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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo principal relacionar a ansiedade com a dislexia, as 

formas de tratamento e suas implicações nas dificuldades de aprendizagem. Para tanto será 

realizada uma revisão bibliográfica nos conceitos e características de ansiedade e da dislexia. 

A compreensão contextualizada e o reconhecimento destes transtornos, sustentado em 

critérios diagnósticos em constante revisão por uma equipe multidisciplinar, aponta para a 

possibilidade de amenizar a sintomatologia ansiosa do disléxico, diminuindo as dificuldades 

de aprendizagem. Tendo em vista que o reconhecimento correto e o adequado cuidado na 

atenção e na intervenção são, atualmente, direções fundamentais para os profissionais das 

áreas de saúde e educação. A dislexia é um problema neurológico relacionado a linguagem e à 

leitura; as habilidades de escrita de palavras e de textos, de audição, de fala e de memória 

também podem sofrer impactos. Ansiedade é um estado de expectativa consciente de um 

perigo, embora este não seja conhecido, é uma espécie de preparação mental para esse perigo, 

existindo alguns elementos que o tornam uma possibilidade. É um processo físico que nos 

mantém em alerta, criando no nosso corpo um estado de vigília onde através da liberação da 

adrenalina todo o nosso corpo fica preparado para reagir a agressões exteriores, é onde o 

nosso cérebro fica com maior agilidade de raciocínio numa tentativa de perante o medo 

conseguir encontrar uma solução.  
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ABSTRACT: 

 

This paper aims to relate anxiety with dyslexia, the forms of treatment and their implications 

for learning disabilities. To this end, a will be held bibliography review on the concepts and 

features of anxiety and dyslexia. A contextualized understanding and recognition of these 

disorders, supported by diagnostic criteria under constant review by a multidisciplinary team, 

points to the possibility of alleviating the anxiety symptoms of dyslexia, reducing learning 

difficulties. Given that, the correct recognition and proper care in the care and intervention are 

currently the key directions for professionals in health and education. "Dyslexia is a 

neurological problem related to language and reading; the writing skills of words and texts, 

hearing, speech and memory may also be impacted. Anxiety is a state of conscious 

expectation of a hazard, although this is not known, it is a kind of mental preparation for this 

danger; there are some elements that make it a possibility. It is a physical process that keeps 

us alert , our body creating a wakeful state where by the release of adrenaline throughout your 

body is prepared to react to external aggression , is where our brain  gets with more agility 

reasoning in an attempt before the fear of finding a solution. 

 

Keywords: Dyslexia, Anxiety Disorder and Treatment.    
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INTRODUÇÃO 

A proposta deste artigo é relacionar o transtorno de ansiedade com a dislexia distúrbio 

de aprendizagem com pesquisa de bibliografias apresentando características e sintomas o qual 

as situações vividas pelo disléxico levam também o indivíduo a desenvolver o transtorno de 

ansiedade e as formas de intervenção psicopedagógica. 

A dislexia é um transtorno neurológico crônico, que afetam em torno de 15% da 

população, Frank (2003, p.7) tendo o disléxico que conviver com os sintomas para o resto de 

sua vida e em muitas situações leva a desenvolver um quadro ansioso o que interferem na sua 

vida, influenciando no seu desempenho e futuro acadêmico e social. Devido ao disléxico 

apresentar dificuldade na leitura, soletração e escrita, o indivíduo costuma ter muito medo em 

fazer provas, ler em voz alta e ou em público, passando a apresentar transtornos de ansiedade. 

Neste artigo será citado o Transtorno de Ansiedade Social (TAS), Transtorno de Pânico (TP) 

e Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG). 

Na primeira parte do artigo, será apresentada uma conceituação dos subtemas da 

ansiedade e da dislexia, por meio de uma revisão bibliográfica. Na segunda parte serão 

apresentadas formas de intervenção da psicopedagogia no transtorno de aprendizagem, 

buscando um novo entendimento para as pessoas disléxicas, pois os indivíduos disléxicos não 

são iguais, uma pessoa é diferente da outra e em níveis diferentes, algumas com mais 

dificuldades que as outras. 

Estudos patrocinados pela Fundação Kauffman Foundation apontam que 35% dos 

empreendedores são disléxicos bem desenvolvidos, que compensaram seus déficits, com 

habilidades para os negócios, são pessoas visionadas, excelentes em comunicação verbal e 

altamente criativas nas soluções de problemas. 

Os Disléxicos têm a capacidade de expandir o bem estar nos seres humanos ao 

controlar sua ansiedade. 
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1. DISLEXIA 

 A “Dislexia vem do Grego (“Dislexia vem do Grego dis = dificuldade; lexia = 

referente a palavras) e significa dificuldade na leitura, soletração e escrita. Trata-se de uma 

dificuldade com letras e palavras faladas, escrita ou lidas. ” Dorin, (1982, p. 236). 

Segundo a Associação Brasileira de Dislexia (2014), ela é definida como um distúrbio 

específico de aprendizagem de origem neurobiológica. É uma alteração, transitória ou 

permanente, da compreensão da leitura, soletração e escrita.  

 A “dislexia é um problema neurológico relacionado à linguagem e à leitura; as 

habilidades de escrita de palavras e de textos, de audição, de fala e de memória também 

podem sofrer impactos”. Frank (2003, p. 4).  

Os disléxicos não são iguais, devido uma pessoa ser diferente da outra e algumas 

apresentam mais dificuldades que as outras, pois somente no ato de ler envolve inúmeras 

associações entre símbolos auditivos, símbolos visuais e significados. Essa atividade que se 

automatiza, na verdade, é uma das mais difíceis realizadas pelos disléxicos. Ciasca, (2003, p. 

56).   

“A leitura é o resultado da interação de diferentes vias neuronais e, depende de 

estruturas corticais íntegras. Assim o difícil ato de ler, requer vários processos neurológicos, 

psicológicos e socioambientais para ser efetivo”. Fonseca (1995), apud Ciasca, (2003, p. 56). 

Devido a essas dificuldades muitos disléxicos, ficam com muito medo e entram em pânico 

quando tem que ler em voz alta.  

A dislexia não é o resultado de má alfabetização, desatenção, desmotivação, condição 

socioeconômica ou baixa inteligência.  

Segundo Frank (2003, p.6) A maioria dos indivíduos disléxicos possuem inteligência 

igual ou superior à média e qualquer pessoa, de qualquer etnia e de ambos os sexos pode ter, 

pois ela tem base neurológica e geralmente é familiar; indivíduos podem herdar a ligação 

genética de um membro familiar. 

”No passado, as crianças com dislexia, eram frequentemente rotuladas de burras ou 

preguiçosas. Um estudo conduzido pela Universidade de Washington revelou que 

crianças com dislexia usam quase cinco vezes mais da área cerebral do que as 

“normais”, enquanto realizam uma simples tarefa de linguagem. Longe de ser 

“preguiçoso”, o cérebro das crianças com dislexia trabalha, na verdade, em alta 

velocidade. ” Frank (2003, p. 6). 

A dislexia existe em vários níveis e dentro da visão Psicopedagogia existem três tipos 

básicos segundo Olivier, (2007, p. 52-56) que são: 
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Dislexia Congênita ou inata: É aquela que nasce com o indivíduo. Pode ter as mais 

variadas causas e tem características próprias, com pouquíssima ou nenhuma habilidade para 

a leitura e escrita e, geralmente, não chega a ser alfabetizado, mas, quando o é, não consegue 

ler e escrever por muito tempo e, quando termina de ler e escrever, já não se lembra de nada.  

Dislexia adquirida: É quando percebe após a um acidente qualquer e ocorre a (Anoxia 

que é a diminuição ou ausência de oxigenação no cérebro), como exemplo, “Anoxia 

Perinatal”, “Anoxia” por afogamento, Acidente Vascular Cerebral e outros acidentes e 

distúrbios.  

Dislexia Ocasional: É a dislexia causada por fatores externos e que aparece 

ocasionalmente. Podem ser causadas por esgotamento do Sistema Nervoso / estresse, excesso 

de atividades e em alguns casos, considerados raros, por TPM ou Hipertensão. Se esse tipo de 

dislexia for diagnosticado, não haverá a necessidade de tratamento, apenas mudança na rotina, 

repouso, férias, alteração de horário e tudo voltará ao normal. Olivier, (2007, p. 52-56). 

A dislexia é muito mais que um problema de leitura, pois esta dificuldade se estende 

“na escrita, nas relações espaciais, nas direções, na administração do tempo, na lembrança de 

palavras e na memória. É a incapacidade de lembrar, por um instante, o nome” Frank, (2003, 

p. 4) de alguma pessoa ou objeto, e substitui o nome pela palavra coisa; o indivíduo fica em 

pânico de saber que a qualquer momento a confusão mental pode aparecer, originando um 

descontrole emocional, resultando na perda da memória. Principalmente se além da dislexia 

possuir transtorno de ansiedade, deixando muito impaciente e angustiado devido em alguns 

momentos ter um pensamento brilhante e rápido em alguns aspectos e em outro bastante 

lento. 

Estudos patrocinados pela Fundação Kauffman Foundation apontam que 35% dos 

empreendedores são disléxicos bem desenvolvidos, que segundo o Dr. Carl Scharamn eles 

compensaram seus déficits, com habilidades para os negócios, são pessoas visionadas e 

constroem um ambiente no qual são bem-sucedidas. Esse empreendedor tem excelente 

comunicação verbal, disposição para delegar autoridade e são altamente criativas nas soluções 

de problemas. Os Disléxicos têm a capacidade de expandir o bem estar nos seres humanos 

Copyright 2011 - Home Box Office.  

 

 

2. ANSIEDADE 
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A ansiedade é um processo que antecipa reações futuras, quando imaginamos 

determinadas experiências que no futuro irá ocorrer e sentimos antecipadamente o que 

sentiríamos no futuro e muitas vezes sofremos antecipadamente por algo que imaginamos que 

irá ocorrer e não ocorre. A ansiedade pode estar presente de diversas doenças, como na 

depressão, abuso de cafeína e na Dislexia.  

Uma característica comum da Dislexia é o medo de serem descobertos e este medo 

pode ser muito acentuado, apresentando um transtorno de ansiedade.  Segundo Frank, (2003, 

p. 16) é um medo que aflige muitas crianças disléxicas, vez ou outra, de não se adaptar e esse 

medo não passa sozinho, sem atenção especial.  

 

2.1. TRANSTORNO DE ANSIEDADE SOCIAL (TAS) 

 

A Característica essencial do Transtorno de Ansiedade Social - TAS é um medo 

acentuado e persistente de situações sociais ou de desempenho, nas quais o indivíduo sente-se 

muito constrangimento. A exposição à situação social ou de desempenho provoca, na maioria 

dos casos, uma resposta imediata de ansiedade. 

“Fobia social: Medo de ficar exposto à observação atenta de outrem e que leva a 

evitar situações sociais. As fobias sociais graves se acompanham habitualmente de 

perda de auto estima e de medo de ser criticado. As fobias sociais podem se 

manifestar por rubor, tremor das mãos, náuseas ou desejo urgente de urinar, sendo 

que o paciente por vezes está convencido de que uma ou outra destas manifestações 

secundárias constitui seu problema primário. Os sintomas podem evoluir para um 

ataque de pânico. ” (CID-10 F40.1 p. 332). 

O estás “refere-se ao medo excessivo que os indivíduos têm de humilhação ou 

embaraço em várias situações sociais, como ao falar em público, urinar em banheiros públicos 

(bexiga envergonhada) e falar com alguém que tencione namorar. ” (SADOCK; SADOCK, 

2007, apud FERREIRA; TELES, 2011 p.4)  

A criança disléxica apresenta a fobia social, quando é forçado a ler em voz alta na 

escola. O TAS na maioria das vezes, é acompanhado por sinais e sintomas como: palpitações, 

tremores, sudorese, desconforto gastrointestinal, tensão muscular, rubor facial e confusão. 

(CRIPPA; LOUREIRO; MORAIS, 2007, apud FERREIRA; TELES, 2011 p.3) 

Segundo BRITO (2007, apud FERREIRA; TELES, 2011 p.1) no TAS os 

comportamentos decorrentes são fuga e esquiva, respostas que eliminam, amenizam ou adiam 

um evento aversivo. Se a emissão desses comportamentos não for possível, o contato é 

realizado com grande sofrimento e comprometimento cognitivo e autonômico do indivíduo. 
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2.2.TRANSTORNO DE PÂNICO (TP) 

 

A característica essencial do Transtorno de Pânico é a presença de Ataques de Pânico 

(AP) recorrente e inesperados, de frequência e intensidade variáveis, seguidos por ao menos 

um mês de preocupação persistente de ter outro Ataque de Pânico, com suas possíveis 

consequências, ou de uma alteração significativa do comportamento.  

 

Sintomas: Palpitação e dores torácicas, sensações de asfixia, tonturas e sensações de 

irrealidade, medo secundário de morrer, de perder o autocontrole ou de ficar louco. 

Não se deve fazer um diagnóstico principal de transtorno de pânico quando o sujeito 

apresenta um transtorno depressivo no momento da ocorrência de um ataque de 

pânico, uma vez que os ataques de pânico são provavelmente secundários à 

depressão.  (CID-10 F 41.0 p. 333). 

 

 

Para Gabbard (1998, p. 174 – 8, apud Cavalcante; Damião; Cavalcante; Figueiredo 

2008 p. 11), “a síndrome do pânico é conhecida como transtorno da angústia ou da ansiedade 

constituída de ataques persistentes”. E para Scarpato (2007, p. 02, apud Cavalcante; Damião; 

Cavalcante; Figueiredo 2008 p. 11) “é caracterizada pela ocorrência de frequentes e 

inesperados ataques de pânico acompanhados de algum sintoma específico”.  

Segundo Gabbard (1998, p. 174-8, apud Cavalcante; Damião; Cavalcante; Figueiredo 

2008 p. 11), “estas crises se iniciam geralmente com um susto em relação a algumas 

sensações do corpo trazendo algumas alterações sensoriais”; e para Scarpato (2007, p. 03, 

apud Cavalcante; Damião; Cavalcante; Figueiredo 2008 p. 11) “esta crise se inicia 

gradativamente podendo causar sensações disparadoras no organismo“. 

Sobre os ataques, Scarpato (2007, p. 04, apud Cavalcante; Damião; Cavalcante; 

Figueiredo 2008 p. 11), cita “que se inicia depois dos 20 anos e a maioria são mulheres” e  

Bernik (2007, p. 82, apud Cavalcante; Damião; Cavalcante; Figueiredo 2008 p. 11), cita que 

“a incidência em mulheres é duas vezes maior que em homens e que elas estão enquadradas 

na faixa de 20 a 40 anos”. 

 

2.3 TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA (TAG) 

A característica essencial do Transtorno de Ansiedade Generalizada é a existência de 

ansiedade ou preocupação excessiva, de difícil controle, relacionadas a diversos eventos ou 
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atividades, na maioria dos dias, por pelo menos 6 meses. 

O TAG e persistente que não ocorre exclusivamente, nem mesmo de modo 

preferencial, numa situação determinada (a ansiedade é “flutuante”). 

Os sintomas são: nervosismo persistente, tremores, tensão muscular, 

transpiração, sensação de vazio na cabeça, palpitações, tonturas e desconforto 

epigástrico. Medos do indivíduo ou um de seus próximos ficar doente ou sofrer um 

acidente são frequentemente expressos. ” (CID-10 F 41.1 p. 333).   

 

Os indivíduos com Transtorno de Ansiedade Generalizada na maioria das vezes não 

são capazes de identificar suas preocupações como excessivas, relatando sofrimento subjetivo 

decorrente da constante preocupação, têm ainda dificuldade em controlar a preocupação, ou 

experimentam prejuízos em outras áreas de seu funcionamento social e ocupacional. 

 

 

3. INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA 

Para o indivíduo Disléxico e com Transtorno de Ansiedade: O tratamento deve ser 

realizado com uma equipe multidisciplinar, iniciando com o psicopedagogo, o qual 

encaminhará para outros profissionais, analisando caso a caso inclusive o histórico familiar.  

Segundo Ciasca, (2003 p. 166) O Psicopedagogo desenvolve seu trabalho pela 

prevenção ou intervenção. Na prevenção ele atua na orientação a outros profissionais quanto á 

metodologia de ensino, didática, estrutura curricular, ambiente de estudo e outros fatores 

fundamentais ao ensino. A intervenção é feita após a análise de vários fatores como a 

anamnese, análise do material escolar, relacionamento com a escola, observação de 

desempenho em situação de aprendizagem, aplicação de testes psicopedagógicos específicos e 

solicitação de exames complementares com psicológicos, neurológico, oftalmológico, 

audiométrico e fonológico.         

A intervenção na dislexia deve visar diretamente aos processos deficientes de 

reconhecimento de palavras e assim deve proceder para atingir sua causa principal, que é uma 

deficiência na codificação fonológica para isso será necessário de instrumentos muito mais 

sustentada e sistemática em codificação fonológica, mesmo tendo um déficit nesta área ele 

pode aprender, mas de forma mais lenta e individual. Os disléxicos mais velhos podem 

precisar de ajuda por meio de estratégias de compreensão de leitura e de habilidades de 

estudo.  Mesmo com as intervenções eles lerão mais lentamente. Pennington (1997 p. 80) 
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Para a “Dislexia Congênita ou Inata: Exceto pela alteração hemisférica, este tipo de 

dislexia é, de certa forma, irreversível, mas pode ser bem controlada e bem 

direcionada se for tratada por uma equipe, multidisciplinar e nesses casos é 

recomendado uma orientação com um arteterapeuta, pois, muito provavelmente, o 

disléxico tenha muitas habilidades artísticas que, se estimuladas, poderão colocá-lo 

no mercado de trabalho como um competente artista.  Olivier, (2007, p. 52-56). 

 

Para a Ansiedade a Psicoterapia modalidade Terapia Cognitivo Comportamental 

(TCC) e tratamento medicamentoso com prescrição médica. Técnicas de respiratórias e 

relaxamento, acupuntura, massagens, ioga e nutricionistas para indicar a alimentação que 

ajudam a combater ansiedade. 

Segundo Spinelli (2006 p. 18 -19), “para prevenir as crises de pânico são incluídos 

exercícios regulares, para tentar melhorar a qualidade de vida através de uma boa 

alimentação, boa relação com as pessoas, e boa capacidade de liberar e externar as tensões”. É 

preciso neste momento, que ocorra uma interação multiprofissional com educadores físicos, 

nutricionistas e psicólogos, para uma melhor elaboração no planejamento de exercícios e na 

qualidade da alimentação.  

A intervenção na dislexia deve visar diretamente aos processos deficientes de 

reconhecimento de palavras e assim deve proceder para atingir sua causa principal, que é uma 

deficiência na codificação fonológica para isso é necessário de instrumentos muito mais 

sustentada e sistemática em codificação fonológica, mesmo tendo um déficit nesta área ele 

pode aprender, mas de forma mais lenta e individual. Os disléxicos mais velhos podem 

precisar de ajuda por meio de estratégias de compreensão de leitura e de habilidades de 

estudo.  Mesmo com as intervenções eles lerão mais lentamente. Pennington (1997 p. 80)  
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CONCLUSÃO 

 

Com base nos pontos abordados nesta pesquisa, é importante salientar que a dislexia é 

um problema neurológico e não pode ser ignorado, pois nenhum disléxico deixará de ser 

disléxico, mas com o consistente apoio do psicopedagogo, com o encorajamento por parte de 

familiares e compreensão dos amigos vão ajudar este indivíduo a se conhecer melhor e 

aprender a viver com seu transtorno e ser bem-sucedido. 

Para os Disléxico com transtorno de ansiedade é fundamental orientar sobre os efeitos 

emocionais e procurar desenvolver maneiras de diminuir esses efeitos negativos, favorecendo 

a confiança e o sucesso, desse modo é possível tranquilizar o disléxico quando se esclarece 

que todas as pessoas podem ser boas em algumas coisas, mas apresentam dificuldades em 

outras, a fim de que ele saiba que pontos fortes e fracos fazem parte da vida de todas as 

pessoas.  

É necessário desafiar os medos, acreditar no seu potencial, descobrir seus dons e 

procurar desenvolver suas habilidades natas, a princípios terá muitas dificuldades, mas o 

fundamental é não desistir, pois quando o indivíduo conhece suas limitações e suas forças 

tudo se torna mais fácil, para isso é essencial o acompanhamento do psicoterapeuta para que  

com as intervenções do psicólogo juntos conseguiremos chegar no objetivo, com menos 

sofrimento e se amando, pois tudo é possível naquele que acredita, luta, persevera, insiste, 

persiste e não desiste. 

Quanto à leitura, é fundamental descobrir qual a melhor maneira de estudar, em alguns 

casos é necessário o silêncio total e ás vezes só de madrugada consegue estudar, assimilar e 

desenvolver a criatividade. Já com outras pessoas é necessário de barulho, pôr exemplo 

estudar com a TV ou som ligado e também em alguns casos, muitas vezes desenvolve melhor 

logo pela manhã assim que acorda. Outras pessoas precisam gravar sua leitura e estudar 

ouvindo várias vezes.           

Com a intervenção do Psicopedagogo e de profissionais multidisciplinar, inclusive o 

psicólogo, os Disléxicos Ansiosos passaram a se conhecer melhor e conseguirá chegar no seu 

objetivo com menos sofrimento e mais amor, pois tudo é possível naquele que acredita, luta, 

persevera, insiste e não desiste, assim atingirá o ápice do sucesso com excelente 

desenvolvimento e realização pessoal e profissional. 
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