
 

Titulo: O impacto do diagnóstico da dislexia em diferentes fases da vida. 

 

Objetivo: "Investigar como a dislexia e seu diagnóstico impactam a vida de um 

individuo, comparando a experiência de pessoas diagnosticadas em diferentes 

momentos da vida, quando crianças ou quando adultos”.  

 

Metodologia:  

 

Participantes: Participarão do presente estudo (seis) adultos entre 20 e 50 anos, de 

ambos os sexos, com diagnóstico de dislexia. Três dos entrevistados receberam o 

diagnóstico na infância e três receberam o diagnóstico na vida adulta. 

 

Materiais: A pesquisa realizada fará uso de entrevistas estruturadas. Foram formuladas 

seis perguntas norteadoras com o intuito de investigar e diferenciar as dificuldades 

enfrentadas e os impactos desencadeados na vida do indivíduo diagnosticado com 

dislexia na infância e do indivíduo diagnosticado já na vida adulta (ver anexo1). 

 

Procedimentos: O projeto será submetido para o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. Após sua aprovação, os participantes serão 

convidados para a entrevista e sua participação só ocorrerá após a assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (ver anexo 2). As entrevistas serão realizadas 

pessoalmente, serão gravadas, transcritas e analisadas em conjunto de acordo com os 

propósitos dessa pesquisa.  

 
 
ANEXO 1 
 
Perguntas norteadoras para Entrevista - Estruturada: 

1.   Como eram as suas dificuldades de aprendizagem na infância 

2.      Que dificuldades permaneceram na vida adulta/ Impactos. 

3.       O que te levou a buscar o diagnóstico. 

4.       Como foi para você receber esse diagnóstico. 

5.       O que mudou na sua vida (ou nas dificuldades que tinha) após receber o 

diagnóstico. 

6.       Como você acha que teria sido se tivesse recebido esse diagnóstico na infância/   

Como você acha que teria sido se só tivesse recebido esse diagnóstico agora na vida 

adulta 

 

 

 

ANEXO 2 

 



Apresentação 

 

Gostaria de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “O impacto do diagnóstico da 

dislexia em diferentes fases da vida” que se propõe investigar como a dislexia e seu 

diagnóstico impactam a vida de um individuo, comparando a experiência de pessoas 

diagnosticadas em diferentes momentos da vida, quando crianças ou quando adultos. 

Essa pesquisa está sendo realizada como parte do trabalho de conclusão do curso de 

Especialização em Psicopedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

Os dados para o estudo serão coletados através de entrevistas individuais e 

semiestruturadas.  As perguntas realizadas não oferecem riscos aos participantes da 

pesquisa.  

Antes de iniciar o questionário, solicitamos que leia o TERMO DE 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e verifique se está de acordo com os 

termos apresentados. 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Você recebeu acima informações sobre a pesquisa a ser realizada. Você poderá acessar 

o Pesquisador Responsável por essa pesquisa por e-mail (pcarceres01@uol.com.br) e 

terá o direito de retirar a permissão para participar do estudo a qualquer momento, sem 

qualquer penalidade ou prejuízo. 

As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes e 

será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, 

sendo resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador Responsável terá 

acesso a essa informação). 

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie - Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - térreo.  

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

 

____________________________________________________________________ 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram 

esclarecidas pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, 

e que, a qualquer momento tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a 

pesquisa e de retirar-me da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

Nome do Sujeito de Pesquisa: ________________________________________ 

Assinatura do Sujeito de Pesquisa: ________________________________________ 

Declaro que expliquei ao Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados neste 

estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem 

qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas assim 

como esclareci as dúvidas apresentadas. 

São Paulo, ______ de _____________________ de 20_____.  
 

Nome do pesquisador: 

E-mail para contato: 

 

Nome do Orientador: 

Professor da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie 

 


