
ARTIGO NO JORNAL
 “La Nazione” -

 um dos jornais mais lidos da Itália

TRADUÇÃO DO ARTIGO NO JORNAL
 Levante a mão se você for disléxico

Na Itália 350.000 alunos levantariam a mão, as estatísticas falam que cerca de 5% da população é disléxica, sem 
contar todos aqueles que nem sequer sabem que são disléxicos - e aí os números podem até dobrar. A principal 
questão hoje é precisamente chegar a um diagnóstico precoce de dislexia e transtorno de aprendizagem 
relacionados (transtorno de aprendizagem específicos): disgrafia, disortografia, disgrafia e discalculia.

OO princípio é simples: quanto mais cedo o transtorno for diagnosticado, mais cedo a escola poderá adotar todos 
os cuidados necessários para um correto envolvimento da criança no percurso educacional. Infelizmente, às 
vezes não é suficiente e, apesar do diagnóstico precoce, muitas vezes alguns pais das crianças com dificuldade 
perguntam por que não há melhoras.

Cecilia Cruz, fundadora da DysWay, adotou para ela uma frase famosa de Einstein: “Todo mundo é um gênio”. Mas, 
se julgarmos um peixe por sua habilidade de subir em árvores, ele passará a vida inteira se julgando um inepto."

AA filosofia do DysWay, método de estudo que ela desenvolveu, segue fielmente esse princípio e responde a 
pergunta: Porquê? Cecília Cruz, não esquecendo as palavras de Einstein, afirma: “O nosso cérebro (dos disléxicos) 
é diferente. Aprendemos seguindo lógicas totalmente diferentes das de outras pessoas. Por isso, o maior 
obstáculo continua a ser a escola, porque de alguma forma somos obrigados a utilizar um processo de 
aprendizagem que não nos pertence”.

CadaCada indivíduo possui dons criativos, mas para nós disléxicos esses dons são particularmente desenvolvidos, 
tanto que temos uma marca da propensão para atividades criativas e um QI acima da média. Essa realidade é 
também confirmada pela investigação científica recente, que demonstrou que a dislexia está relacionada à 
biodiversidade neuronal.


