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A Investigação
• 68 adultos disléxicos preencheram um 

questionário em formato livre e 15 entrevistas 
semiestruturadas

• Perguntas feitas sobre fatores de sucesso e 
desafios

• As respostas foram incrivelmente consistentes
• Apenas 9% disseram que a sua educação 

contribuiu e ainda 72% apresentaram os pontos 
fortes decorrentes da sua dislexia que levaram ao 
sucesso
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As perguntas que eu queria 
responder

• Por que razão tantas pessoas disléxicas 
têm problemas no nosso sistema 
educacional e, apesar disso, têm sucesso 
na vida?

• Podemos descobrir os fatores e depois 
replicá-los para os outros?
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Determination
Empathetic
Intelligence or particular ability
Motivated by helping others
Supportive family
Hard work
Effective education
Wit

Determinação

Empático
Inteligência ou habilidade particular

Motivado ajudando os outros

Família compreensiva / que proporciona apoio

Muito trabalho

Educação eficaz

Perspicácia
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Descobertas sobre fatores para o sucesso

Fatores para o Sucesso           Total 0%   
Determinação                              56%
Empatia                                       23%
Inteligência ou habilidade particular    23%
Motivado ajudando os outros 19%
Família compreensiva / que proporciona apoio 19%
Muito trabalho                             14%
Educação eficaz                          9%
Perspicácia                                  6%
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Respostas sobre “A sua dislexia
transmite forças?”

Sim                                                         65%
Não                                                        14%
% de entrevistados que enumeraram pontos fortes     72%
Ter a visão global 44%
Capacidade atípica para resolver problemas 30%
Empatia                                                  26%
Determinação                                         21%
Padrões de dados 9%
Capacidade para inspirar outros 9%
Estratégias de coping 2%
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As dez características para o sucesso

• Determinação
• Autoestima
• Paixão
• Nicho
• Capacidade atípica para resolver problemas
• Criatividade
• Empatia
• Influência Verbal
• Estratégias de coping
• Apoio dos outros
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Determinação
Autoestima

• A determinação é a maior determinante do 
sucesso para todos, não apenas para os 
disléxicos

• A chave para a determinação é descobrir o que 
o vai motivar a continuar

• Alguma autoestima é essencial
• Pode-se aumentar a autoestima através do 

sucesso e do fracasso, desde que se 
compreenda e se saiba usá-los.
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Paixão e 
Encontrar o Seu Nicho

• A maioria das pessoas disse que ter uma paixão 
contribuiu para trabalhar muito para aprender a 
ler

• Ser apaixonado por algo significa que 
permanecerá determinado a fazer isso

• Encontrar o seu nicho de emprego onde os 
pontos fortes são mais importantes do que os 
pontos fracos é transformacional para os jovens 
(McNulty, 2002).
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Capacidade atípica para 
resolver problemas

• Muito pouca investigação prova a relação entre criatividade e 
dislexia

• A equipa de Nicola Brunswick identificou a consciência 
espacial e propôs algumas conexões entre isso e a 
criatividade

• A incidência de dislexia é maior em alunos que estudam arte 
do que ciências (Ulrika Wolff e Ingvar Lundberg)

• No entanto, a criatividade, muitas vezes citada como uma 
força conferida pela dislexia, ocorre quando acontecem 
conexões cerebrais para que o cérebro de ND esteja 
preparado para a criatividade e resolução de problemas.
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O processo criativo

Sabemos que cultivar ideias e ser criativo é um 
processo. Parece haver três variantes possíveis:

• combinar simplesmente coisas que já sabíamos
• combinar coisas que já sabíamos, mas vê-las 

numa nova relação uma com a outra
• aprender algo completamente novo e relacioná-lo 

com o que já sabíamos.
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Como produzimos ideias
• Reunir informação sobre a qual o cérebro trabalhar irá 

trabalhar

• Manipular a informação

• Produzir algo novo (o momento Aha)

• Avaliar ideias
Falamos de pensamento divergente, algo em que o cérebro disléxico é 

bom, não tão bom em pensamento convergente (escolher a melhor 
solução), mas esta é uma habilidade que pode ser desenvolvida
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Empatia e habilidades verbais
• A empatia parece surgir através da situação de 

ser disléxico. Permite que até mesmo crianças 
muito novas sejam sensíveis à dor dos outros

• As habilidades verbais tendem a ser 
aprimoradas quando não se pode confiar na 
comunicação escrita

• As pessoas com dislexia são frequentemente 
excelentes influenciadores e contadores de 
histórias
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Estratégias de coping
Apoio dos Outros

• É essencial para o sucesso que as estratégias 
de coping sejam bem incorporadas

• A tecnologia precisa de ser usada 
frequentemente (comparativamente com um 
leitor fluente)

• Quando jovem, um pai ou professor de apoio, 
quando adulto, um mentor ou treinador foram 
aspetos relatados em todos os casos de 
sucesso



Registered Charity Number 289243

O sucesso não se limita a 
acontecer

Para que grandes descobertas aconteçam, o 
pensador criativo tem um interesse extremo em 
determinado tópico, passou muitas horas a pensar 
sobre ele e é um especialista.
Por exemplo, Edison inventou a lâmpada (tiveram 
1.000 falhanços pelo caminho). Aliás, os 
professores de Edison disseram que ele era "muito 
estúpido para aprender qualquer coisa".
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A investigação mostra que o 
sucesso precisa de:

• muito trabalho,
• revisão, 
• falhanço, 
• amplo conhecimento, 
• persistência
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O que a BDA vem fazendo como 
resultado desta investigação

• Divulgar os resultados a nível nacional e local
• Programa de e-learning para o 

autodesenvolvimento dos indivíduos nos 10 
fatores

• Usar essas ideias para desenvolver estratégias, 
por exemplo, programas específicos para 
Tutoria e como desenvolver Redes Internas
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• Self Fulfilment with Dyslexia:
A Blueprint for Success
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Obrigada.


