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A dislexia é um distúrbio de aprendizagem que afeta crianças em todos os níveis 

educacionais, dificultando a leitura e escrita e, consequentemente, sua compreensão, 

portanto, torna-se importante saber o que é dislexia e quais maneiras de facilitar o 

aprendizado de crianças disléxicas. Para atingir estas informações foi realizado um 

estudo de caso com um indivíduo com diagnóstico de dislexia do sexo masculino, 12 anos 

de idade e estudante do 5º ano do ensino fundamental. O objetivo foi avaliar dentro do 

contexto fonoaudiológico esse indivíduo disléxico, investigando as habilidades 

neurolinguísticas envolvidas no processo de leitura e escrita, e a sua evolução por meio 

da intervenção fonoaudiológica pelo Método das Boquinhas Fonovisuoarticulatório. Foi 

realizada uma análise de prontuários na Clínica Escola da Faculdade Global de 

Umuarama onde encontrou-se um indivíduo com diagnóstico de dislexia, onde foi utilizado 

o Protocolo Lince de Investigação Neurolinguística, para avaliação das habilidades que 

poderiam estar comprometidas. As questões foram agrupadas em cinco blocos de 

habilidades: consciência fonológica, visuo-espacial, leitura e escrita, memória imediata e 

cognição. Essa avaliação foi realizada em três sessões de 45 minutos cada uma. Após a 

avaliação foi iniciada a intervenção fonoaudiológica pelo Método das Boquinhas, onde 

essa metodologia alia um plano de comunicação com sons/fonemas, letras/grafemas e 

boquinhas/articulemas. Verificou-se que o indivíduo apresentou dificuldades em todos os 

cinco blocos de habilidades do Protocolo Lince de Investigação Neurolinguística e que 

após a intervenção fonoaudiológica apresentou melhora significativa na leitura e escrita, 

assim como em todas as outras habilidades. A pesquisa permitiu concluir que a 

intervenção fonoaudiológica sob enfoque fonovisuoarticulatório, Método das Boquinhas, 
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proporcionou o alcance de resultados positivos e eficazes no tratamento fonoaudiológico 

do indivíduo disléxico. 
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