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Introdução: A dislexia é um transtorno genético e hereditário e está presente em, 

aproximadamente, 10% da população mundial, podendo também ser causado pela produção 

exacerbada de testosterona pela mãe, durante a gestação. Caracteriza pela dificuldade do 

indivíduo de decodificar símbolos, ler, escrever, soletrar, compreender um texto, reconhecer 

fonemas, exercer tarefas relacionadas à coordenação motora; e pelo hábito de trocar, inverter, 

omitir ou acrescentar letras/palavras ao escrever. As consequências para o indivíduo são, 

sobretudo, sociais, porque viver na sociedade sem dominar a leitura é como portar um tipo de 

cegueira, que impede as mais simples atividades. Objetivo: Apresentar um relato de 

experiências sobre os efeitos da dislexia na vida de um jovem universitário, autor desta 

pesquisa. Metodologia: Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e, em seguida, o 

estudo de caso. Resultados e discussão: Os resultados mostram que o desconhecimento da 

dislexia pela equipe pedagógica da escola pode abalar de maneira extremamente negativa a 

autoestima e o desempenho do aluno. Ao contrário do que muitos pensam, a dislexia não é 

propriamente um a doença, mas um distúrbio genético e neurobiológico que independe da 

preguiça, da falta de atenção ou da má alfabetização. O que ocorre é uma desordem no caminho 

das informações, o que inibe o processo de entendimento das letras e, por sua vez, pode 

comprometer a escrita. Embora os sintomas da dislexia variem de acordo com os diferentes 

graus do transtorno, a pessoa disléxica tem dificuldade para decodificar as letras do alfabeto e 

tudo o que é relacionado à leitura. Ela não consegue associar o símbolo gráfico e as letras ao 

som que eles representam. Conclusão: Não há cura para a dislexia, mas o tratamento pode 

auxiliar o paciente a identificar e dominar suas limitações, o que leva a uma melhora progressiva 

e evita que ele enfrente problemas sérios relacionados à autoestima e à socialização 
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