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Alguns sintomas e caracterís�cas 

da disgrafia

Apesar de ser raro, as pessoas com disgrafia 

sentem dor enquanto escrevem. Também é 

comum que ocorra uma mistura de letras 

maiúsculas e minúsculas, tamanhos e formas 

irregulares e letras inacabadas. 

Veja outros sinais abaixo:

O cérebro da pessoa com disgrafia tem 

dificuldade para processar palavras e 

escrever. Vale ressaltar que não é falta 

de inteligência ou que a pessoa não saiba ler, 

soletrar ou iden�ficar letras e palavras.

• Ortografia e letras maiúsculas incorretas;

Apesar de muitos disléxicos apresentarem 

disgrafia, nem todos são disgráficos. A 

disgrafia é um transtorno de aprendizagem 

que causa impactos na hora de escrever. Não 

se sabe a causa do TDC, mas é alguma coisa 

relacionada ao funcionamento do cérebro, 

ainda que não exista uma condição médica 

ou neurológica que possa ser iden�ficada.  

A principal caracterís�ca é uma caligrafia 

ilegível, ou seja, fica bastante di�cil de ler o 

que a pessoa escreveu.

Além disso, é comum que a pessoa demore 

muito tempo para finalizar uma tarefa 

escolar e tenha que fazer muito esforço para 

escrever de maneira organizada. A disgrafia 

pode aparecer como uma dificuldade com a 

ortografia, caligrafia e problemas para 

colocar pensamentos no papel.

• Dimensionamento e espaçamento 

inadequado de letras;

• Dificuldade em copiar palavras;

• Dificuldade em visualizar palavras antes de 

escrevê-las;

• Posição incomum do corpo ou da mão ao 

escrever;

• Apertam firme na caneta ou lápis;

• Falam as palavras em voz alta enquanto 

escrevem;

• Omitem letras e palavras de frases.

Como lidar com estudante disgráfico

Embora as caracterís�cas da disgrafia sejam 

as mais variadas possíveis, é importante 

ressaltar que citamos as mais percep�veis no 

decorrer da vida acadêmica do estudante. 

Existem vários métodos para lidar com a 

disgrafia, dentro e fora da sala de aula. 

Embora as pessoas que sofrem dessa 

condição devam pra�car con�nuamente 

suas habilidades para ajudar a melhorar a 

legibilidade, certas concessões devem ser 

feitas para lidar com o distúrbio. Se você é 

um professor com um aluno disgráfico, 

considere importante o tempo extra para 

concluir tarefas escritas ou permi�r que eles 

ditem suas respostas. Algumas pessoas com 

essa condição são capazes de digitar muito 

melhor do que podem escrever à mão, então 

você pode permi�r que os alunos usem um 

computador para tarefas ou redações de 

tempo limitado.

• Escrita lenta;



FONTES:

AS DIFICULDADES MOTORAS DA DISGRAFIA 

PERMANECEM NA IDADE ADULTA E TÊM 

IMPACTO NAS FUNÇÕES DIÁRIAS (texto 

adaptado) disponível em 

<h�ps://www.reab.me/ asdificuldades-

motoras-da-disgrafia-permanecem-na-idade-

adulta-e-tem-impacto-nas-funcoes-diarias/> 

acesso em 15 out. 2020;

COMO TRABALHAR COM CRIANÇAS COM 

DISGRAFIA? (texto adaptado) disponível em 

<h�ps://ins�tutoneuro saber.com.br/como-

trabalhar-com-criancas-com-disgrafia/> 

acesso em 09 out. 2020;

DISGRAFIA: CONHEÇA ESSE TRANSTORNO 

ESPECÍFICO DE APRENDIZAGEM (texto 

adaptado) disponível em 

<h�ps://neuroconecta. com.br/disgrafia-

conheca-esse-transtorno-especifico-de-

aprendizagem/> acesso em 23 out. 2020;

O QUE É DISGRAFIA E COMO TRATAR ISSO? 

(texto adaptado) disponível em 

<h�ps://www.estudopra�co.com.br/o-que-

e-disgrafia-e-como-tratar-isso/> acesso em 

23 out. 2020;

TRABALHAR COM O OLHAR E A ESCUTA NA 

PERCEPÇÃO DAS DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM (texto adaptado) disponível 

em 

<h�ps://smpsicopedagogia.webnode.com.br

/disgrafia/h�ps://smpsicopedagogia.webnod

e.com.br/disgrafia/> acesso em 15 out. 2020.
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