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A alfabetização é essencial para que o indivíduo se torne ativo na sociedade e possa fazer uso da
escrita como forma de expressar suas ideias e pensamentos, e da leitura como canal na busca de toda e
qualquer informação que desejar. Desenvolver satisfatoriamente as habilidades de leitura e escrita nos
primeiros anos do ensino fundamental vem sendo o objetivo de vários projetos pedagógicos. Quando nos
deparamos com crianças que apresentam dificuldades ou distúrbios de aprendizagem faz-se necessário
pensar em métodos de alfabetização e estratégias que realmente facilitem o processo de aquisição e
desenvolvimento da leitura e escrita.

É de fundamental importância definirmos os conceitos e as diferenças entre dificuldades e
distúrbios de aprendizagem, pois dessa forma pode-se definir melhor as mediações e o prognóstico de
cada caso. O termo “distúrbio” está mais vinculado ao aluno, na medida em que sugere a existência de
comprometimento neurológicos em funções corticais específicas e o termo “dificuldade” está mais
relacionado a problemas de ordem psicopedagógica e/ou sócio - culturais, ou seja, o problema não está
centrado apenas no aluno. Podemos citar como distúrbios de aprendizagem: autismo, deficiência
intelectual, síndromes, TDAH (transtorno do déficit de atenção e hiperatividade), dislexia, etc.

Nesse trabalho daremos ênfase à dislexia e ao TDAH e o grande desafio é a busca de estratégias
de intervenção para adequação das habilidade de leitura e escrita nesses casos.

A Dislexia é caracterizada por uma disfunção do Sistema Nervoso Central tendo como critérios de
exclusão o rebaixamento intelectual, déficits sensoriais (visual, auditivo), déficits motores significativos,
com condições supostamente adequadas de aprendizagem e ausência de problemas psicossociais (LIMA
et al, 2009). A dislexia do desenvolvimento é caracterizada pelo prejuízo em leitura de palavras simples
frequentemente envolvendo déficits na decodificação fonológica, soletração que acomete indivíduos sem
deficiências sensoriais, isentos de comprometimento emocional significativo e com oportunidades
educacionais adequadas.

A palavra dislexia é derivada do grego "dis" (dificuldade) e "lexia" (linguagem), sendo definida como
uma falta de habilidade na linguagem que se reflete na leitura (Associação Nacional de Dislexia, 2005).
Entretanto, ela não é causada por uma baixa de inteligência. O que ocorre é uma lacuna inesperada entre
a habilidade de aprendizagem e o sucesso escolar, sendo que o problema não é comportamental,
psicológico, de motivação ou social (Associação Nacional de Dislexia, 2005).

PINTO, 2010 relata que os indivíduos com dislexia apresentam dificuldade em aprender o alfabeto,
no planejamento motor de letras e números, em separar e sequenciar sons , em soletrar; em se orientar
espacialmente como direita e esquerda, embaixo, em cima; em copiar do quadro, dificuldade na leitura; na
sequência de letras e palavras, pois não lê em voz alta na turma; dificuldade na elaboração de textos; em
memorizar a tabuada e dificuldade com figuras geométricas.

O TDAH e a dislexia são condições prevalentes na infância (acometem cerca de 5% das crianças),
com impactos na vida escolar, social e familiar. A taxa de comorbidade entre TDAH e Dislexia é elevada e
bidirecional (25 a 40% apresentam sintomas do outro transtorno, independente do inicial).

Segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção (ABDA), o TDAH é
um transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que aparece na infância e se caracteriza por sintomas
de desatenção, inquietude e impulsividade, que tendem a diminuir na fase adulta. Rohde et. al. afirmam
que é o transtorno mais comum na infância, cuja prevalência situa-se entre 3 e 6% em crianças com idade
escolar (ROHDE et al., 2000).

De acordo com Rotta et al. (2006), caracteriza-se por um nível inadequado de atenção em relação
ao esperado para a idade, levando a distúrbios motores, perceptivos, cognitivos e comportamentais.

As características básicas são a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade, podendo variar
em menor ou maior grau. Mas é bem mais do que isso. Não se trata apenas de uma questão de estar
desatento ou hiperativo, muito menos de um estado temporário, uma fase “normal” da infância.

Também não é falta de disciplina ou controle parental, nem algum tipo de “maldade” da criança
(BARKLEY, 2002).

O objetivo desse trabalho foi minimizar as dificuldades de leitura e escrita em uma criança
disléxica com comorbidade em TDAH por meio do Método das Boquinhas, utilizando também
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como instrumento investigativo o PLIN (protocolo lince de investigação neurolinguística).
O Método Fonovisuoarticulatório, carinhosamente apelidado de Método das Boquinhas, utiliza-se

além das estratégias fônicas (fonema/som) e visuais(grafema/letra), as articulatórias
(articulema/Boquinhas). A neurociências mostra que a Metodologia Boquinhas sendo multissensorial e
fonovisuoarticulatória, atua no córtex cerebral pré-frontal. Essa constatação baseia-se no fato de que a
área de Broca, situada nessa região, responsável pela articulação das letras é fortemente ativada com o
trabalho de Boquinhas, favorecendo de maneira rápida, concreta e eficaz a aquisição da leitura e escrita.

As crianças com dislexia apresentam dificuldades no processamento fonológico dificultando as
correspondências entre fonemas e grafemas, possuem falhas de consciência fonológica e, portanto,
necessitam se apoiar em outros canais sensoriais para que possam desenvolver a leitura e escrita. A
consciência fonoarticulatória trabalhada por essa metodologia possibilita que essas crianças
compreendam as habilidades necessárias e avancem no seu desenvolvimento.

Dessa forma o uso dessas estratégias foi escolhido para realização do trabalho de alfabetização
dessa criança em atendimento clínico. As sessões terapêuticas foram realizadas 2 vezes por semana
(início em março/2015) durante 6 meses e depois foram diminuídas para uma vez por semana. Após 8
meses de trabalho observou-se melhoras significativas no desempenho das tarefas de leitura e escrita e
melhora na autoestima e na atenção. Vale ressaltar que juntamente aos atendimentos foram realizadas
orientações à escola, que passou a utilizar Boquinhas na sala de aula, contribuindo significativamente para
os avanços da criança.

Após os 8 meses de estimulação foi realizado a aplicação do PLIN que evidenciou as habilidades e
as dificuldades que a criança apresentava naquele momento e mostrou as tendências para a dislexia e
TDAH, confirmando o diagnóstico inicial dado pelo neuropsicólogo e neurologista. Sendo assim, as
mediações foram específicas para as habilidades mais comprometidas e foi realizado mais 4 meses de
intervenção e observou-se maior fluência na leitura e diminuição nas trocas de fonemas surdos e sonoros
e erros ortográficos. Ficou evidenciado que o Método das Boquinhas e o PLIN foram instrumentos muito
efetivos para o distúrbio específico de aprendizagem.
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