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Pretende-se apresentar neste trabalho uma experiência de articulação interdisciplinar entre os
campos da fonoaudiologia e da psicanálise, em grupos de crianças com problemas na aprendizagem no
contexto da Atenção Básica. A Atenção Básica caracteriza-se como porta de entrada preferencial do SUS,
formando um conjunto de ações de Saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a
proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de
danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na
situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das
coletividades. No contexto da atenção integral se incluem, então, as demandas escolares das crianças e a
visão destas como sujeitos de direitos, tendo prioridade neste atendimento (BRASIL, 2013).

Foi escolhida como metodologia para intervenção dos problemas de aprendizagem, o método
Fonovisuoarticulatório, conhecido como Método das Boquinhas (JARDINI, R.S.R., 2010). Optou-se por
utilizar esta metodologia, que utiliza-se de estratégias fônicas (fonema/som), visuais (grafema/letra) e
articulatórias (articulema/boquinhas), por esta ser indicada para trabalhar com qualquer tipo de criança na
alfabetização e reabilitação dos distúrbios de aprendizagem, visto que sua abordagem é multissensorial, e
desta forma oferece e estimula diversos inputs neuropsicológicos. De acordo com Jardini (2010), "Parte
das reflexões deste método foi proporcionada pelo contato com o “Programa de Mejoramiento de la
Calidad y Equidad de la Educación” (MECE) –“Programa das 900 Escolas”, desenvolvido no Chile desde
1990, indicado pela UNESCO e estendido a outros países (Guttman, 1993). Sua fundamentação encontra-
se também nos estudos de Dewey (1938), Vygotsky (1984, 1989), Ferreiro(1986), Watson (1994), entre
outros, cujas ideias são resumidas numa percepção holística frente à alfabetização, tendo a visão da
linguagem – em especial a fala -, como ponto focal da aprendizagem". Esta visão sobre o aprendiz, vem
de encontro ao princípio da Integralidade do SUS (Lei 8080), o qual é entendido como um conjunto de
ações curativas e preventivas, e que para tal, necessita de uma ação interdisciplinar a fim de que se possa
perceber o indivíduo como um todo, e não apenas nas suas queixas específicas. Este método também
baseia- nos atuais estudos das neurociências e neuroimagens, e conforme a autora, pode-se afirmar 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. Segundo as pesquisas, ao aprendermos a ler, e mesmo
quando nos tornamos bons leitores, sempre executamos uma articulação dos fonemas,mesmo que de
forma não explícita (Dehaene, 2012; Germano 2008; Gindri et al.,2007; Mulas et al, 2006; Pekkola et al.,
2006; Badley, 2003). Como consequência, podemos afirmar, seguramente, que Boquinhas traz benefícios
à memória imediata (loop – caminho fonológico), à memória de longa duração (loop– caminho articulatório),
à atenção e, consequentemente, à cognição de um modo geral,melhorando as capacidades fonológicas
dos usuários", diz Jardini (2010).

Juntamente com o Método das Boquinhas, também utilizou-se da psicanálise como estratégia de
intervenção, possibilitando uma escuta da criança na sua singularidade e no seu desejo, tomando a
apropriação do saber, logo a aprendizagem, como situada em um contexto familiar, cultural, escolar e
biológico. Portanto, consideramos que o atraso ou a ruptura desse saber pode ser tomado como sintoma
nestes sujeitos, em relação a estes contextos.

Esta experiência ocorreu em 3 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de Alvorada/RS. Em
cada unidade de saúde havia um grupo de crianças com idades entre6 e10anos, tendo em média 8
participantes em cada grupo. Os encontros ocorriam uma vez por semana, com duração de uma hora e
trinta minutos, por um período inicial de 3 meses. Estes grupos foram coordenados conjuntamente por
uma fonoaudióloga, uma psicóloga e os agentes comunitários de saúde (ACS) de cada UBS.
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Antes de ingressarem nos grupos, as crianças foram submetidas a uma triagem
psicológica e fonoaudiológica, que tinham como objetivos conhecer a história destes sujeitos, a fim de
melhor mediar e intervir em suas variadas demandas, respeitando suas singularidades. Todas elas foram
encaminhadas para aqueles especialistas por solicitação das escolas, com a queixa principal de
dificuldade de aprendizagem, associada a questões emocionais e/ou comportamentais.

Este trabalho teve como objetivo principal estimular algumas habilidades que são consideradas
pré-requisitos para adquirir e compreender o processo de alfabetização, tais como habilidades de
consciência fonológica, habilidades de memória e habilidades visuo-espaciais (Jardini, 2012; Santamaria
et. al, 2004; Navas, 2008). As atividades envolveram tarefas de rima, aliteração silábica e fonêmica,
consciência fonêmica, percepção de palavras dentro da frase, associação fonema-grafema utilizando
como ferramenta a consciência fonoarticulatória, construção de frases tendo como base a percepção do
verbo, memória, acesso lexical, percepção visual, processamento visual de figura/fundo, processamento
auditivo e cognição.

Os grupos também tinham como objetivo, além de auxiliar as crianças em suas questões com a
aprendizagem, o de capacitar os ACS para dar continuidade aos grupos, já que a fonoaudióloga e a
psicóloga fazem parte de uma equipe (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) a qual tem por função apoiar
as equipes básicas em suas variadas demandas – como as de saúde mental e as escolares. As ACS
receberam capacitação com a fonoaudióloga de 4h sobre o Método das Boquinhas, que abordou os
pressupostos teóricos e aplicação da metodologia, habilidades neurológicas envolvidas no
desenvolvimento da leitura e escrita e consciência fonológica e fonoarticulatória.

Os materiais utilizados para desenvolver as atividades com as crianças foram os livros
"Alfabetização com Boquinhas - livro do aluno" (JARDINI, R.; 2011) e "Novo Alfabetização com Boquinhas
- coleção" (JARDINI, R.; GUIMARÃES, V.; 2015); os jogos Remata, Lince, Troca-bocas, Loto de Vogais,
Dominó de Vogais, Memória Letra, Memória Sílaba, Dominó de Rimas, Dominó de Surdas e Sonoras,
Rimas 7x1, e Aplicativo Memória Letra Inicial, todos do Método das Boquinhas.

Observamos nos grupos a complexidade dos problemas de aprendizagem e a necessidade de uma
conversa constante com os cuidadores das crianças e com a escola, pois muitas vezes eram confundidas
as dificuldades com os distúrbios de aprendizagem. Ao invés de somente a escola encaminhar ao
especialista a “criança com problema”, com um parecer incompleto e preguiçoso, foi possível, através do
grupo e da utilização do método das boquinhas, dar uma devolução para a escola e cuidadores com maior
especificidade das dificuldades da criança e passar orientações, além de implicar ambos na atenção a
essas dificuldades.

O grupo teve como função terapêutica a possibilidade de as crianças observarem que não eram os
únicos em sala de aula com problemas, gerando maior extroversão, curiosidade e confiança para aprender.
Também foi importante trabalhar com as crianças a possibilidade de errar, de incluir o erro construtivo no
aprendizado, de não desistir na primeira tentativa, de ter prazer com o aprendizado do outro, dando
chance ao colega de se manifestar e vibrando junto quando este obtinha sucesso. Enquanto se
trabalhavam essas questões, a psicóloga pôde escutar alguns pais e a história familiar de cada criança,
contexto essencial para que o desejo de saber fosse sustentado, possibilitando a consolidação da
aprendizagem. Relembramos de um menino de 8 anos que não conseguia ler nem escrever e era
extremamente tímido. No decorrer dos atendimentos descobrimos que sua mãe havia lhe ocultado a
informação sobre quem era seu verdadeiro pai, e havia lhe mentido, durante toda sua vida, que o padrasto
é quem era o pai biológico. O menino descobre tal fato de forma desastrosa (um primo lhe conta) e foi
necessário o início de um difícil trabalho com ele e com a mãe, para tratar sobre todas as questões
advindas desse não-dito, desse não-saber. Uma das questões notadamente era o “poder saber”. Como o
menino poderia aprender ou querer-saber, se não podia saber sobre sua própria história, sua origem?
Após a descoberta, a mãe tampouco falava sobre o assunto, ela o evitava, mas à medida que fomos a
questionando, o menino pôde fazer o mesmo e simultaneamente começou a progredir na leitura e na
escrita. Fernández (1991) nos diz que há sempre um saber presente que sustenta o sujeito, ainda que
esteja aprisionado e que, para aprender, põem-se em jogo quatro níveis: orgânico, corporal, intelectual e
simbólico (inconsciente). Por isso a criança com problema de aprendizagem requer a intervenção de
diferentes especialistas. Para que tais intervenções sejam efetivas, ou, como nos diz Fernández (1991),
para que a inteligência seja libertada, é necessário o encontro com o perdido prazer de aprender.

Em relação aos ACS, os resultados mostraram maior motivação e empenho da equipe em
organizar e dar continuidade nos grupos, interesse pela educação e os temas desenvolvidos na
capacitação e aplicados nos encontros, maior vínculo com as escolas das crianças participantes
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do grupo e o desenvolvimento da autonomia e segurança para liderar os grupos.
No que se refere as crianças, foi possível observar durante as atividade um aumento da confiança

em si próprios e na equipe, estabelecimento de vínculo entre os participantes e reconhecimento daquele
espaço como local de aprendizagem e de escuta. Os avanços nas questões de aprendizagem verificados
através de sondagens, mostrou uma melhora significativa na construção de frases daqueles que já
estavam alfabetizados; avanços nas hipóteses de escrita (Ferreiro, E.; Teberosky, A.; 1985) e
desenvolvimento de consciência fonológica, fonêmica e fonoarticulatória. Além disso, foi possível observar
nas crianças a recuperação do prazer em aprender, fato importante a ser transmitido aos familiares e à
escola, já tão desacreditados em relação a essas crianças.

Conclui-se que o trabalho interdiscliplinar favoreceu um aumento na autoestima das crianças e pais,
que encontraram um espaço de escuta, viabilizando apropriarem-se da sua história psicossocial,
permitindo desta forma a reflexão e modificação de ações. País (1996) lembra, sobre a ética da
interdisciplina, que a clínica interdisciplinar não implica a perda de especificidade das disciplinas
intervenientes, mas permite um deslocamento do saber que admite a escuta de outros discursos (tanto os
pronunciados pelos pacientes como os sustentados por outros profissionais).
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