
Isso deve ocorrer ao delinear as seguintes 

características: má organização da página; má 

organização das letras; erros de formas e 

proporções. Em alguns casos, a Disgrafia pode estar 

presente em crianças com inteligência média ou 

acima da média, que por vários motivos apresentam 

uma escrita ilegível ou lenta (AJURIAGUERRA, 

1988). Assim, a criança que tem alguma dificuldade 

para escrever corretamente a linguagem falada, pode 

apresentar uma Disgrafia. Quando estas 

características são percebidas na escrita da criança 

de forma contínua, sugere-se algumas atividades que 

podem auxiliar para o traçado gráfico, incluindo 

atividades de cópia, caligrafia, traçados que 

estimulem a coordenação motora fina. 
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VENCENDO A DISGRAFIA 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem por objetivo apresentar as características da Disgrafia, bem como suas classificações e as 

maneiras de se trabalhar com os alunos, para obter o sucesso na escrita. A Disgrafia, na maioria dos casos, é 

consequência das dificuldades para recordar a grafia correta para representar um determinado som ouvido ou 

elaborado mentalmente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Disgrafia é considerada uma dificuldade de 

aprendizagem, onde o indivíduo apresenta formas 

de escritas diferentes, por vezes ilegíveis, 

normalmente consideradas como “letra feia”. 

Segundo Alves, Diogo e Aguiar (2010), citando 

Garcia (1998),  

 
“a Disgrafia é uma dificuldade no desenvolvimento da 

escrita, mas só se classifica como tal quando, por 

exemplo, a qualidade da produção escrita mostra-se 

muito inferior ao nível intelectual de quem a produz.” 

 

A Disgrafia classifica-se entre motora e perceptiva. 

A primeira faz referência a dificuldade no traçado 

das letras e números; já a segunda se refere à 

dificuldade na relação fonema-grafema. 

Figura 1: Disgrafia  

Fonte: Phonos Donostia 
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Ao concluir esta pesquisa, constata-se que a 

Disgrafia resulta na dificuldade do traçado gráfico e, 

desta forma, é superado quando observado e bem 

trabalhado pelo próprio professor. Assim é possível 

vencer a dificuldade, evitando déficits posteriores na 

compreensão dos conteúdos. 

Alguns sinais podem auxiliar para que o professor 

em sala de aula, ou até mesmo os pais, percebam 

esta dificuldade de aprendizagem, sendo: espaço 

irregular entre palavras, linhas e entrelinhas; 

traçado de má qualidade; tamanho pequeno ou 

grande; pressão leve ou forte; letras irregulares ou 

retocadas; distorção da forma das letras “o” e “a”; 

separações inadequadas das letras. Através destas 

características podemos perceber que a escrita 

pode se tornar difícil para o indivíduo, necessitando 

de orientações e acompanhamento pedagógico. 

¹Acadêmicas do Curso de Pedagogia da Faculdade Sul Brasil – FASUL 

²Professora orientadora da pesquisa, docente da disciplina de Psicopedagogia do Curso de Pedagogia da Faculdade Sul Brasil – FASUL 


