
DISLEXIA É 
UM DOM?

A ideia de que a dislexia vem acompanhada de dons cognitivos é a base do 
movimento que celebra as vantagens de ser disléxico, para o qual pessoas com 
dislexia têm um funcionamento cerebral diferente, e não alterado. Cada vez 
mais forte no mundo, esse movimento foca as aptidões de pessoas com dislexia 
e usa depoimentos de disléxicos bem-sucedidos como evidência para sua causa. 

Os possíveis dons que 
acompanham a dislexia incluem: Desvantagens de ver a dislexia como um dom:

Vantagens de ver a dislexia como um dom:

Esta premissa pode ser uma fonte de esperança para pessoas com dislexia e suas 
famílias.

Os dons da dislexia podem ajudar a perceber habilidades e talentos que poderiam 
estar encobertos pelas dificuldades derivadas da dislexia.

Pessoas famosas e celebridades com dislexia ajudam a aumentar a conscientização 
sobre a causa.

Depoimentos de disléxicos bem-sucedidos servem como exemplos positivos para 
futuras gerações. 

O pensamento positivo pode aumentar a determinação e persistência da pessoa 
com dislexia, elevando as chances de ela obter sucesso na vida.

Ao valorizar outras habilidades, pessoas com dislexia podem se sentir mais 
seguras em contar com apoio tecnológico e acomodações na hora de ler e escrever. 

Argumenta-se que a afirmação de que a dislexia é acompanhada de dons não é 
verdadeira, e que isso pode prejudicar disléxicos que não conseguem alcançar tais 
expectativas.

Não há evidência empírica de que pessoas com dislexia sempre apresentam dons 
cognitivos.

Apesar de muitas pessoas com dislexia terem obtido sucesso na vida, inúmeras 
outras sofrem com as consequências negativas da dislexia. 

Há uma preocupação de que o uso da palavra "diferença" no lugar de"deficiência" 
possa afetar os direitos de pessoas com dislexia, impedindo que elas recebam as 
acomodações e os serviços de que necessitam. 

Acredita-se que a supervalorização de tais dons cognitivos possa gerar a 
desvalorização das habilidades de leitura e escrita, que são fundamentais para 
uma participação plena e efetiva na sociedade.

Apesar de não ser possível concluir que a dislexia vem acompanhada de dons cognitivos, sabe-se 
que cada indivíduo tem talentos e aptidões que devem ser nutridos. Para crianças com dislexia, isso 
é especialmente importante. 
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Excelentes habilidades 
de comunicação e 
compreensão oral.

Grandes  habilidades 
para resolver problemas, 

compreender padrões 
e tomar decisões.

Aptidão para fazer 
conexões, ter empatia 

e influenciar os 
outros.

Muita curiosidade e vontade 
de explorar o novo.

Facilidade de pensar 
fora da caixa.

Boa imaginação 
e criatividade.

Talentos visoespaciais, 
incluindo facilidade acima 

da média para interagir 
com o espaço físico e com 

conceitos abstratos.


