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RESUMO

A dislexia é um transtorno genético que se caracteriza pela dificuldade na leitura, escrita, identificação de palavras e seu respectivo som. Pelo fato de atualmente as pessoas

possuírem pouco ou quase nem um conhecimento sobre a dislexia, muitas vezes seus sintomas podem ser associados a preguiça ou falta de interesse por parte da criança ou do

adolescente o que, aliado a dificuldade de aprendizado podem tornar o processo de alfabetização traumático. Outro fator que deve ser ressaltado é que jovens disléxicos são

mais propensos a sofrer bullying, termo utilizado para definir agressões físicas ou verbais, gerando um forte impacto na vida social do jovem ou criança. Tais fatores relatam a

necessidade e importância deste projeto, que tem como proposta inicial auxiliar o paciente no processo de alfabetização e correta dicção das letras utilizando um jogo

desenvolvido por alunos do curso de Sistemas de Informação para dispositivos móveis, que possuem como características a mobilidade permitindo que o paciente adquira

conhecimentos de forma onipresente, complementando assim o aprendizado. O jogo tem sido aplicado no Núcleo de Psicopedagogia da Pedagogia da Universidade do Estado

de Minas Gerais – unidade Passos e possui como foco a ordenação das letras do alfabeto, permitindo que os envolvidos sejam capazes de sequenciar ideias ou eventos,

trabalharem com dois pontos de vistas simultaneamente, formar o conceito de número, além de promover a socialização entre si, o que resulta num grande potencial de elevação

das funções cognitivas do paciente. Concluiu-se que houve um desenvolvimento e aperfeiçoamento motor e cognitivo do paciente, que jogos de uma maneira geral são um ótimo

meio de aprendizagem para crianças com dislexia pelo fato de prenderem a atenção dos mesmos além de tornar o processo de alfabetização mais divertido e, ao mesmo tempo

auxiliando-o na questão social. A aplicação tem proporcionado também aprimoramento do jogo e busca de melhorias em sua usabilidade.
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