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DISLEXIA: COMPREENSÃO DO TRANSTORNO DE APRENDIZAGEM 
EM CRIANÇAS DE UMA ESCOLA DO MUNICÍPIO DE CAMPO 

GRANDE\MS 
 

 
1. RESUMO 

 

O presente artigo tem como objetivo analisar as dificuldades de aprendizagem em 
crianças que frequentam os Primeiros Anos do Ensino Fundamental em uma escola 
pública de Campo Grande/MS. A relevância da pesquisa se justifica, pois 
consideramos importante esse diagnóstico, visto que a dislexia tem afetado diversas 
crianças em idade escolar. A metodologia da pesquisa consiste na revisão de 
literatura sobre o tema, na organização do protocolo de aplicação das atividades, na 
aplicação do protocolo e análise dos dados. Como resultados destacamos que as 
crianças diagnosticadas com dislexia necessitam de atividades específicas, ou seja, 
atividades elaboradas com vistas a auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. 
Ponderamos que tais atividades consistem em jogos, os quais podem ser 
produzidos pelos próprios professores com a utilização de materiais recicláveis. 
Ressaltamos que com auxílio desses recursos há uma melhora no quadro geral da 
criança e ela se sente mais envolvida com a turma e as propostas da professora. 

 

 
2. INTRODUÇÃO 

 

Este artigo é fruto de uma pesquisa de Iniciação Científica, a qual se encontra 

em andamento. Logo, os dados coletados até o momento permitem apenas análises 

parciais do estudo, uma vez que ainda há outras etapas a serem aplicadas. 

A dislexia é considerada um transtorno de aprendizagem que tem afetado 

crianças por todo o mundo, mas que com o tratamento correto permitirá as crianças 

condições de seguir seu curso de aprendizagem normalmente, desde 

acompanhadas por profissionais especializados e professores.   

 
3. OBJETIVOS 

 
Objetivo geral: 

 Identificar sinais de dislexias em 60 escolares que se encontram entre a idade de 

7 a 11 anos no Ensino Público no município de Campo Grande\ MS. 

 

Objetivos específicos: 
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 Identificar, por meio de avaliação de leitura de um pequeno texto de 50 palavras 

os possíveis sinais do Transtorno de Aprendizagem dislexia; 

 Analisar a linguagem escrita, por meio da escrita de algumas palavras e 
pseudopalavras que serão proposta para os alunos. 

 Analisar a capacidade de leitura de um texto (pequeno) de palavras, 

pseudopalavras e alfabeto;  

 Desenvolver, por meio de atividades motoras, a análise da motricidade fina, 

sensorial e perceptiva; 

 Verificar se os escolares reconhecem formas geométricas, solicitando que os 

mesmos as identifiquem e representem por meio de desenho. 

 
4. METODOLOGIA 

 

Este estudo se desenvolveu em uma instituição de ensino do município de 
Campo Grande/MS, e participaram 60 escolares do ensino Fundamental de 4º a 9º 

anos, na faixa etária de 07 a 11 anos, de ambos os gêneros, distribuídos em grupos 

formado 10 escolares por cada série. 

 Os escolares foram submetidos a avaliação da linguagem escrita e  leitura 

por meio  da aplicação de uma lista de palavras que fazem parte do contexto da 

língua portuguesa e Pseudopalavra (palavras que não existem), além de 
conhecimento de formas geométricas, análise da escrita, função motora fina e 

grossa, memória de trabalho, velocidade de processamento da análise escrita e 

atenção visual.  

Cada criança foi avaliada individualmente na biblioteca da escola, onde foram 

utilizados materiais específicos para a avaliação de cada habilidade.  

 
5. DESENVOLVIMENTO 

 

A partir da aplicação do protocolo observamos que as crianças 

diagnosticadas com dislexia necessitam de atividades específicas, ou seja, 

atividades elaboradas com vistas a auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. 

Ponderamos que tais atividades consistem em jogos, os quais podem ser 
produzidos pelos próprios professores. Ressaltamos que com auxílio desses 
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recursos há uma melhora no quadro geral da criança e ela se sente mais envolvida 

com a turma e as propostas da professora. 

Asseveramos que a pesquisa está em andamento e que ainda há outros 
protocolos a serem aplicados, contudo, já possível observar resultados, os quais 

denotam  a eficácia das atividades diferenciadas e especificas quando atuamos com 

crianças disléxicas.  

 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Este estudo se desenvolveu em uma escola de Campo Grande, por meio de 

atividades aplicadas às crianças que frequentam as turmas de 4º, 5º e 6º anos do 

Ensino Fundamental. No primeiro momento as crianças foram submetidas a 

aplicação de um protocolo previamente elaborado com vistas a identificar sinais  

disléxicos no grupo selecionado. Entre as atividades do protocolo ressaltamos 
aquelas que já foram aplicadas até o momento - atividades escritas e materiais 

sensoriais envolvendo o alfabeto, numerais, formas geométricas. Salientamos que 

todos os materiais necessários para essa etapa foram confeccionados com materiais 

recicláveis, uma vez que consideramos relevante a conscientização da comunidade 

escolar  acerca da preservação do meio ambiente. 
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