocação (de imagens e de palavras)

* rechamada / associação



2‐ Desordens psicolinguísticas:

. Conhecimento lexical (uso de vocabulário) 

. Rapidez de evocação lexical 

. Compreensão semântica 

. Domínio das relações gramaticais

. Consciência fonológica (sons que compõem 
a palavra: fonemas/sílabas)
. Consciência segmental da língua 



3 ‐ Desordens percetivas, psicomotoras, 
motoras:

* Descriminação visual e auditiva
* Esquema corporal
* Reconhecimento lateral 
* Estruturação espácio temporal
* Equilibração, Coordenação 
* Praxia fina (grafo motricidade)
* Atividade impulsiva, desorganizada, não sistemática



4‐Desordens emocionais (como consequência):

. Instabilidade emocional

. Dificuldades de ajustamento à realidade e 
sociedade

. Dependência (?)

. Frustração / angústia





Em suma:
Causas das P.A.E:

. Disfunção cerebral
(mau funcionamento/atraso de maturação do SNC)

. Alterações nos neurónios (“lentos”‐ contacto/incoordenação)

. Perturbações instrumentais
função simbólica ‐ linguagem; competências 
percetivas e percetivo‐motoras – fonológicas, visuais, grafomotoras);

propriocetividade, má organização do esquema corporal e lateralidade, das noções 
de espaço e tempo; 



• Atitude depressiva diante das suas dificuldades
• Isolamento e inibição
• Atitude agressiva para com os seus iguais ou

superiores
• Manifestações de antipatia e recusa por

atividades ligadas à leitura e escrita

• Falta de auto‐confiança
• Insucesso / abandono

• Vitória …. Superação, apesar … !

• Marginalidade ?? 20

Aspetos emocionais



Consequências MÚLTIPLAS
a nível pessoal
auto‐estima, insegurança, inibição, esforço

a nível familiar
feedbacks negativos, castigos, baixas expectativas

a nível escolar
bloqueios, avaliação injusta, hétero conceito pobre, ficam expostos, 
“marcas”

projeto de vida
??? insucesso, abandono, baixas expectativas



O que há a fazer?
Precocemente (6‐7 anos) efetuar a Avaliação

Compreensiva
1‐ diagnóstico das áreas INSTRUMENTAIS fracas:

Linguagem (Consc. Fonológica /L. Compreensiva-Expressiva)

Psicomotricidade (Esquema Corporal + 
Reconhecimento Lateral +  Orientação Espacial + Orientação 
Temporal)

Domínio Perceptivo (Auditiva  + Rítmica + Visual + Táctilo-
Quinestésica)

Motricidade (ampla e fina)

Desenvolvimento pessoal e social 
Criatividade
Atenção, Memória, Motivação, Auto-estima



Avaliação Compreensiva

2. Diagnóstico ‐ áreas de realização ACADÉMICA básica

(competências escolares de base, necessárias para todas as 
aprendizagens subsequentes)

Leitura - fluência, exatidão, expressão, compreensão

Escrita:
– ortografia correta, respeito de regras gráficas, de acentuação 
e translineação, estrutura sintática das frases, organização do 
texto e grafo motricidade (desenho harmónico das letras e 
palavras)

Matemática - cálculo, raciocínio, técnica operatória,
ordenação, leitura-escrita de números, uso adequado de sinais, 
etc.  



Com os dados obtidos, pode‐se traçar o 
Perfil do aluno:

‐ Áreas fracas

‐ Áreas emergentes

‐ Áreas fortes



Intervenção a 2 níveis:

1. habilidades básicas:

ÁREAS FRACAS / EMERGENTES

2. realizações académicas básicas:

LEITURA
INTERPRETAÇÃO
ESCRITA
MATEMÁTICA (se …)



Intervenção  específica multinível

- Apoio educativo especializado (áreas fracas / equipa 
pluridisciplinar … terapeuta, prof. especializado…)
- Apoio pedagógico pelos seus docentes (a qualquer disciplina, se …)
- Envolvimento diferenciado (na Avaliação, lugar na sala, apoios)
- Estudo orientado (baseado em resumos, apoiado em mapas 
concetuais)

• Orientação para melhor se organizar no tempo e no espaço;
• Evitar que o aluno se exponha (ler em voz alta na turma)
• Adotar uma metodologia ativa:

• utilizar o computador;
• permitir o uso do gravador;
• esquematizar o conteúdo das aulas;
• utilizar demonstrações e filmes de modo a tornar menos

cansativas as aulas.
• estudo com base em súmulas, mapas conceptuais…



APOIOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADOS

• Passam pela Escola envergonhados ….. Sentindo‐se fracassados!
• Vergonha sim, mas não deles, antes do sistema educativo que teima em fazer crer que não 
existem ou que o seu problema não é significativo ou permanente. 

• Fracasso que é da escola pela omissão do dever de, em tempo útil, disponibilizar os apoios de 
que efetivamente necessitam.

•A nova lei – DL n.º 54/2018 ‐ não pode ser usada para os esquecer!! 
Medidas SELETIVAS + Universais

• A EM tem de fazer organizar APOIOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADOS 
para os atender especificamente 

• Carecem de respostas sérias urgentes, sob pena de insucesso e abandono escolar 
ou seja de um projeto‐vida pobre).



Avaliação escolar  
• Cuidado na elaboração dos testes (letra 14, verdana, espaço

duplo) e na sua aplicação e correção

• Ler as questões junto do aluno;
• Esclarecer dúvidas;
• Dar-lhe mais tempo;
• Ao recolher o teste deve verificar se as respostas estão

dadas;
• Ao corrigir o teste, não valorizar os erros e faltas;
• Valorizar os conteúdos;
• Aproveitar a oralidade (para complementar a

avaliação).
• Etc.



A jusante ….

Ficha A e B – ensino secundário/1998

Instrumento do Ministério

12.º ano/11.º/9.º, etc. – exames nacionais
(por extensão, tb nas avaliações em geral …)

Avaliação Adaptada (erros e faltas não penalizam o aluno)
Mais apoio em dúvidas … Mais tempo …



Envolvimento pedagógico diferenciado 

• Sem o expor:
• Apoio e incentivo no quotidiano das tarefas escolares, colocação 
privilegiada na sala de aula, 

• adaptação das condições de avaliação (privilegiar a oralidade)
• testes com menos questões ou ter mais tempo para os realizar, com 
perguntas diretas

• apoio, se necessário, na compreensão dos enunciados
• os erros não penalizam os alunos 
• textos curtos
• compreensão das alterações na linguagem quantitativa (troca de sinais, 
inversões, conceitos opostos …)

Etc.



OUTROS APOIOS …

• Apoio pedagógico em conteúdos das disciplinas em que tem 
dificuldades (pelos seus professores)

• Estudo orientado e apoiado
• com base em mapas conceptuais, com recurso a súmulas, resumos, 
treino de perguntas‐tipo, etc.



Preventivamente …
• Implementação do sistema de acompanhamento ao 
desenvolvimento da criança no pré‐escolar

• NORMALIZADO, OBRIGATÓRIO
• PRÓ‐ACTIVO …

• O insucesso e abandono diminuiria … 
a qualidade da educação subiria muito ….



O que falta a montante ?

‐ Que os docentes os encaminhem 
atempadamente para avaliação 
compreensiva (obrigatório) no caso de se 
verificar a presença de indicadores que 
constam numa checlist, organizada em 
função da idade ….)

Instrumento do Ministério a ser adotado 
futuramente (sob proposta da DISLEX)



Se a família e a escola não destruírem a sua 
auto‐estima ...

Em adultos, usando a sua maior criatividade, 
poderão tornar‐se indivíduos realizados, 
porventura de grande sucesso ...



Medidas que aconselhamos / adequações 
para estudantes de Ensino Superior:

‐ recurso a provas orais complementares ou 
substitutivas, 
‐ possibilidade de ir à oral com qualquer nota,
‐ mais tempo para os trabalhos (e prazo 
dilatado),
‐ não penalização por erros da escrita,
‐ apoio no desenvolvimento, em termos de 
essencialidade, sequencialidade e estrutura 
de trabalhos.



Medidas que aconselhamos / adequações 
para estudantes de Ensino Superior:

1. se houver faltas/incompletudes, estas não penalizarem os alunos, dando‐
lhe a possibilidade de evidenciar conhecimentos; 
2. usufruir de mais tempo, sempre que necessário ‐ para exame ou testes 
de avaliação e dilatação de prazo no caso de trabalhos;
3. possibilidade de tirar dúvidas sobre o que realmente está em causa/é 
pedido (durante as avaliações)
4. possibilidade de usufruir de apoios extra‐aulas (pelos seus docentes) 
para prosseguir melhor no seu estudo/realização de trabalhos;
5. possibilidade de usufruir (se necessário) de leitura de enunciados pelo 
professor (durante as avaliações)
6. outras medidas facilitadoras de uma melhor prestação, dialogadas com 
os estudantes, nas diferentes unidades curriculares.
7.Para um melhor “envolvimento geral”, sublinha‐se a importância do 
reconhecimento e reforço positivo da evolução – esforço, mérito, 
originalidade, criatividade.



OBRIGADA.

•www.dislex.co.pt

•h.serra@esepf.pt


