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MÉTODO DAS BOQUINHAS E TESTE DA PSICOGÊNESE NA PRÁTICA ESCOLAR
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elisabeterb81@hotmail.com

Escola Municipal São Fernando – Educação Infantil e Ensino Fundamental

INTRODUÇÃO
No trabalho docente é possível constatar diante das experiências de muitos professores os

resultados insatisfatórios perante o trabalho realizado em sala de aula com os alunos que apresentam
dificuldades na aprendizagem que envolve tanto aspectos afetivos como cognitivo. E o professor sempre
procurando meios para sanar tais resultados.

Na Escola Municipal São Fernando essa realidade é bastante comum, logo sentiu a necessidade
de procurar novos caminhos, sendo assim o método das boquinhas juntamente com o teste da
psicogênese foi um meio encontrado pela professora da turma do pré para aplicar uma metodologia até
então não trabalhada neste estabelecimento de ensino.

Segundo Jardini (2003), com o método das boquinhas a aquisição da leitura e escrita passa a ser
acessível a qualquer tipo de aluno, pois bastaria à utilização da boca como ferramenta de trabalho. Utiliza
o movimento dos lábios, o traçado das letras aliado aos sons, enfatizando a memória da sequência visual,
a criança precisa sentir como faz o movimento, precisando colocar a mão nos lábios.

Compreender qual nível o aluno está é fundamental para os professores de alfabetização, pois é a
partir do teste da psicogênese o professor é capaz de visualizar os avanços de cada aluno, assim pode
fazer um trabalho que favoreça o avanço nas hipóteses (Ferreiro e Tebersoky, 2008).

Este trabalho consiste num relato de experiência, apresentando o avanço da turma do pré da
educação infantil com 27 alunos de 5 e 6 anos de idade, no processo da alfabetização. Além do relato,
apresentar uma fundamentação do método das boquinhas, o teste da psicogênese e sugestões para
trabalhar em sala de aula embasada no método.

MÉTODO DAS BOQUINHAS
O Método das Boquinhas utiliza estratégias fônicas (fonema e som), visuais (grafema e letra) e

articulatórias envolvendo articulema e bocas, propiciando a aquisição da decodificação e depois da
codificação.

Segundo Jardini (2003) autora do método, “sua fundamentação encontra-se também nos estudos
de Dewey (1938), Vygotsky (1984, 1989), Ferreiro (1986),Watson (1994), entre outros”, pesquisadores
como foco voltado para aprendizagem.

O método trabalha a memória imediata e de longa duração, melhorando as capacidades
fonológicas dos alunos. Estimula a criança a usar a língua escrita a partir da boca, servindo de auxílio para
compreender e construir textos significativos interpretá-los, identificar a informação mais importante,
sintetizar e gerar perguntas, porém essa aquisição só será possível, a partir da alfabetização, que
proporciona ao indivíduo igualdade e condições de adaptação ao seu meio.

TESTE DA PSICOGÊNESE

Segundo Ferreiro e Teberosky (2008), a criança desenvolve tentativas de escrever, antes mesmo
de estarem na escola. É na psicogênese da escrita que a criança elabora hipóteses sobre a escrita.

Para Ferreiro e Tebersoky (2008), a Psicogênese da língua escrita são: Nível 1: pré-silábico , neste
nível a criança não estabelece vínculo entre fala e escrita e tem leitura global, individual e instável do que
escreve, só ela sabe o que quis escrever, Nível 2: Intermediário Silábico, a criança começa a ter
consciência de que existe alguma relação entre pronuncia e a escrita, Nível 3: Hipótese Silábica, a criança
tenta fonetizar a escrita e dar valor sonoro às letras, Nível 4: Hipótese Silábico-Alfabética ou Intermediário
II, a criança consegue combinar vogais e consoantes numa mesma palavra, numa tentativa de combinar
sons, sem tornar, ainda, sua escrita socializável e Nível 5: Hipótese alfabética, a criança compreende o
modo de construção do código da escrita.
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O teste deve ser aplicado individualmente e num ambiente tranqüilo. O ditado deve ser
iniciado por uma palavra polissílaba, seguida de uma trissílaba, de uma dissílaba e uma monossílaba, sem
dar ênfase a separação de sílabas ao ditar. Na frase deve usar pelo menos uma das palavras usadas no
ditado. As palavras devem ser do mesmo campo semântico. Veja abaixo alguns exemplos:

PANETONE
BOLACHA
LEITE
PÃO
MARIA GOSTA MUITO DE BOLACHA

CAMPEONATO
FUTEBOL
BOLA
PÉ
EU GOSTO DE FUTEBOL.

Como iniciar o teste: Entregue uma folha de sulfite ou pautada para o aluno e peça para colocar
seu nome; Dite as palavras para que possa escrever; Solicite que faça a leitura da palavra; No término do
primeiro teste, registre em uma folha a forma como o aluno leu (global ou silabicamente), a fase de escrita
em que ele se encontra e outras informações importantes; Guarde a folha até o próximo teste, repita
novamente o procedimento e, na sequência, registre os avanços dos alunos.

RELATO E RESULTADOS
O trabalho foi iniciando no 2º bimestre após formações sobre o método na Educação Infantil e anos

iniciais. Foram providenciados para cada aluno um mini espelho para que o mesmo possa observar o
movimento da sua boca para cada letra que irá aprender. As atividades foram realizadas baseadas nos
livros do método das boquinhas, porém algumas atividades aplicadas de forma coletiva e/ou por meio de
competições onde os alunos utilizavam a lousa para registrar.

A idéia inicial é deixar bem claro para os alunos que cada letra tem um nome e faz um ou mais
sons, se o aluno entender isto já é meio caminho andado para a alfabetização. Exemplos, como a figura
do cachorro, um animal que late, tem pelos, quatro pernas, rabinho entre outros é o..... CACHORRO, um
animal que se chama cachorro, porém seu som pode ser AU AU quando está feliz, AI AI AI, quando sente
dor, e ainda faz outro tipo de som quando outro animal vai tentar pegar sua comida. Portanto, seu nome é
cachorro e tem mais de um tipo de som, exatamente o que acontece com algumas letras, tem um nome e
um som igual ou diferente do seu nome, podendo ser um som ou mais de um som a mesma letra, como é
o caso das vogais A, (A/Ã), E (Ê/É), O (Ô/Ó).

Para cada letra apresentada era criada uma história baseada no livro “O aniversário do Seu
Alfabeto de Amir Piedade, e por fim as letras foram sendo fixadas na parede da sala com a foto da boca
imagens e palavras com o mesmo som.

Com algumas consoantes é possível fazer comparações para melhor compreensão dos alunos,
algumas foram sugeridas pelos alunos. A letra F (surdo) comparar com o som do balão murchando ou
pneu furando, letra V (sonoro) som do motor do avião. A letra S (silêncio), Z parece o som da abelha; a
letra P (boca de idoso ou explode) e a letra B (sonora), letra T (explode) e letra D (gutural), letra G (barulho
do sapo, sente no ouvido), letra L foi feito brigadeiro com alunos para que eles passassem a língua no céu
da boca, assim aprendendo a fazer o som; letra M (“três pernas”, dedos no lado da boca representando:
lábio de cima – zíper fechado – lábio de baixo, expressão fácil de algo gostoso “Que delícia!”!), letra N
( “duas pernas”, dedos no lado da boca representando: lábio de cima – lábio de baixo, Nh (expressão
facial de algo fedido), letra R (tem mais que um som: r da garganta (leão), r brando (helicóptero), r de
engolir (trator).

Assim, na junção das sílabas só foi preciso lembrar primeiramente do som das letras, como por
exemplo: letra F (som) com letra A (som), tirando aquela linguagem que muitos professores utilizam: “F +
A= FA”, forçando o aluno a decorar as sílabas e não aprendê-las de forma compreensiva. Dessa forma os
resultados foram aparecendo espontaneamente.

O teste da psicogênese foi realizado no segundo semestre, pois foi neste período que esse
conhecimento foi passado pela equipe pedagógica para que os professores pudessem aplicar.
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SUGESTÕES PARA SALA DE AULA
Os professores podem usar as mesmas brincadeiras que envolvem alfabetização em sala de aula,

porém ao invés de frisar somente o nome da letra irá sempre trabalhar com o nome e som da letra.
Jogo da memória: Um painel anexado do lado da lousa com seis janelinhas identificadas por

cores, dentro de cada uma coloca as letras trabalhadas das semanas, pedir para o aluno escolher uma
janela e quando o professor abrir todos devem falar o som da letra (mesma regra de um jogo da memória)
para cada par de letras encontradas relembrar toda a família silábica da letra e palavras que tenham o
mesmo som, tudo isso na oralidade, se for vogais dizer o som montar palavras com vogais (oi eu ui ai...).

Direita/esquerda: O professor fala palavras com A ou Ã, cada vez que o professor falar palavras
com A, os alunos levantam o braço direito e com Ã levantam o esquerdo, ou ao invés de levantar o braço
podem correr para o lado direito ou esquerdo.

Mímica com a boca: O professor faz o movimento com a boca de alguma consoante ou vogal sem
o som e o aluno tentar adivinhar que letra é. O aluno pode fazer para o seu colega tentar adivinhar. Depois
pode ser feito também a sílaba.

Letras ao vento: Um aluno escreverá uma letra (caixa alta) bem lentamente no ar, os outros
alunos deverão descobrir que letra ele escreveu, quem acertar ele passará sua vez para o próximo.

Montando sílabas: Forme grupo de três alunos e disponibilize para cada grupo placas com
barbante para pendurar no pescoço com as vogais e as consoantes trabalhadas juntamente com desenho
da boca de cada letra. A professora falará uma sílaba e os grupos deverão formar com as placas, o
primeiro grupo que montar e se posicionar na forma correta ganha um ponto, vence o grupo que tiver mais
pontos.

Caixinha Surpresa: Coloque em uma caixinha varias fichas com letras ou sílabas ou palavras.
Distribua para cada aluno de forma que eles não mostrem para os colegas as fichas. Cada criança
gesticulará lentamente com os lábios a letra que recebeu sem fazer o som. Os demais alunos tentarão
adivinhar.

Dança da cadeira com letras: Mesma regra da dança da cadeira, porém cada cadeira deverá
conter uma letra, ou sílaba ou palavra. Quando a música parar e as crianças sentarem, cada criança
deverá falar a letra e som da letra que está na cadeira que sentou.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos resultados apresentados, é possível perceber que neste período de tempo tiveram um

avanço significativo, mostrando que o método é eficaz. Os alunos que permaneceram neste período no
mesmo nível foram avaliados nos anos seguintes sendo encaminhados para sala de recurso.

O trabalho realizado com estes alunos mostrou que é possível trabalhar com sucesso e motivação
pela agilidade dos resultados e que o método das boquinhas é um excelente caminho para o sucesso dos
alunos.
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