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RESUMO

A aprendizagem humana é um processo constante que dura a vida toda, dinâmico e em permanente mutação, inerente a todo ser humano que 
precisa de estímulos externos e internos para que ocorra o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento, entretanto, é na escola que este processo 
pode ser percebido com maior clareza, sendo alvo de inúmeras pesquisas com a finalidade de ter um melhor entendimento de como ocorre a 
aquisição de novos conhecimentos e como o processo acontece nas diferentes faixas etárias. É na escola que são identificadas as dificuldades na 
aprendizagem que podem ser duradouras ou passageiras e graus de intensidade, contudo não podem ser identificadas com precisão devido a 
diversidade de fatores envolvidos no diagnóstico. A dificuldade de aprendizagem é conhecida como um transtorno de aprendizagem (TA), 
caracterizado por um baixo rendimento, além do esperado para a idade cronológica do sujeito, da medição da sua inteligência e do ensino 
apropriado para sua idade, com consequências no contexto acadêmico e social, podendo ser de origem hereditária, psicológicas (traumas), 
acidentais (veicular, queda, pancada), sociais, tecnológicas ou qualquer outra forma que alterou a capacidade de aprendizagem. A leitura é uma 
das componentes fundamentais da aprendizagem e umas das dificuldades que atrapalham sua realização é denominada de dislexia, entendida 
como um transtorno específico de leitura. As dificuldades especificamente relacionadas à leitura referem-se a um padrão caracterizado por 
problemas de velocidade de leitura, fluência, precisão na leitura de palavras, compreensão de leitura, problemas de decodificação e dificuldades 
de ortografia e podem ser diagnosticadas e classificadas usando o DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5a Ed.). Com base 
na escala diagnóstica indicada pelo DSM-5, podem-se propor abordagens e/ou estratégias de intervenção e monitoramento da dislexia. O DSM-5 
apresenta quatro novos critérios de diagnóstico sobre os TAs denominados de A, B, C e D. O critério A está relacionado à inclusão de uma nova 
abordagem denominada resposta à intervenção (RtI – Response to Intervention) para a intervenção em camadas de estudantes com dificuldades 
de leitura, escrita e matemática, além do monitoramento e seus graus de severidade. Problema: Nesse contexto, é possível identificar 
precocemente estudantes com transtornos específicos de leitura (dislexia) através do monitoramento computacional da intervenção? Objetivos: 
Desenvolver uma ferramenta computacional para monitorar a intervenção baseada no modelo RtI; utilizar a lógica fuzzy como ferramenta para 
modelar os níveis de severidade da dislexia de acordo com DSM-5 e para cada camada do modelo RtI. Metodologia: Etapas: Entender os 
sintomas, características, fatores, prevalência e diagnóstico da dislexia através de revisão bibliográfica do assunto; fazer uma revisão bibliográfica 
da literatura atual sobre ferramentas computacionais usadas como auxiliares no rastreio e monitoramento computacional da intervenção em 
estudantes com dislexia; modelar um sistema computacional composto pelos módulos RTI e Lógica Fuzzy; Realizar testes usando o sistema 
denominados pré-teste e pós-teste com uma duração de 16 semanas entre eles para comparar o desempenho de leitura usando textos 
predefinidos para cada ano escolar. Resultados: Os resultados preliminares obtidos no experimento usando o modelo RtI no sistema de 
monitoramento da intervenção mostram que a lógica fuzzy oferece uma alternativa na construção de sistemas especialistas para saúde. O 
sistema auxilia os especialistas na avaliação e monitoramento do progresso da intervenção dos leitores disléxicos e a confirmarem a hipótese 
diagnóstica, bem como repensar o quadro diagnóstico caso as respostas não sejam as esperadas. Conclusões: Os resultados preliminares apontam 
que a ferramenta proposta pode ser uma alternativa no auxílio dos especialistas no monitoramento computadorizado de estudantes com
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