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VENCENDO O SILÊNCIO - “FALANDO, LENDO E ESCREVENDO COM BOQUINHAS”
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lymonteiro@yahoo.com.br

Clínica Reuter - Marechal Cândido Rondon-PR

É por meio da audição que conseguimos identificar e reconhecer os diferentes sons do ambiente,
além de podermos nos comunicar com nossos semelhantes. A habilidade sensorial auditiva está envolvida
com o desenvolvimento lingüístico, com a aprendizagem global e com a produção da voz. Indicando que
alterações neste importante órgão poderá acarretar uma gama de prejuízos em vários sistemas do
desenvolvimento humano. O objetivo de compartilhar os resultados da experiência em oralizar e
alfabetizar crianças com surdez de grau severo e profundo, é corroborar o que professores, pedagogos e
fonoaudiólogos relatam sobre a eficiência do método fono-vísuo-articulatório, conhecido carinhosamente
de Método das Boquinhas. Participaram deste estudo, duas crianças do sexo feminino com problemas
severos de comunicação. Ambas receberam treinamento auditivo respeitando a ordem de maturação das
respostas auditivas conforme orienta Chalfoni e Sheffelin (1969) que são: atenção auditiva; consciência
auditiva; localização sonora; discriminação de sons com a fonte sonora; discriminação de sequências de
sons; seleção figura-fundo e associação de sons com a fonte sonora. Visando o desenvolvimento da
linguagem oral e escrita foi amplamente trabalhado as habilidades de consciência fonológica; consciência
fonêmica; consciência fonoarticulatória e processamento auditivo embasado no processo de
aprendizagem multissensorial fono-vísuo-articulatório (Jardini e Vergara,1997; Jardini e Souza, 2006) cuja
essência é associar o fonema ao articulema. Ao fazer uso da metodologia `Boquinhas` juntamente com os
livros, banners e jogos que a compõe, foi fundamental para sanar as alterações relativas aos pares
fonêmicos surdo x sonoros que severamente acomete a leitura e o processo de escrita em pessoas com
surdez.
CASO 1 C.L.S - Deficiência auditiva profunda bilateral – Implante coclear (IC) – surdez peri-
lingual .Limiares auditivos após o implante coclear.
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C.L.S.nascida em 04/02/2004 realizou terapia fonoaudiológica entre 29/09/2010 até 23/06/2014.
Com 1 ano e 10 meses C. L.S. foi diagnosticada com LLA-Leucemia Linfoide Aguda que é uma forma de
neoplasia maligna mais frequente na infância, caracterizada pela proliferação anormal dos leocócitos. C.l.S
permaneceu internada de forma integral por 2 anos e 1 mês. Durante o período de internamento teve
paralisia periférica facial grau IV e inúmeras infecções de otites que evoluíram para crônicas por baixa
imunidade decorrente da forte medicação quimioterápica, sendo submetida a colocação de tubo de
ventilação, porém , apesar de todos os procedimentos, houve perda auditiva bilateral total profunda
(colesteatomas). Entre 2008 a 2009 foi submetida a cirurgia tímpanomastoidectomia parcial bilateral e
após mastoidectomia radical com o objetivo de conter os colesteatomas verificou-se a ausência total da
audição sendo encaminhada para o Implante coclear no centro de otorrinolaringologia do hospital das
Clínicas- USP-SP.Após 3 meses de terapia em outra clínica C.L.S reiniciou a reabilitação na clínica Reuter
com sessões de 30 minutos , duas vezes por semana compreendendo o período de 29/09/2010 à
23/06/2014. Atividades extra-clínicaque foram executadas pela mãe eram registradas diariamente para
acompanharmos a evolução efetiva do desenvolvimento da comunicação.

Fig.1-treinamento auditivo sem pista visual (extra-clínica).

4 Fonoaudióloga - CRFa 7314 – PR. Trabalha em APAE há 16 anos atendendo pessoas com necessidades
específicas.
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Fig.2- treinamento da fala com apoio de “boquinhas” (extra-clínica)

Fig.3 - Atividades do livro Alfabetização com boquinhas.

CASO 2 - A.L.K – Adaptada com aparelho de amplificação sonora individual(AASI) – Surdez pré-lingual.

Fig.1 audiometria condicionada
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A.L.K nasceu em 06/01/2003 prematura e sendo acometida pela sepse do recém-nascido
(sepsisneonaturum) que é uma infecção bacteriana grave que se propaga por todo o corpo durante o
primeiro mês de vida. Esta infecção é cinco vezes mais frequente em prematuros do que os nascidos a
termo e afeta duas vezes mais o sexo masculino. No caso de A. não ficou comprovado se a deficiência
auditiva é de causa congênita ou foi consequência do tratamento para combater a septicemia. Com a
idade de 2 anos e 1 mês A.L.K foi diagnosticada com deficiência auditiva pelo serviço de Saúde Auditiva
HRAC-USP, onde foi protetizada. Iniciou a terapia fonoaudiológica com 2 anos e 6 meses, com sessões
de 30 minutos cinco dias por semana até completar 4 anos de idade por orientação do neurologista.
Depois foram 3 vezes por semana A. frequentava escola privada desde 0s 2 anos de idade, porém a
instituição a tratava como a “aluna especial” não exigindo dela o necessário em relação aos requisitos
para alfabetização.

Para que A. não fizesse parte da estatística de alunos que não acompanham o processo de
alfabetização muitas vezes justificado pela falta do sentido da audição, habilidade sensorial esta
fundamental para a aprendizagem, foi que aplicamos sistematicamente a metodologia “boquinhas” em seis
meses A. estava lendo e escrevendo. Foi utilizado atividades do livro “Boquinhas na Educação Infantil,
jogos Memória Letra Inicial, Dominó Sílabas Complexas, Lotos de Vogais e Consoantes, todos com o
objetivo de otimizar a aprendizagem da escrita e aprimorar a leitura e a comunicação oral.

Fig.2 – atividade do livro Alfabetização com as boquinhas

Fig 3 – Amanda com 9 anos - 4º- ano.
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Foi fixado na parede no quarto de Amanda todos os articulemas (boquinhas) em tamanho
aumentado o que facilitou ainda mais a alfabetização. Alguns fonemas ela já aprendia mesmo não sendo
apresentados sistematicamente.
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