
Como Mitos Sobre as Deficiências de Aprendizagem Roubam 
Muitos dos Potenciais para Suceder e Contribuir na Escola e no 
Local de Trabalho

As dificuldades de aprendizagem têm um impacto persistente e 
duradouro que pode ter enormes consequências pessoais, comunitárias 
e econômicas. Mas não é porque os indivíduos com dificuldades de 
aprendizagem não têm capacidade. Em vez disso, é porque mitos e 
equívocos difusos interferem nos esforços para apoiar e atender às 
necessidades de todos os alunos e prepará-los para se tornarem 
membros produtivos de nossa força de trabalho.

Dada a urgência desta situação, duas organizações com as mais longas 
histórias de atendimento a pessoas com dificuldades de aprendizagem, 
incluindo dislexia, a Associação Internacional de Dislexia (IDA) e a 
Associação de Deficiências de Aprendizagem da América (LDA), se 
uniram em fevereiro de 2018 para promover uma melhor compreensão e 
apoio a indivíduos com dificuldades de aprendizagem. A IDA e a LDA 
reconhecem que, na ausência de identificação e intervenção precisas e 
precoces, os indivíduos com dificuldades de aprendizagem correm um 
grave risco de nunca acederem ao seu pleno potencial académico, 
criativo e de carreira. O potencial inexplorado de indivíduos com 
dificuldades de aprendizagem não é simplesmente uma questão de 
tragédia pessoal. O sub serviço dessa população significativa tem 
implicações econômicas e sociais negativas.

Como primeiro passo, a IDA e a LDA escreveram este documento para 
abordar os mal-entendidos contínuos sobre a natureza das dificuldades 
de aprendizagem e o benefício vitalício de intervenções educacionais 
eficazes. Com intervenção e apoio adequados, todas as crianças, 
incluindo aquelas com dificuldades de aprendizagem, podem ter as 
ferramentas e os recursos de que precisam para viver suas melhores 
vidas possíveis. Isso resultará em muito mais pessoas com deficiências 
de aprendizado, adquirindo as habilidades adaptativas necessárias para 
integrar perfeitamente o uso de tecnologia assistencial e outros suportes 
no desempenho de seus trabalhos.  

Como familiares, amigos, vizinhos, empregadores e cidadãos, podemos 
ajudar todos os alunos, incluindo aqueles com dificuldades de 
aprendizagem, a alcançar o seu potencial e a levar vidas plenas e 
produtivas. Nossa missão é entender a natureza das deficiências de 
aprendizado e insistir no acesso de todos para a identificação precoce, 
remediação apropriada e suporte vitalício necessário para se tornar 
membros produtivos e valiosos de nossa comunidade.
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