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INTRODUÇÃO
Quando o processo de alfabetização inicia na vida de uma criança, espera-se que ocorra com

sucesso, porém muitas não conseguem se alfabetizar. As causas e motivos são diversos e, entre eles,
podemos destacar os problemas cognitivos, Síndrome de Down, Transtornos de aprendizagem, Distúrbios
de leitura e escrita, entre outros.

Diante disso, há uma preocupação por parte dos professores que estão empenhados no processo
de aquisição da leitura e a escrita que, muitas vezes, não sabem lidar com as dificuldades de
aprendizagem que as crianças apresentam e acabam rotulando-as. No entanto, na verdade, pode ter
ocorrido a falta de adequada estimulação (JARDINI, 2010). Acredita-se que muitas dificuldades seriam
minimizadas ou evitadas se os profissionais da educação e das áreas afins tivessem um olhar mais atento
para o desenvolvimento da criança na Educação Infantil, antes do início do processo de alfabetização.

Com a evolução da espécie humana, a boca que antes tinha função apenas neurovegetativa
(sucção/mastigação) passou a ser utlizada para a fala, desenvolvendo a partir daí a comunicação oral e
depois a escrita.

O Método das Boquinhas (fonovisuoarticulatório) é um instrumento facilitador para transferir os
sons ouvidos pela fala, para a escrita (fonema/grafema), desenvolvendo assim a rota fonológica, base
fundamental para a alfabetização. De acordo com Simonetti (2007), etimologicamente, o termo
alfabetização significa levar à aquisição do alfabeto, ensinar as habilidades de ler e escrever, processo de
aquisição do código escrito e das habilidades de leitura e escrita.

Soares (2003), esclarece que aprender a ler e escrever envolve relacionar sons com letras,
fonemas com grafemas, para codificar ou decodificar.

A aprendizagem se dá no Sistema Nervoso Central (SNC) e o desenvolvimento do cérebro
acontece nos primeiros anos de vida do educando. Este período fará diferença na alfabetização e, se não
for bem explorado e trabalhado respeitando cada fase da infância, poderá acarretar dificuldades de
aprendizagem. Rotta esclarece:

Não há dúvida que o ato de aprender se passa no SNC, onde ocorrem modificações funcionais
e condutuais, que dependem do contingente genético de cada indivíduo, associado ao
ambiente onde este ser está inserido. O ambiente é responsável pelo aporte sensitivo-sensorial,
que vem pela substância reticular ativadora ascendente e é modificado pelo sistema límbico,
que contribui com os aspectos afetivos emocionais da aprendizagem (ROTTA, 2006, p. 116).

Segundo Jardini (2010), em Boquinhas é adotada uma abordagem multissensorial, em que vários
inputs neuropsicológicos são recrutados, em atividades elaboradas por meio de habilidades diversas tais
como: percepções auditivas, visuais, consciência fonológica, análise e síntese, orientações e espaços-
temporais e outras.

O Método das Boquinhas por ser multissensorial, tem auxiliado diversas crianças, inclusive com
Síndrome de Down, visto que nas intervenções psicopedagógicas e fonoaudiológicas são exploradas as
habilidades auditivas com o objetivo de facilitar a conversão fonema/grafema, sendo esta, fundamental
para a sua alfabetização.

O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados alcançados nas intervenções psicopedagógica
e fonoaudiológica, com uso do Método das Boquinhas. O trabalho foi iniciado a partir de 2012, com uma
paciente Síndrome de Down, matriculada no 1º ano do Ensino Fundamental, escola particular e
atualmente na escola pública.

6 Pedagoga, Psicopedagoga, Multiplicadora Método das Boquinhas, Argilina, Especialista em Neuropsicologia, Educacão
Especial DI e DV.
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DESENVOLVIMENTO

O trabalho com L.M.P.C. foi desenvolvido desde 2012 por uma equipe multidisciplinar composta de:
psicopedagoga, fonoaudióloga, neurologista, pediatra e pela professora.

A professora e a coordenadora receberam o material adaptado e orientações de como trabalhar
com a mesma.

Quando o trabalho foi iniciado, a aluna não conseguia escrever, só desenhava e realizava
tentativas de escrita de vogais, encontrava-se na fase pré-silábica, passando para a silábica sem valor
sonoro.

Após quatro (4) anos L.M.P.C., apresentou um resultado satisfatório, principalmente na oralidade,
demonstrando reconhecer auditivamente o fonema (som) da maioria das letras e sua articulação correta.
Aprendeu a escrever várias letras, iniciando o nível silábico-alfabético, hoje alfabético (gráfico 1)
escrevendo palavras e frases simples e dando inicio à leitura e escrita de forma soletrada ou silabada.

RESULTADOS

O uso de Atividades elaboradas e adaptadas possibilitaram um resultado satisfatório da leitura e
escrita para L.M.P.C. e para as crianças com dificuldades de aprendizagem que estão na fase alfabética.
As mesmas apresentaram uma melhora quanto à aquisição da consciência fonológica, reconhecimento do
alfabeto e na tentativa da leitura e escrita, pois a repetição de várias estratégias possibilitaram às crianças
a utilização de várias alternativas, para que ocorresse a aprendizagem.

Na prática, o trabalho realizado com a paciente Síndrome de Down e com as crianças com
dificuldades de alfabetização e com necessidades educacionais especiais, estimularam as habilidades de
atenção e concentração, sendo observado a compreensão do conteúdo trabalhado tanto nos relatos
verbais, como também, na produção gráfica de cada criança estimulada e mediada pelo Método das
Boquinhas.

GRÁFICO

FOTOS ALUNOS
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CONCLUSÃO
O trabalho interdisciplinar, desenvolvido pela Psicopedagoga e Fonoaudióloga, possibilitou um

acompanhamento integrado para que a aluna desenvolvesse e acompanhasse a série em que está
cursando.

De acordo com relatos dos profissionais envolvidos, as atividades auxiliaram muito na
aprendizagem de L.M.P.C. e dos alunos com necessidades educacionais especiais.

Segundo Jardini (2012), é grande a comprovação de que Boquinhas tem procedência, tanto para
quem ensina como para quem aprende, pois parte de pressupostos concretos, visíveis, palpáveis, que
funcionam para qualquer tipo de aprendente.

Ao se trabalhar o Método das Boquinhas nos atendimentos clínicos psicopedagógicos e
fonoaudiológicos com L.M.P.C. e com os alunos com necessidades especiais educacionais especiais e
com dificuldades de aprendizagem foi possível observar um grande avanço no processo de alfabetização.
O Método Boquinhas fez nascer o “encantamento” do aprender em L.M.P.C. e nos demais alunos com
necessidades educacionais especiais desenvolvendo as suas habilidades e potencialidades, favorecendo
a sua inclusão escolar.

O trabalho será finalizado com a organização de um livro, contendo as atividades que foram
elaboradas e desenvolvidas, para serem trabalhadas com a paciente Síndrome de Down L.M.P.C., com os
alunos com dificuldades de aprendizagem e com necessidades educacionais especiais.
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