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O QUE É DISLEXIA? 
INTRODUÇÃO

O presente trabalho é resultado de um estudo sobre a Dislexia. Nele serão apresentadas as duas

formas de dislexia, sendo elas: Dislexia Adquirida e Dislexia Evolutiva, formas de diagnóstico e de

aperfeiçoamento da escrita. O objetivo é informar a todos o que é e como ocorre.

CONCLUSÃO

A dislexia é popularmente conhecida como um

transtorno de aprendizado da leitura e da escrita. A

criança disléxica apresenta dificuldade na

decodificação das palavras, isso significa que

muitas vezes não consegue identificá-las, apresenta

também, lentidão e compreensão na leitura de

textos ou frases.

A dislexia pode ter origem a partir de fatores

genéticos, hereditários, perturbações da

personalidade, lesões cerebrais, problemas afetivos

ou os métodos de ensino aprendizagem.

Há duas formas de dislexia, a adquirida e a

evolutiva. A dislexia adquirida pode ser ocasionada

a partir de uma lesão cerebral principalmente em

adultos que já possuem o domínio da leitura.

Figura 1: Troca de letras.

Fonte: Site Colégio Web.
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A dislexia não é simplesmente um

desinteresse da criança, e sim uma

dificuldade, podendo ser aperfeiçoada a partir

de métodos diferenciados, que estimulem o

aluno, melhorando o desenvolvimento de

aprendizagem das crianças ou adultos.

Já dislexia evolutiva ocorre de forma mais lenta

durante processo de aprendizagem da leitura e da

escrita.

Existem muitos fatores a serem considerados para

o diagnóstico da dislexia como as dificuldades

apresentadas na troca ou adição de letras, sílabas

ou palavras na frase, dificuldade de dar entonação

adequada nos acentos e pontuação, lentidão e,

consequentemente, uma tendência a evitar cada

vez mais a leitura, o que só agrava o problema.

O ensino da leitura se utiliza basicamente de

dois métodos, o sintético e o analítico. O

método sintético inicia com os elementos mais

simples da linguagem, letras ou conjunto de

letras e sons correspondentes, para assim,

chegar aos elementos mais complexos,

palavras e frases, trabalhando das partes para

o todo. O analítico inicia com estruturas mais

complexas da linguagem, palavras e frases,

alcançando o aprendizado de grafemas e

fonemas, trabalhando do todo para as partes.

Para aperfeiçoar a escrita é necessário que o

professor utilize de diferentes metodologias,

como, alfabeto móvel e de parede, jogos,

entre outros, pois assim o ensino torna-se

mais eficaz

Figura 2: Dificuldade de leitura. 

Fonte: Site Colégio Web.


