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O projeto contempla a participação de 4 (quatro) pacientes (D, L, E e I) acompanhados 

pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Viana, com diagnóstico de 

deficiência intelectual, no período de março a dezembro do corrente ano, podendo ser 

estendido, bem como, expandido a outros pacientes. São ofertados atendimentos 

quinzenais e intercalados de fonoaudiologia, utilizando-se o Método das Boquinhas, e 

equoterapia, mediada por fisioterapeuta e psicóloga e, quando possível a fonoaudióloga 

participa como mediadora. Os atendimentos de equoterapia acontecem nas dependências de 

uma penitenciária agrícola municipal e os internos participam como auxiliares, já os 

atendimentos de fonoaudiologia são realizados na sede da instituição, pela mesma 

fonoaudióloga que eventualmente media os atendimentos de equoterapia. Estudos 

comprovam que tanto a equoterapia quanto o Método das Boquinhas contribuem para o 

processo de alfabetização. A equoterapia é uma metodologia terapêutica e educacional, 

que utilizando o cavalo favorece o processo ensino-aprendizagem e o Método das 

Boquinhas é considerado potencializador da alfabetização, uma vez que estimula a 

consciência fonológica e o princípio alfabético, pré-requisitos para a aquisição da leitura e 

escrita. Pode-se constatar que houve melhora na prontidão para a aprendizagem de ambos 

os participantes e evolução em relação aos aspectos propostos no planejamento da 

equoterapia, a saber: lateralidade, sequência e orientação espacial e temporal, sistema 

sensorial (visual, auditivo e tátil), coordenação motora ampla e fina, concentração e 

atenção e capacidade executiva. Quanto à fonoaudiologia e desenvolvimento da 

consciência fonológica, D, L, E e I tem apresentado evolução quanto a consciência 

silábica e fonêmica, sendo possível observar o início do processo de alfabetização 

desses, já reconhecendo e associando algumas letras e sons e, E tem apresentado 

avanços na escrita, encontrando- se em transição da fase silábica-alfabética para 

alfabética de escrita. Essa experiência tem evidenciado que está sendo atingido o objetivo 

do projeto em questão. 
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