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INTRODUÇÃO
A criança ao ingressar na escola, na educação infantil incrementará suas habilidades e seu

desenvolvimento a partir das propostas e estimulações a que será exposta. Chegando ao ensino
fundamental será exigido dela que já inicie o processo de alfabetização dentro dos 3 primeiros anos: o
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) é um compromisso formal assumido pelos
governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de assegurar que todas as crianças
estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental.O que por vezes
pode acontecer sem uma sistematização e um método adequado, que leve a criança à alfabetização não
mais num processo lúdico, como o era na educação infantil, e por vezes, com um alfabetizador não
treinado e desconhecedor da fase da criança e de suas (im)possibilidades. Segundo Soares (2016),
alfabetizar com método é: orientar a criança por meio de procedimentos que, fundamentados em teorias e
princípios, estimulem e orientem as operações cognitivas e linguísticas que progressivamente a conduzam
a uma aprendizagem bem sucedida da leitura e escrita em uma ortográfica alfabética.E ainda segundo
Soares a multiplicidade de métodos teve sua origem muito mais em materiais ditos para ensinar a ler e
aprender (abecedários, silabários e atualmente livro didático) do que propriamente em fundamentos
psicológicos e linguísticos da aprendizagem da modalidade escrita da língua. Como consequência o
resultado é que se chegou a propostas antagônicas. Conhecendo o Método das Boquinhas e sua eficácia,
instigou-nos poder realizar o presente trabalho e aproveitar a oportunidade para mostrar esses resultados,
ainda que com um número reduzido de participantes. Participantes estes, que estão no ciclo do ensino
fundamental 1, e estão sendo submetidos a intervenção psicopedagógica, ambas com queixas no
processo de alfabetização. As duas crianças têm idade de 8 anos e cursam o 2º ano do ensino
fundamental, sendo uma de escola particular, do sexo feminino, que será tratada como MC e a outra de
escola pública, do sexo masculino, que será tratado como LF, com queixas de atraso na aquisição do
sistema de escrita alfabética (SEA). A intervenção iniciou em março/2016 e está em andamento, com
objetivo de conduzi-las ao nível silábico de alfabetização até sua conclusão, final do mês de agosto.
Relatar o desenvolvimento das duas crianças, em fase de alfabetização, cuja queixa escolar é de que o
desempenho de uma delas (da escola privada) está abaixo do esperado para a idade/série e a segunda
criança (da escola pública) ainda não está alfabetizada. No decorrer do trabalho houve alguns percalços,
ou seja, algumas faltas que impactaram no resultado final, uma vez que se esperava uma frequência
continua para que se obtivessem os melhores resultados possíveis ao concluir o presente trabalho.Para
consecução dos objetivos organizamos o trabalho de forma a ter claros nosso tema, estabelecer os
objetivos básicos, utilizar uma método de alfabetização reconhecidamente eficaz e propor atendimentos
semanais, para viabilizar às famílias o acesso aos atendimentos com um mínimo de interferência na sua
dinâmica e compromissos. Sendo assim firmou-se o compromisso dos atendimentos semanais, em que as
crianças, já previamente avaliadas, seriam acompanhadas com a utilização de um dos livros do Método
das Boquinhas, mais especificamente A Construção da Alfabetização com Boquinhas. Metodo que foi
idealizado e desenvolvido por Renata Jardini e definido como: um Método Fonovisuoarticulatório,
carinhosamente apelidado de Método das Boquinhas, utiliza-se além das estratégias fônicas (fonema/som)
e visuais(grafema/letra), as articulatórias (articulema/Boquinhas). Seu desenvolvimento foi alicerçado na
Fonoaudiologia, em parceria com a Pedagogia, que o sustenta, sendo indicado para alfabetizar quaisquer
crianças e mediar/reabilitar os distúrbios da leitura e escrita. (JARDINI, 2010)

OBJETIVOS
Aplicar, em consultório de psicopedagogia, os materiais do Método das Boquinhas, (livros e jogos)

para que os dois sujeitos da pesquisa progridam de uma fase a outra na leitura.
Comprovar a eficácia do Método das Boquinhas, quando aplicado à crianças com nível de

dificuldade superior aos demais da turma.
Aplicar o Método das Boquinhas como instrumento alfabetizador..

MATERIAL E METODOLOGIA

1 Psicopedagoga, Multiplicadora do Método das Boquinhas, Tutora Certificada Cogmed (Memoria Operacional), Mediadora do PEI
(Programa de Enriquecimento Instrumental), Equoterapeuta ANDE Brasil
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Ao iniciar o trabalho percebeu-se a necessidade de definir as condições dos dois
participantes, no quesito alfabetização. Foi aplicado o Protocolo Lince de Investigação Neurolinguística
(PLIN) para sondagem de falhas nas habilidades para alfabetização, levantando indícios de patologias dos
dois participantes e, após esse levantamento, contatou-se que ambos têm uma questão emocional
interferindo no seu desempenho, mas um dos participantes também tem uma questão de ¨ensinagem¨,
desta forma foi iniciado otrabalho específico de alfabetização utilizando o material de boquinhas (livros e
imagens das boquinhas). O principal objetivo deste trabalho é conseguir que essas crianças avancem ao
menos uma etapa na fase de alfabetização que se encontram no presente momento, que está pré-silábica.
O método de alfabetização conhecido como Método das Boquinhas, de autoria de Renata Jardini, como
um instrumento alfabetizador, com uma fundamentação teórica consistente e que tem se mostrado como
eficaz. O método se pauta numa concepção construtivista de educação e seus pressupostos teóricos
provem da fonoaudiologia, área de formação da autora, que dispõe de rico material de alfabetização desde
a educação infantil ate educação de jovens e adultos (EJA).
Para consecução do objetivo do presente projeto optou-se por utilizar o livro A Construção da Alfabetização
com Boquinhas, um dos materiais indicados para o início da alfabetização, para que, através de um
trabalho sistematizado e dirigido a esse público se possa alcançar plenamente o objetivo a que se propõe.
No decorrer serão levantadas as melhoras observadas por ambos, apontando se os resultados
apresentados são equiparáveis ou se há discrepâncias e em caso positivo proceder ao registro.
Considerando que os atendimentos são apenas uma vez por semana e os demais entraves consideramos
que até agora tudo indica uma grande possibilidade de sucesso. Até o presente momento utilizamos o livro
A Construção da Alfabetização com Boquinhas, jogos diversos, leitura para e com a criança, encontros
com escola, e orientação a pais e familiares que acompanham a criança. Foram utilizados jogos de
Boquinhas e brincadeiras com o objetivo de consolidar ainda mais a aquisição da alfabetização.

DESENVOLVIMENTO
Dando continuidade à proposta acima apresentada, o relato agora esta em meados do mês de

julho e já se observa a visível melhora de ambas às crianças. O trabalho ocorreu todo em atendimentos
individuais, em consultório, pois embora se previsse o atendimento em duplas, isso não se provou eficaz

no decorrer da aplicação do mesmo, fato que levou a tomar a decisão de atender individualmente,
respeitando o ritmo e nível de cada um deles. Essa decisão se provou acertada já que ambos tiveram
percalços no período em que acontecia a estimulação da alfabetização com o material de Boquinhas.O
avô de MC teve um diagnostico medico que o levou a tratamento cirúrgico e quimioterápico, o que
acarretou algumas faltas, além do impacto emocional também. LF passou por cirurgia de adenóide e
amígdalas e, portanto, também se ausentou do acompanhamento. Além dos materiais descritos acima
também se adotou a estratégia de emprestar livros para lerem em casa, juntamente com algum membro
da família. Isso se provou eficiente, uma vez que os fez ficarem mais entusiasmados com o poder que a
leitura exerceu sobre cada um deles.

RESULTADOS
Houve um desenvolvimento notável, embora não tenha sido equiparável. Esse fato já era previsível,

uma vez que a menina encontrava-se num nível mais adiantado no processo de aquisição da leitura e
escrita, enquanto o menino, sequer conhecia todas as letras ao inicio do trabalho. A apresentação do
material foi bem aceita por ambos, o que facilitou bastante o trabalho permitindo um envolvimento por
parte de cada um deles.Apesar dos entraves encontrados e que resultaram em algumas ausências das
crianças aos atendimentos, até a segunda semana de julho, pode-se notar a evolução que ambos
obtiveram. Ao iniciarmos o trabalho a escola de LF se prontificou a trabalhar em parceria, mas aos poucos
ficou evidente que isso não aconteceria. Nesse momento, ficou claro que o uso do metodo seria somente
em consultório, sem participação ou colaboração da escola. LF não foi retido no primeiro ano por questões
legais, mas não apresentava condições de ir para o segundo ano, no entanto a escola deslocou LF da sala
de segundo ano para a sala com uma professora do programa Amigos da Escola, muito experiente em
alfabetização com o método global. Sua auto-estima estava bastante afetava pela situação em que se
encontra, alocado no segundo ano, sem, no entanto ir para a sala do segundo ano! Na outra sala, a
professora delega a seu filho (que a acompanha) o acompanhamento de LF. Portanto podemos concluir
que ele esta sendo negligenciado pela escola. Ao visitar a escola, são apresentados cadernos tão
caprichados e impecáveis, que dá para se questionar se realmente são do aluno, pois sua produção
escrita, apesar de melhor ainda não está com a qualidade que tem sido apresentada na escola. Chegamos
a pensar numa mudança de escola, porem não há vagas, ou melhor, não se consegue mudança
de escola publica nessa fase do ano. Apesar de todos esses entraves, a confiança da mãe e da
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criança foi fundamental para o desenvolvimento do trabalho e assim, hoje nossa rotina é:
chegada, retrospectiva oral do que fizemos na sessão anterior, leitura (escolha dele), atividade com o livro
de Boquinhas, jogos ou brincadeiras e algumas vezes registro em gravação de voz de sua leitura, para
refletir com ele, sendo que em um dos registros sua voz esta nasalizada por conta da cirurgia. Ele tem
evoluído muito bem e hoje está no nível silábico. Sua leitura ainda é fragmentada e não fluente, porém já
faz inferências fonemas/grafemas. Lê palavras com sílabas simples e frases simples com palavras
conhecidas. Começa a mostrar discretamente a leitura pela rota lexical. Passemos agora ao relato de MC,
cuja fase já de leitura e escrita já estava pouco adiante de LF. MC já reconhecia letras e caminhava
lentamente na leitura e escrita. Foi adotada com ela, uma estrutura de atendimento um pouco diferente,
uma vez que em casa se costuma ler com ela. Nesse caso trabalhamos mais o livro, mesmo porque ela é
muito envolvida e cheia de vontade de aprender, vibra com suas conquistas e percebe quando não evolui.
Sua atenção é bastante difusa, e por isso é necessário realizar as atividades de maneira a focar bastante
atenção. MC esta lendo palavras com silabas simples e complexas e já começa a fazer perguntas a
respeito das letras usadas na grafia de determinadas palavras, segundo sua sonoridade, ou seja, infere
que determinado som pode ser escrito com diferentes letras, associando fonema/grafema. Seu ritmo é
lento em função de sua extrema necessidade de realizar as coisas corretamente, e com isso escreve
lentamente, por isso tenho trabalhado essa questão com ela de forma bem pratica, segundo a proposta da
autora Renata Jardini, que são os seguintes passos durante o registro dessa escrita: 1º passo, PENSA, 2º
PASSO, fala (articula), 3º PASSO escuta, 4º PASSO, escreve. Isso trouxe como resultado um ritmo mais
condizente com sua serie e demanda de escrita.

DISCUSSÃO
Ao início do trabalho, havia a questão da incógnita que seria seu resultado, uma vez que LF estava

bastante aquém do esperado e MC num processo que, segundo a escola, não caminhava no processo de
alfabetização. Em ambos os casos a sinalização de seus professores era de que LF não se alfabetizaria e
MC estava muito atrás diante de seus colegas de sala. Após as intervenções foi notável o desenvolvimento
que obtiveram. Há que se dar destaque também a melhora da auto estima, pois passaram a acreditar em si
mesmos como atores de sua aprendizagem e não mais apenas aquela criança fadada ao insucesso

escolar, como eram considerados antes da intervenção com Boquinhas. Ao longo do trabalho ambos
obtiveram resultados, ainda que em diferentes proporções, mas constatou-se que a adoção de um método
consistente e eficiente trouxe resultados e ainda trará mais, uma vez que o trabalho não se encerra aqui,
mas continuará, pois o objetivo agora passa a ser o de levar os dois participantes ao letramento, lançando
mão de outros materiais do Método das Boquinhas. Com isso se espera apresentar à escola, que apesar
do ¨não aprender¨ de LF há que se levar em conta o método que foi adotado e mostrar os resultados
concretos obtidos.

CONCLUSÃO
Finalizando o presente trabalho, no entanto, não podemos dizer que foi de fato finalizado, uma vez

que dado o desenvolvimento apresentado pelos dois participantes, fica a inquietação de levar as duas
crianças a alfabetização silábica alfabética, tendo em vista que caminham para o terceiro ano. Ano escolar
que e demanda a leitura e escrita fluentes, já que os conteúdos assim o exigem. Assim, fica claro que
obtendo os resultados citados, o desafio continua e será levado adiante para que a seu tempo, estejam
alfabetizados. Podemos afirmar que o trabalho consolidado até o momento com o uso dos materiais do
Método das Boquinhas foi bem sucedido e servira de reflexão tanto para seu uso clinico como em grupos
de estudantes nas escolas dos alunos participantes da pesquisa.
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