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Sejam bem-vindos! 

Sejam bem-vindos! 

Professores, Funcionários, Equipes Pedagógicas e Diretores

Um novo ano de trabalho inicia-se nas escolas... Para isso, é preciso 
planejar ações que contribuam para o avanço e superação dos desafios 
enfrentados no ano que passou. O marco do retorno às atividades escolares é 
a semana pedagógica, momento em que os profissionais da escola voltam-se 
ao planejamento das atividades a serem desenvolvidas durante o ano. 

Considerando que planejar requer um processo de reflexão para a 
tomada de decisões, visando atingir os objetivos educacionais em tempos 
determinados e etapas definidas, é preciso rever as etapas anteriores e avaliar 
o trabalho desenvolvido.

A Semana Pedagógica do primeiro semestre de 2017 apresenta um 
espaço menor no calendário escolar, todavia, com a mesma importância e 
valorização que sempre lhe foi conferida. Retoma o seu princípio fundante 
de atividade pedagógica que visa demarcar os caminhos a serem trilhados 
durante o ano letivo, não se esgotando nesses dois dias, mas com a previsão de 
continuidade em cada bimestre para reorientar o Plano de Trabalho Docente.

Pauta-se na ação pedagógica como forma de construção e reconstrução 
de saberes e consequente ressignificação das práticas docentes, a partir da 
compreensão do contexto socioeconômico e cultural da comunidade escolar 
e das questões contemporâneas que envolvem os estudantes.

Dessa forma, coloca o Plano de Ação da escola como objeto de análise e 
propõe atividades que buscam intensificar o trabalho docente na perspectiva 
da melhoria da qualidade do ensino com base no acesso, permanência e 
sucesso no processo educativo.

É um momento precioso para a equipe da escola no sentido de alinhar 
as metas e fortalecer o trabalho pedagógico no âmbito da gestão democrática. 
Requer, portanto, participação integral dos professores, agentes educacionais, 
equipes pedagógicas e diretivas, bem como, dos representantes das instâncias 
colegiadas. 

Um bom ano a todos!!!

Fabiana Cristina Campos
Superintendente da Educação
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CRONOGRAMA
Data Momento Período Ação

13/02/17

1º 
momento manhã

Acolhida e apresentação da Semana Pedagógica
Atividade 1

• Vídeo: 70 anos da Seed
• Vídeo da Patrulha Escolar

Atividade 2
• Leitura do texto - Pressupostos teóricos das 

boquinhas
• Atividade prática

2º 
momento tarde

Atividade 3
• Leitura do texto – “Os passos da 

alfabetização com Boquinhas”
• Atividade prática

Atividade 4
• Textos de relatos das experiências da 

aplicação do Método das Boquinhas:
Escola Maria Nelly Picanço, município de 
Paranaguá
Escola Ana Paula Nunes, município de 
Mangueirinha

• Atividade prática 

14/02/17

3º 
Momento manhã

Atividade 5

• Leitura do texto – A aula-lugar de ensino, 
aprendizagem, interação 

• Atividade prática

4º 
Momento tarde

Atividade 6

• Planejamento dos professores – organizado 
pela equipe pedagógica da Escola

ABERTURA DA  SEMANA PEDAGÓGICA

2017
FEVEREIRO
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1° MOMENTOManhã 
13/02/17

Acolhida e apresentação da Semana 
Pedagógica: organizada pela equipe da 
Escola.

Atividade 1 
Assistir aos Vídeos disponíveis no 
portal:
Vídeo: 70 anos da Seed
Vídeo da Patrulha Escolar

Atividade 2
Leitura do texto:

Pressupostos Teóricos de Boquinhas
(de acordo com número de profissionais separar em grupos 

menores distribuindo o texto para leitura).
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Pressupostos Teóricos de Boquinhas1

Renata Jardini 2

       O 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. Parte das reflexões deste 
método foi proporcionada pelo contato com o “Programa de Mejoramiento de 
la Calidad y Equidad de la Educación” (MECE) – “Programa das 900 Escolas”, 
desenvolvido no Chile desde 1990, indicado pela UNESCO e estendido a outros 
países (Guttman, 1993). Sua fundamentação encontra-se também nos estudos 
de Dewey (1938), Vygotsky (1984, 1989), Ferreiro (1986), Watson (1994), 
entre outros, cujas ideias são resumidas numa percepção holística frente à 
alfabetização, tendo a visão da linguagem – em especial a fala, como ponto 
focal da aprendizagem.

 É sabido que o ponto de partida do ser humano na aquisição de 
conhecimento reside na boca, inicialmente exercendo a função de respirar, 
seguida de se alimentar e paulatinamente na produção de sons – fonemas, que 
são transformados em fala, meio de comunicação inerente ao ser humano. 
Assim, partindo-se do pressuposto de que as habilidades de falar e escutar, 
no que concerne aos sons da língua, já estariam dominadas pelas crianças, 
pelo menos em termos de possibilidades neurogenéticas, essas habilidades 
poderiam nortear o universo a ser descoberto, isto é, a leitura e escrita. Como 
salientado pelo Observatoire Nacional de la Lecture (2001), citado em Capovilla 
e Capovilla(2002), que refere a língua escrita como um código derivado da língua 
falada e se a relação entre os sons da fala e os seus significados é arbitrária, 
a relação entre estes mesmos sons e as suas representações ortográficas não 
o é, sendo regida pelo princípio alfabético, que deve ser ensinado às crianças. 
(...)

 Muitas pesquisas e metodologias para reeducação de surdos foram 
propostas com bases articulatórias e fônicas, como Fernald (1943); Fernald 
e Keller (1921) que descrevera um método de decodificação cinestésico, 
em que a chave da aprendizagem residia no movimento da boca, e usava o 

1  Extraído de JARDINI, Alfabetização e reabilitação pelo Método das Boquinhas - Fundamentação teórica. Jardini, 2010).
2  Renata Savastano Ribeiro Jardini, Fonoaudiologa, doutora em Pediatria. Criadora do “Método das Boquinhas”.
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traçado das letras aliado aos sons, enfatizando a memória da sequência visual. 
Hegge, Kirk e Kirk (1936) apresentaram o fono-grafo-vocal; Pittman (1963) o 
ITA (Initial Teaching Alphabet), e Gilingham e Stillman (1973) o VAK (visual-
auditivo-cinestésico), em que há a associação do som ao nome das letras, 
usado em programas de educação especial para surdos. Mas em todos eles, 
a conotação pautava-se nas pistas cinestésicas, isto é, o movimento da boca. 
Essas metodologias tiveram a intenção de complementar a aquisição da leitura e 
escrita de indivíduos com algum tipo de perda sensorial, geralmente a auditiva, 
por isso, pistas visuo-cinestésicas. 

 Também encontramos na literatura proposições de se pautar a 
alfabetização em pressupostos essencialmente fônicos, onde o aprendizado 
das letras/grafemas era associado aos sons/fonemas das mesmas. Essa 
metodologia é utilizada em muitos países e explicitada com muita propriedade 
no livro Alfabetização Infantil (Cardoso-Martins et al, 2005). Encontramos 
alguns exemplos do método fônico no Brasil, como Meirelles e Meirelles 
(Casinha Feliz e Tempo de Despertar, meados de 1960); Silva, Pinheiro e 
Cardoso (A Abelinha, 1973); Capovilla e Capovilla,(Alfabetização Fônica, 2002), 
e outros que aliam fonemas, mas dentro de concepções multissensoriais, 
como Montessori (1948); Nico e Gonçalves (Facilitando a Alfabetização, 
2008); e construtivistas, Oliveira (Alfa e Beto, 2003). Atualmente vimos a 
introdução de novas obras utilizando-se também da ferramenta de conversão 
articulatória em Radespiel (De-Marré-De Si, 2008) e Barboza e Legore (Letras 
e Sons, 2011). Recentemente conhecemos o trabalho de Lindamood-Bell – 
LIPS (1983), que igualmente à Boquinhas, associa a atividade oral-motora da 
fala à correspondência fonêmica. Esse excelente trabalho foi desenvolvido para 
crianças com dificuldades e distúrbios da leitura e escrita e, se mantém até 
hoje com essa proposição nos EUA, atuando unicamente como diagnóstico 
e tratamento das patologias, contando com inúmeros projetos e excelentes 
materiais. 

 Mas, apesar de fortes contribuições e ganhos na alfabetização, tanto de 
crianças com ou sem necessidades especiais, acreditamos que a pista fônica 
ainda é muito abstrata, exigindo alto grau de atenção e percepção auditiva, 
que, por vezes, não corresponde a totalidade dos aprendentes. Também 
encontramos relatos por parte dos educadores, de que sua aplicabilidade carece 
de realismo prático, quando dirigida a salas de aula numerosas, ruidosas e os 
exercícios podem não atingir o interesse do aluno, pois são muito abstratos e 
complexos. Acrescenta-se a isso, a falta de preparo da maioria dos educadores 
em utilizar de sua voz para dar aulas e, aqui, para produzir fonemas, o que pode 
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acarretar equívocos fonológicos, sobrecarga e exageros na fonação, trazendo 
consequências negativas às pregas vocais, como disfonias e/ou alterações 
mais graves. Também é considerável a porcentagem de educadores que 
desconhecem os verdadeiros fonemas, distorcendo-os, produzindo equívocos 
e, consequentemente, trazendo mais malefícios do que benefícios, por uma 
ensinagem duvidosa, insegura e distante do treino e preparo teórico que 
deveriam acompanhar uma nova abordagem. 

 Posto isso, e motivados por essas queixas, acrescentamos a este processo 
abstrato de produção de fonemas – o método fônico puro -, os pontos de 
articulação de cada letra ao ser pronunciada isoladamente (articulemas, ou 
boquinhas). Desta forma, focalizamos a aprendizagem em uma boca concreta 
que produz o som, que está inserido dentro de palavras significativas, que por 
sua vez, estarão imersas em frases e textos. Essa abordagem foi baseada nos 
princípios da Fonologia Articulatória – FAR, que preconiza a unidade fonético-
fonológica, por excelência, o gesto articulatório (Browman e Goldstein, 1986, 
1990; Albano,2001) como a unidade mínima de fala. 

 Os autores Heilman, Voeller e Alexander (1996) afirmam que para a 
automatização da conversão fonema/grafema, é preciso ativação do gesto 
motor articulatório, reiterado por Santos (2009). Atualmente, com os estudos 
aprofundados de consciência fonológica, vimos aumentar o interesse dos 
pesquisadores sobre a consciência fonoarticulatória (CFA), e os estudos de 
Santos, Vieira e Vidor-Souza, (2011) tem sinalizado para a necessidade de se 
avaliar a CFA como fator de sucesso na aquisição da leitura e escrita, propondo 
instrumentos para essa investigação. 

     Com os conhecimentos das neurociências e neuroimagens atuais 
pode-se afirmar que a Metodologia Boquinhas sendo multissensorial e 
fonovisuoarticulatória, atua no córtex cerebral pré-frontal. Essa constatação 
baseia-se no fato de que a área de Broca, situada nessa região, responsável 
pela articulação das letras é fortemente ativada com o trabalho de Boquinhas, 
favorecendo de maneira rápida, concreta e eficaz a aquisição da leitura e escrita. 
Segundo as pesquisas, ao aprendermos a ler, e mesmo quando nos tornamos 
bons leitores, sempre executamos uma articulação dos fonemas, mesmo que 
de forma não explícita (Dehaene, 2012; Germano 2008; Gindri et al.,2007; Mulas 
et al, 2006; Pekkola et al., 2006; Badley, 2003). Como consequência, podemos 
afirmar, seguramente, que Boquinhas traz benefícios à memória imediata 
(loop – caminho fonológico), à memória de longa duração (loop– caminho 
articulatório), à atenção e, consequentemente, à cognição de um modo geral, 
melhorando as capacidades fonológicas dos usuários. 
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 Aqui é importante frisar que por ocasião da primeira edição deste livro, 
o embasamento teórico esteve respaldado em uma ferramenta cinestésica 
(com a letra c), que significa: o sentido do movimento de uma parte do 
corpo, como movimento dos dedos, ombros, joelhos, membros, ou de pesos 
(DeCS – Descritores em Ciências da Saúde, 2010). Mas o próprio DeCS nos 
adverte para não confundir a ação do movimento, com sua sensação, o que 
seria sinestésico (com a letra s), que embora não esteja discriminado nos 
DeCS, nos induz a compreensão de um processo no qual células receptoras 
sensoriais transduzem estímulos periféricos (físicos ou químicos) em impulsos 
nervosos que são, então, transmitidos para os vários centros sensoriais no 
sistema nervoso central (DeCs, 2010).

 Mas passados anos de sua aplicabilidade e com as evidências apontadas 
pela visão longitudinal de nosso trabalho, compreendemos que o Método das 
Boquinhas, sendo multissensorial, se utiliza do termo sinestésico para se referir 
às sensações, que a consciência fonovisuoarticulatória promove, isto é, que 
provém dos sentidos. Difere do termo cinestésico, em que o movimento é a 
base da aprendizagem. Assim, adquirir essa consciência é muito mais profundo 
do que apenas observar o movimento que a boca faz ao articular os fonemas. É 
dar-se conta desse movimento, utilizando-o como ferramenta de aprendizado 
da leitura e escrita, ou seja, viabilizar o conversor grafema-fonema por meio 
de sua boca, que é o único instrumento de que necessita para alfabetizar-se. A 
experiência desse aprendizado nos tem mostrado se tratar de algo além do que 
apenas uma ferramenta de apoio para decodificação/codificação da leitura e 
escrita e sim como um forte apoio da autoestima como leitor/escritor, coautor 
de sua aprendizagem e crescimento como ser humano.

          A proposição teórica do Método das Boquinhas viabiliza e favorece 
a alfabetização a partir da conscientização da CFA. Assim, se torna um 
método oralista, fônico e articulatório de alfabetização, que além de viabilizar 
a aquisição da leitura e escrita pela fala, fortalece a correta articulação, 
propiciando uma mediação pedagógica e preventiva das alterações fonológicas 
de fala e processamento auditivo, reforçado nas orientações de atuação da 
Fonoaudiologia na Educação (CRFa- 2ª região, 2010). 

       Bem, se o que foi escrito acima se refere às bases teóricas da alfabetização 
e criação do Método das Boquinhas, devemos agora elucidar a concepção de 
educação que embasa a metodologia proposta do Método das Boquinhas. 
Nos aproximamos da posição teórica rotulada por distintos autores como 
«construtivismo» (Bednar et al., 1993), Coll et al. (1990; 1993), Ferreiro 
(1986), enquanto definem a aprendizagem como um processo ativo no qual o 
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significado se desenvolve sobre a base da experiência - que aqui se apresenta 
como a consciência fonoarticulatória (Boquinhas), uma ferramenta segura 
e concreta para o aprendizado da leitura e escrita. Assim, o aluno passa a 
construir a sua alfabetização por meio de uma representação interna de sua 
boca que faz sons, que representam letras e estaria aberto à troca, uma vez que 
todos aprenderiam pela mesma ferramenta. 

       Mas é importante que se destaque que a visão que temos de construtivismo 
não se pauta apenas em apresentar às crianças textos e materiais contendo 
escritas, muitas escritas. Falamos do pensar construtivista, do olhar desfocado, 
da visão do todo, onde não existem apenas aula, lousa, cadernos e lápis. 
Falamos de um trajeto marcado pelo questionamento permanente, pela dúvida 
constante, pela capacidade de perguntar com obsessão e de armar respostas 
provisórias, posto que aprender não é acabar com as dúvidas, mas conviver 
criativamente com elas (Demo, La Taille e Hoffman, 2010). No nosso livro O 
Dilema da DesAtenção discorremos prazerosamente com profundidade sobre 
o tema atenção e aprendizagem e um capítulo foi destinado à cognição aberta, 
com muitos exercícios para esse trabalho (Callari e Jardini, 2010).

 Em Boquinhas é adotada a abordagem multissensorial, em que vários 
inputs neuropsicológicos são recrutados, em atividades elaboradas por meio de 
estimulação das percepções auditivas, visuais, consciência fonológica, análise 
e síntese, orientações espaço-temporais e outras. Assim, a criança é levada 
a ler e escrever, em diversos ambientes, e em diversas situações, em sala de 
aula, no parque ou no refeitório, utilizando todos os recursos de que dispõe. A 
leitura é a finalização e consequência dos conceitos internalizados, promovendo 
a aquisição da rota fonológica de maneira simples e rápida, favorecendo em 
seguida, com os exercícios propostos, o advindo da rota lexical de leitura, 
como continuidade natural do processo. Muitas crianças nos brindam com 
relatos espontâneos de que a palavra “aparece” escrita dentro de sua cabeça e 
assim pode escrevê-la com segurança.

O trabalho direto com os fonemas e a análise fonológica orienta as crianças 
quanto ao sistema de sons da fala, favorecendo a ruptura do código oral e 
facilitando a tomada de consciência (metacognição) por parte da criança dos 
elementos constitutivos da linguagem escrita e de seu funcionamento, podendo 
compreender o SEA mais facilmente (Domínguez 1994; Jardini e Vergara, 1997; 
Jardini e Souza, 2002).

         Entende-se, como descrito por Souza (2005), que a consciência fonológica 
é a habilidade desse refletir explicitamente sobre a estrutura sonora das palavras 
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faladas, podendo manipular seus componentes (Carvalho e Alvarez, 2000), e 
a consciência fonêmica como a habilidade de se refletir sobre os fonemas. A 
consciência fonológica independe do significado das palavras, como ressaltam 
Stackhouse et al. (2002). Já, as habilidades sintática, semântica e pragmática, 
ou seja, a consciência linguística ou metalinguagem, bem como as habilidades 
metacognitivas estão relacionadas ao período das operações concretas 
descritas por Piaget, desenvolvidas ao longo da aprendizagem escolar, a partir 
de programas de atividades específicas (Yavas e Haase, 1988). Sintetizando, 
a consciência fonológica, seria a percepção e consciência acústica das letras 
“dentro” da palavra e é um dos passos fundamentais para a alfabetização, 
como já altamente descrito nas diretrizes do PNAIC (programa nacional de 
alfabetização na idade certa) nos textos de Morais e Leite (PNAIC, ano 1, 
unidade 3) e amplamente trabalhada nos materiais Boquinhas. 

 Boquinhas favorece a CFA (consciência fonoarticulatória) e com esse 
conhecimento atinge-se seguramente, e de maneira rápida e eficaz, a conversão 
fonema/grafema, viabilizando a compreensão e utilização do SEA (sistema 
de escrita alfabética) da Língua Portuguesa. Parafraseando Soares (2003), 
acredita-se ser essa uma boa sugestão de “reinvenção da alfabetização” que 
sendo o passo inicial, a compreensão do processo, permite uma adequada 
continuidade, construindo gradativamente o letramento. 

Disponível em https://goo.gl/YdXCge. Acesso em outubro de 2016.

ATIVIDADE PRÁTICA

 Após a leitura do texto o mediador deverá fazer uma explanação sobre a 
metodologia de alfabetização adotada na Escola considerando:

1. Se a escola recebeu professores novos: explicar a todos como se dá ou se deu a 
escolha do método de alfabetização em sua escola e de que forma pretendem dar 
continuidade neste ano letivo.

2. Se os professores permanecem os mesmos do ano anterior:

a) Solicitar que um professor faça um relato de experiência sobre algum estudante 
e/ou método de alfabetização que tem utilizado.

b) Refletir com o grupo sobre  as expectativas para este ano letivo.
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2° MOMENTO
Tarde 

13/02/17

Atividade 3 
Leitura do texto

Os passos da alfabetização com 

Boquinhas

(de acordo com número de profissionais 
separar em grupos menores distribuindo 
o texto para leitura).

Os passos da alfabetização com Boquinhas3

Renata Jardini 4

 Alfabetizar-se faz parte da proposta educacional de qualquer metodologia 
de ensino e é comum as crianças iniciarem este processo por volta dos 5 anos de 
idade, concluindo aos 6-7 anos. Trata-se, portanto, da habilitação do código escrito, 
que ocorre com quaisquer crianças ditas “normais”, desde que seja submetida a 
adequadas condições de ensino. Segundo Myklebust e Johnson (1983), a criança 
que não consegue ler não é capaz de escrever, podendo ser capaz de copiar, mas 
não de se expressar com significado pessoal, pois a expressão não pode preceder a 
recepção.
3  Extraído de JARDINI, Alfabetização e reabilitação pelo Método das Boquinhas - Fundamentação teórica. Jardini, 2010).
4  Renata Savastano Ribeiro Jardini, Fonoaudiologa, doutora em Pediatria. Criadora do “Método das Boquinhas”.
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 O professor experiente é conhecedor desta realidade ao deparar-se com 
crianças “copistas” que atualmente frequentam as salas de aula, inclusive 
em anos mais avançados, favorecidas pela política educacional da aprovação 
automática. Por um lado trata-se de crianças possuidoras de reais patologias 
de leitura e escrita, como a dislexia, mas por outro lado podem ser frutos da 
incompetência do sistema educacional, responsável pela produção do fracasso 
escolar (Baeta, 1988). Mas seja pela presença de patologia definida  pela 
inadequação educacional, estas crianças necessitam de mediação educacional 
e o Método das Boquinhas tem se mostrado eficiente tanto na habilitação como 
na reabilitação da leitura e escrita.

 Em todo o processo de alfabetização pelo Método das Boquinhas, 
o treino da escrita é concomitante à aquisição da leitura, porém a ênfase é 
dada na leitura, pois acreditamos que a leitura da Língua Portuguesa é mais 
fácil do que a sua escrita. Coadunando Santos e Navas (2002) ao referirem 
que a dissociação entre fonema/grafema em relação à transparência5 facilita 
com que a leitura seja mais facilmente aprendida do que a escrita. Assim, na 
proposta aqui apresentada, a escrita manuscrita é vista como um meio de 
expressão do conteúdo adquirido e deve ser treinada para fixação do grafema 
e sua orientação espacial, e vai, paulatinamente, sendo internalizada. Muitas 
são as formas deste treino, como escrever-se com os dedos no ar, na mesa, 
na parede, com e sem o apoio visual, lousa, cadernos variados, areia, cola, 
fios, usar letras prontas para montarem-se palavras, escrever no computador, 
tinta invisível, etc. Muitos são os materiais e literatura oferecida para essa 
aquisição e treino e em nossos livros Boquinhas na Educação Infantil (aluno 
e professor) oferecemos vasto acervo de exercícios que fundamentam esse 
treino consciente e multissensorial.

 Há muita controvérsia em relação ao tipo de letra que se utiliza para 
alfabetizar uma criança. Apesar de respeitarmos todas as proposições, 
salientamos que os resultados e suas consequências devem acompanhar a 
teoria. Assim, nossa proposta oferece somente o uso da letra maiúscula (caixa 
alta) na Educação Infantil (de 4 a 6 anos). No início da alfabetização, ensino 
fundamental, primeiro ano (6 anos), apresentamos e treinamos somente a 
letra de forma maiúscula e a minúscula manuscrita até a quarta consoante 
apresentada (L-P-V-T), tempo em que, normalmente, a criança compreende o 
processo de se converter fonemas em grafemas. A partir de então, os quatro 

5  O grau de transparência/opacidade diz respeito aos padrões de codificação dos fonemas em grafemas. Nas línguas 
mais transparentes, em que a correspondência grafema-fonema é mais regular, como o italiano e o finlandês, são cometidos menos erros. 
Nas línguas opacas, em que existem muitas irregularidades na correspondência grafema-fonema, como a língua inglesa, são cometidos 
mais erros. A língua portuguesa é uma língua semi-transparente. No entanto, Santos e Navas (2002) relatam que a transparência da orto-
grafia de um determinado idioma deve ser caracterizada em relação à escrita, como à leitura. O Português apresenta uma ortografia mais 
transparente no sentido do grafema para o fonema (decodificação), do que do fonema para o grafema (codificação), ou seja, há menos 
ocorrências que um mesmo grafema tenha mais de uma realização fonêmica do que o inverso. Essa constatação comprova ser mais fácil 
alfabetizar-se pela leitura do que pela escrita.
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tipos de letras passam a ser trabalhados, ou seja, letras de forma maiúscula e 
minúscula (imprensa) e manuscrita maiúscula e minúscula.

 Essa opção justificou-se na ontogênese da escrita, em que vemos os 
caracteres ser desenvolvidos a partir de linhas retas e semicurvas. Todo o 
alfabeto de forma maiúsculo possui letras do mesmo tamanho, com bem poucas 
dificuldades gráficas e motoras, podendo ser produzido com facilidade, com 
qualquer tipo de material. Já o traçado da letra manuscrita, tanto maiúscula 
quanto minúscula requer uma evolução da espécie, que necessariamente deve 
ter estabelecido o movimento de pinça com polegar opositor, além do uso de 
materiais de ponta mais fina que exigem coordenação mais refinada. Existem 
muitas crianças com sérios comprometimentos neurológicos, ou adultos 
lesionados por AVC (acidentes vasculares cerebrais) que não chegam a adquirir 
(ou perdem-no) o refinamento do movimento de pinça, mas nem por isso deixam 
de se alfabetizar. Há também o agravante de que as letras manuscritas devem 
estar unidas entre si, dificultando a compreensão do processo alfabético onde 
cada letra possui um som. Uma consequência comum que vimos observando 
quando do uso precoce das letras manuscritas, muitas vezes, em substituição 
das de forma, é a criança escrever as letras manuscritas todas do mesmo 
tamanho em relação à altura, fazendo, por exemplo a letra /e/ ser igual a letra 
/l/.

 Outro equívoco observado é a troca da letra de imprensa tradicional (fonte 
Times New Roman, como a escrita nessas páginas) pela chamada Script, em que 
vemos caracteres impressos se assemelhar às letras manuscritas. Segundo os 
defensores dessa teoria, isso facilitaria a leitura e a conversão do código grafado 
pelo lido. Segundo nossa percepção, esse é justamente o equívoco apresentado, 
pois uma coisa nunca se traduzirá na outra, ou seja, letras impressas são para 
serem lidas, única e exclusivamente lidas, nunca grafadas. Temos visto adeptos 
dessa teoria treinando crianças a escrever manuscritamente com letras script, 
gerando um tipo de caligrafia “intermediária”, treino esse em crianças em fase 
de alfabetização. É comum nesses casos vermos trocas de letras com grafia 
script semelhante, como /a/ por /o/, /t/ por /f/, e /n/ por /r/, além de outras. 
Mas reiteramos que os usuários dessa abordagem devem ser respaldar em 
resultados assertivos, e devem ser respeitados, caso estejam obtendo alto 
grau de sucesso.

 Assim, repetindo, nossa proposta para alfabetização, ensino fundamental, 
inicia-se pela letra maiúscula de forma, seguida da manuscrita minúscula. 
Somente depois do processo estar em andamento, (após a quarta consoante 
trabalhada), apresentam-se as letras de imprensa, que são usadas somente 
para leitura. A letra maiúscula manuscrita, usada unicamente no início de 
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frases e em substantivos próprios, vai ser apresentada somente quando 
a criança tiver dominado o uso de frases, que em nossa proposta acontece 
a partir da quarta consoante aprendida. Para a criança que apresenta muita 
dificuldade em memória espacial, não guardando o traçado dos grafemas, é 
recomendável a utilização do apoio oral enquanto traça a letra. Ex.: letra /A/. 
Fala-se: sobe, desce, corta. Letra /E/, desce, uma perninha vai para o lado, duas 
perninhas vão, três perninhas vão, que é o sentido da escrita. Letra /I/, desce 
e pinga (quando o pingo é aceito). Letra /O/, uma bolinha. Letra /U/, desce, 
sobe redondinho, mas não fecha, e assim por diante para as outras letras. A 
graduação da apresentação do material, por exemplo, mostrando uma vogal 
de cada vez e sempre retomando o conteúdo anterior antes de apresentar um 
novo é fortemente recomendável.

 Com isso, não estamos afirmando que o uso da caixa alta deva ser 
indiscriminado e aleatório, até que a criança decida por si só trocá-la, se quiser, 
pela manuscrita. Não, essa seria a conduta também desastrosa, mas em sentido 
contrário da anterior. A letra manuscrita tem a sua razão de ser porque é mais 
veloz, facilita os processos de leitura fluida, facilita a visualização e organização 
dos textos, além de poder ser escrita com pontas finas e em espaços mais 
reduzidos. E repare que falamos em textos. Sim, acreditamos que seu uso deve 
ser estimulado, gradativamente durante o primeiro ano, justamente quando 
se inicia o trabalho com frases e produções textuais. Há que se resguardar o 
uso contínuo da letra de forma maiúscula para os portadores de necessidades 
especiais, falhas motoras e/ou visuais mais graves, que devem ser encarados 
como crianças incluídas e bem avaliadas, para que um programa de mediação 
individual lhe seja oferecido. Nos livros de psicomotricidade e reeducação 
psicomotora existentes na literatura científica encontramos a maneira de 
se melhor trabalhar para que as letras sejam adquiridas com consistência e 
regularidade. E falamos em aquisição em lugar de cobranças, com os exaustivos 
cadernos de caligrafia, felizmente fora de moda atualmente.

 Todo exercício deve conter uma dose de roll playing, isto é, troca de 
papéis, em que a criança passa a ser o modelo, o professor. Nesses casos, 
o professor poderá estar sentado na cadeira da criança e também realizar o 
solicitado, como se fosse um aluno. É importante que todos os exercícios 
propostos sejam realizados inicialmente na lousa, com outros exemplos, 
escolhendo crianças variadas para executá-los, antes de resolvê-los no caderno. 
As crianças apreciam muito esta participação, onde não são estigmatizadas e, 
sentem-se coautoras de sua aquisição da leitura e escrita, ao exercitarem o 
sentido do aprendizado útil.

 O autor Demo muito tem insistido em suas conferências sobre a 
necessidade urgente do educador parar de dar aulas, tradicionalmente falando, 
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e trocá-las por novos modelos de ensinagem. Os meios eletrônicos, como 
a internet oferecem concepções totalmente sintonizadas às necessidades do 
aluno atual, ligado nas novas tecnologias, curioso, interessado e incansável 
quando se trata de aprender por novos sistemas. Segundo Gomes e Correa 
(2009) a internet utilizada como canal de comunicação permite aos adolescentes 
interagir e ampliar seus laços basicamente pelo diálogo escrito, onde se 
sentem mais à vontade para expor sua opinião ou terminar uma conversa. 
Essa seria a escrita teclada ou internetês, em que a essência é a informalidade, 
com abreviações, simplificações fonográficas, onomatopéias, alongamentos 
vocálicos e o uso de símbolos. O educador não deveria temer os avanços do 
futuro que a educação nos apresenta e sim evoluir ele mesmo nessa direção. É 
evidente que esse uso deva ser resguardado exclusivamente a esses meios de 
comunicação e nunca nos cadernos comuns.

 Dando continuidade, Boquinhas alfabetiza por meio da apresentação 
inicial das cinco vogais, sempre oferecidas concomitantemente fonema/
grafema/articulema, isto é, som/letra/boquinha. Os livros são enfáticos em 
oferecer grande quantidade de material multissensorial para essa aquisição, 
que é a base e a chave de sucesso do processo. Compreender o uso das vogais 
dentro das palavras é adquirir a etapa silábica de leitura e escrita, segundo 
Ferreiro, etapa essa, que configura a compreensão da consciência fonêmica. 
E afirmamos, com segurança, que esta aquisição – a consciência fonêmica -, 
quando viabilizada pelas Boquinhas, é o marco necessário para se afirmar que 
uma criança se alfabetizará com sucesso. Isso é fato! Toda criança que atingiu 
a etapa silábica de escrita com Boquinhas, necessariamente, se alfabetizará. 
E essa aquisição é muito rápida, se obtém em cerca de uma semana, quando 
lidamos com classes e crianças sem alterações de aprendizagem. Obviamente 
o treino dessa aquisição deverá se estender por mais dias, para que se proceda 
a fixação e posterior automatização.

 Essa constatação pode chocar alguns educadores que têm levado cerca 
de anos (e muitas vezes sem obter sucesso) para obter escritas silábicas de 
seus alunos. Mas, novamente afirmamos que escrever, exemplificando /E-A/ 
para /mesa/ é um grande avanço. Mas é óbvio que o processo está apenas 
iniciando. Contudo, é importante que a criança domine auditivamente as vogais 
pertinentes, e na sequência, das palavras. Assim, sugerimos que se construam 
palavras, a partir dessas vogais assimiladas, mas ouvindo-as e não apenas 
copiando-as da lousa. Paulatinamente, surge o conflito de que não bastam 
vogais para se escrever e ler palavras, pois /E-A/ também pertence à /pera/, /
vela/, /Vera/ etc. Assim, abrem-se precedentes para que a compreensão das 
consoantes surja.

 Justifica-se a facilidade da aquisição desse aprendizado das vogais pela 
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constatação de que as mesmas são abundantes na Língua Portuguesa, isto 
é, apresentam-se em todas as sílabas; são facilmente pronunciadas e com 
traço sonoro. Mas o real diferencial dessa aprendizagem rápida consiste que 
os nomes das letras das vogais coincidem com os sons que as mesmas fazem. 
Assim, fala-se /A/ e escreve-se /A/ e idem para todas as outras quatro vogais. 
O que é muito diferente do caso das consoantes, como no exemplo: o nome 
da letra é /jota/, mas fala-se /j/, como /janela/ e não /jotanela/. Como já descrito 
acima, ninguém pode ler /jota, a, ene, e, éle, a/, isto é apenas soletração, que 
para alguém que não está alfabetizado, não faz sentido algum! Sugerimos que 
se ofereçam quaisquer palavras, dentro do interesse do aluno, ou associado a 
um contexto que esteja sendo trabalhado. Nos livros apresentamos exercícios 
sequenciais, que podem ou não ser seguidos. Caso algum educador opte por 
iniciar o processo com os nomes dos alunos, o mesmo deverá ser feito, isto é, 
salientarem-se as vogais de cada nome.

 Ouvimos muitos educadores sentirem-se ansiosos quando de nossa 
sugestão anterior de se escrever ou ler palavras apenas com suas vogais, 
referindo até certo temor de que poderiam memorizar o erro. Salientamos que 
não se trata de erro propriamente dito e sim um processo de aquisição, como 
muito bem descrito por Ferreiro, que para Boquinhas, dura apenas alguns dias. 
Exatamente a mediação fará a diferença, mas não com o teor de decorar-se o 
acerto, mas de analisá-lo, compreendê-lo e escrever o certo, como consequência 
da aprendizagem. Agora, nesta fase, a criança somente terá a compreensão do 
processo das vogais, e, aos poucos passará a utilizar-se das consoantes. No 
entanto, se o leitor sente-se mais confortado, ofereça aos alunos além das 
vogais, as letras todas das palavras construídas, para que sejam copiadas da 
lousa, mas sabendo que o trabalho real, nesta fase está restrito à compreensão 
das vogais.

 A partir das vogais assimiladas, apresentam-se as consoantes que 
formarão sílabas simples, isto é, que não envolvem dificuldades ortográficas 
provocadas pela ocorrência de duplos grafemas para um fonema, como os 
dígrafos, nem onde um fonema possa ser representado por mais de um grafema. 
Cada consoante apresentada será fixada na família silábica. Ex.; consoante /L/, 
família /La-Le-Li-Lo-Lu/. Mas essa família silábica deve ser compreendida pelo 
apoio articulatório de que a boca /L/ se junta a boca /A/ e forma /LA/, das bocas 
dois sons e duas letras. Você já deve ter percebido que estamos falando da 
mudança da hipótese de escrita, segundo Ferreiro, atingindo a hipótese silábica-
alfabética. Mas que fique muito claro que Boquinhas não é uma metodologia 
silábica como muitas proposições que apenas dão cara nova para os antigos /
bê mais A = BA/. E também não pense que fonematizando /f com A = FA/ muda 
alguma coisa!!
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 O aprendizado é compreender que se unem duas bocas, dois sons e 
duas letras. Infelizmente vemos educadores que apenas olham os materiais 
Boquinhas e concluem se tratar da apresentação idêntica de muitos métodos 
antigos, onde se memorizava B= ba-be-bi-bo-bu, e assim para todas as 
consoantes, chegando algumas crianças a contarem nos dedos a sequência 
das sílabas por pura decoreba, reforçada e treinada por seus professores. E o 
pior, algumas crianças ainda são treinadas a decorar o famoso /bão/.

 Entende-se que quando o processo é pautado na boca, no articulema, 
essa decoreba deixa de existir, pois se fala /BA/ dentro de uma palavra qualquer 
que a possua, como /bala/, /bacana/, etc. A boca é o segredo de aprendizagem, 
não os dedos, ou a memória. E essa /BA/ é contínuo, sem a junção de /B/ 
+ /A/, ou /B/ com /A/. Apenas /BA/, unido, pronunciado pausadamente cada 
consoante, para que se perceba que são duas articulações. Caso você esteja 
resistente a compreender que estamos falando de duas bocas, duas articulações, 
recomendamos que experimente falar /BA/ sem fechar os lábios. O que saíra? 
Pois é, sairá /A/, o que prova a evidente presença do gesto articulatório bilabial 
da letra /B/, que necessariamente fecha os lábios.

 Recomenda-se apresentar as consoantes na seguinte sequência, sempre 
uma de cada vez, só introduzindo a seguinte, após domínio da anterior: /L/, /P/, 
/V/, /T/, /M/, /B/, /N/, /F/, /D/. Depois /C/ (ca-que-qui-co-cu, qua), /R/ inicial, e 
/RR/ (entre vogais), /G/ (ga-gue-gui-go-gu, gua), /r/ fraco (entre vogais), /J/ 
(ja-je-ge-ji-gi-jo-ju), /S/ inicial; /SS (entre vogais); /CE-CI/ e /Ç/, /X/; /CH/, /Z/; 
/S/ (entre vogais). Posteriormente introduz-se os arquifonemas (consoantes 
intercaladas) /ar/, /as/, /an/, /am/, /al/, depois os dígrafos /NH/, /LH/. Por 
último os grupos consonantais /R/ e /L/. Esta sequência foi testada, revisada e 
retestada e temos mantido-a deste então, com alto grau de sucesso e poucas 
complicações. A recomendação por esta sequência, na metodologia Boquinhas, 
justifica-se pela posição articulatória das letras, partindo-se de um grau de 
complexidade de menor para maior, além de se evitar as semelhanças entre 
letras que provoquem trocas fonêmicas. Mas o educador não necessariamente 
deve prender-se a essa sequência, se faz uso apenas de Boquinhas como uma 
técnica ou ferramenta de trabalho. No entanto, reiteramos que a utilização do 
Método das Boquinhas, conforme apresentado nos livros, inova e apresenta 
excelentes resultados pela metodologia articulatória utilizada, inclusive tendo 
sido aprovada como Tecnologia Educacional pelo MEC em 2009.

 O leitor irá atentar para o fato de que controlamos a aprendizagem durante 
todo o processo, isto é, a cada par de letras dado, apresenta-se um confronto 
com as anteriores, para se checar a aprendizagem, garantir a continuidade, que 
caso não esteja bem assimilada, exige mais treino. Fazemos isto após cada letra 
que irá suscitar um possível equívoco, seja por falha no processamento auditivo 



16

simples, ou por patologia. Desta forma, após apresentado o par surdo/sonoro, 
exercícios de confronto entre as duas letras são oferecidos. É importante que 
o leitor compreenda que esses exercícios são para toda a classe, para melhor 
fixação e compreensão das diferenças e semelhanças entre elas. Tanto o aluno 
que não tem erros, como os que têm se beneficiarão desse confronto, sentindo-
se seguros e confiantes no processo de aprendizagem oferecido.

 É fundamental que a aprendizagem seja controlada e mediada pelo 
educador, que írá exercer ações remediativas durante o processo e não apenas 
no final do ano letivo, onde supostamente cumpriu todo o programa da grade 
curricular, mas ninguém fixou nada. É preferível deixar de cumprir todo o 
programa, mas responder pela aprendizagem daquilo que foi trabalhado, do 
que apenas cumprir tabela para pais e coordenadores verem. Essa constatação 
gera desconforto e receio por parte de alguns, que certamente pautam sua 
ensinagem pela cabeça de número, cifras e não de pessoas...

 A partir de cinco famílias silábicas dominadas, a criança já compreendeu 
o mecanismo do processo de leitura e escrita, adquirindo o insight da 
leitura, fazendo generalizações importantes, tornando-se o aprendizado bem 
mais acelerado, estando apta para compreender as dificuldades e variáveis 
ortográficas da língua. A aquisição consistente e segura de cinco famílias 
silábicas permite que a criança seja capaz de ler e elaborar novas outras palavras, 
bem como iniciar-se com frases rudimentares e pequenos textos. Então aos 
poucos, poderá usar sem stress as dificuldades ortográficas pertinentes às 
letras de traço irregular, como /s/, /g/ e outras.

 Em nossa prática observamos que as crianças levam cerca de uma 
semana para compreender e usar as vogais, de maneira correta, tendo 
estabelecido a consciência fonêmica e fechando a hipótese silábica completa. 
Estamos nos referindo a crianças sem alterações de aprendizagem. Após este 
período, iniciamos a letra /L/, que provavelmente levará uns três a quatro dias 
para ser fixada, dando continuidade ao /P/ e /V/ na outra semana. Portanto, 
falamos de aquisições em cerca de três a quatro meses para chegar até as 
sílabas complexas que envolvem dificuldades ortográficas, como a letra /C/. É 
evidente que essa variável tempo requer análise de qual tipo de alunos e tipo de 
educador estamos falando, mas mesmo considerando as salas mais difíceis, 
de uma turma sem alterações patológicas, inicia a leitura e escrita de pequenas 
frases e textos em cerca de seis meses, ou seja, durante o primeiro semestre. 
Após esse período, a criança por si só, deslancha no processo e geralmente 
passa a ler e escrever letras que nem sequer foram trabalhadas formalmente.

 Outro questionamento que sempre temos é quando o aluno entra na 
hipótese silábica, mas usando consoantes em lugar de vogais, geralmente 
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por aprendizagem de casa, ou por associações com nomes da família. Não há 
qualquer problema, ao contrário, facilita, pois com a introdução das vogais, 
formalmente trabalhadas, a hipótese silábico-alfabética será mais facilmente 
compreendida nesses casos. Ao perceber o som da letra, que associado à 
vogal fará dois sons, abre-se o horizonte. Acreditamos que a chave de sucesso 
é fugir da cristalização da sílaba, que tem sido considerada a unidade mínima 
de aprendizagem, e que muitos livros ainda insistem em dizer que corresponde 
a uma única boca!!!!

Roteiro sucinto de alfabetização pelo Método das Boquinhas

•	 Conscientização do aluno da importância e função do letramento como 
objetivo, meta a ser vivida, que fará parte de um processo a ser vivenciado, 
individual, sem prazos ou tempos estabelecidos. O letramento faz parte 
do ser e praticamente não tem fim;

•	 Conscientização do aluno de que para se ter letramento, inicia-se 
com o processo de alfabetizar-se, isto é, adquirir um novo código de 
comunicação, que ampliará horizontes. Esse código nada mais é do que, 
num processo inicial, compreender que letras têm sons, que traduzem a 
oralidade, ou seja, decodificação e codificação;

•	 Desejo e esforço autoconsciente para essa aquisição, inserindo o aluno 
no contexto de coautoria de seu aprendizado;

•	 Pesquisa no dia a dia da ocorrência de unidades escritas, identificáveis 
na sua totalidade, escrita logográfica, como rótulos, capas de revista, 
logotipos, etiquetas, etc. Essa intenção é para se mostrar a regularidade 
e previsibilidade do código;

•	 Apresentação das fotos das Boquinhas da vogais enquanto se pronuncia 
(articulema-lalema), fazendo o reconhecimento e conscientização frente 
ao espelho. O uso dos Banners de Boquinhas e recomendável;

•	 Apresentação das vogais (grafema), inicialmente na forma maiúscula, de 
forma. Associação dessas com os articulemas correspondentes. Essa 
associação é mantida durante bastante tempo, para que a criança tenha 
exposto a correlação entre algo abstrato (uma letra) com algo concreto 
(uma boca) e possa, com o tempo, memorizá-la.

•	 Memorização de sua forma espacial, por vias multissensoriais, que 
favorecem a aprendizagem, com letras traçadas na mesa, sem lápis, só 
com o dedo, no chão, no caderno, no computador, etc.;
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•	 Associação ao som que ela produz (fonema) e seu reconhecimento dentre 
as cinco outras vogais. Aqui há a coincidência entre o nome da letra e seu 
som, por isso a facilidade na aquisição.

•	 Fechamento entre os três inputs neuroperceptuais, grafema/fonema/
articulema, das cinco vogais;

•	 Reconhecimento auditivo/articulatório do uso das vogais nas palavras. 
Análise e síntese auditivas; consciência fonológica e fonêmica. Uso de 
figuras, oralidade e não de palavras escritas;

•	 Estamos na fase do modelo de escrita silábico segundo Ferreiro (1986);

•	 Introdução das vogais em letra manuscrita, minúscula. Treino de sua 
coordenação visuoespacial, de maneira multissensorial e associação às 
letras de forma (caixa alta) correspondentes;

•	 Separação silábica simples auditiva, sendo uma sílaba para cada vogal. 
Ainda modelo de escrita silábico com valor sonoro;

•	 Introdução de uma consoante, o /L/, com a apresentação do som da letra 
e seu fonema, em letra de forma e manuscrita. O nome da letra /éle/ é 
apenas informado, não decorando e treinando à exaustão;

•	 Repete-se a associação fonema/grafema/articulema da letra escolhida, 
com treino multissensorial;

•	 Fixação da família silábica. Ex.: /la-le-li-lo-lu/, por compreensão do 
processo e não por decoreba. Importância do processo concreto onde 
cada sílaba corresponde (neste caso) a duas letras, duas bocas e dois 
sons;

•	 Passamos ao modelo de escrita silábico/alfabético, segundo Ferreiro 
(1986);

•	 Análise silábica da primeira sílaba na palavra, com a introdução de 
palavras iniciadas pela família silábica estudada. Aliteração silábica, ou 
consciência fonêmica da sílaba inicial;

•	 Novas palavras contendo a mesma sílaba em posições não iniciais. Treino 
auditivo, oral, prioritariamente. O registro é apenas feito para fixação e 
comprovação da aprendizagem, que é estabelecida pela via auditiva, 
sinestésica;

•	 Introdução de novas consoantes, uma de cada vez, observando-se o 
mesmo descrito para a consoante /L/. Sugere-se a sequência seguinte, 
para se evitar os confrontos fonológicos/ortográficos: /L/, /P/, /V/, /T/, 
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/M/, /B/, /N/, /F/, /D/, /K/ (ca-que-qui-co-cu, qua), /R/ inicial, e /RR/, entre 
vogais, /G/ (ga-gue-gui-go-gu-gua), /r/ fraco (entre vogais – ara), /J/ (ja-
je-ge-ji-gi-jo-ju), /S/ inicial e SS (entre vogais – assa e ce-ci-ç), /X/ (ch), 
/Z/ (asa). Posteriormente /AR/, /AS/, /AN/, /AM/, /AL/, /NH/, /LH/ e grupos 
consonantais /R/ e /L/. A cada consoante introduzida, seguir os mesmos 
passos desenvolvidos em /L/;

•	 Propor confrontos entre as letras que suscitem dificuldades, assim 
que aprendidas o par conflitante, como surdas/sonoras, dificuldades 
ortográficas, etc.;

•	 A partir de quatro famílias silábicas dominadas, apresentar as letras de 
imprensa, que são usadas somente para leitura. Faz-se a associação 
entre elas, para a fluência leitora;

•	 Inicia-se o uso da letra maiúscula manuscrita com a produção rudimentar 
de frases e pequenos textos, usando-a no seu início e para substantivos 
próprios;

•	 Formaliza-se a estrutura frasal apoiada na ação, onde a classe gramatical 
que o define é o verbo. Treino de ações dos substantivos, por mímica;

•	 Apresentar todo o alfabeto, gradativamente. Aqui a soletração (pelo 
nome das letras) já passa a fazer sentido sem que haja interferência no 
processo de aquisição;

•	 Formaliza-se o modelo alfabético de escrita segundo Ferreiro (1986);

•	 Soletração formal para velocidade de escrita e leitura. Treinos repetitivos 
de soletração, por análise e por síntese;

•	 Fixação de sílabas complexas, irregulares, além do padrão consoante-
vogal (CV). Usando apoio fonovisuoarticulatório;

•	 Trabalho inicial de produção de textos, pela formação de frases, que são 
a expressão de um pensamento completo, a partir da conscientização de 
um verbo, ação, que dá significado à frase e a justifica. Noção do Mapa 
de Ideias, ou seja, várias frases geratrizes que resumem o texto (vide 
livro). O Mapa de Ideias é regular e idêntico para qualquer escritor.

•	 Enriquecimento das frases do Mapa de Ideias, para geração de pequenos 
textos. Expressão de várias ideias numa sequência lógica-temporal, que 
traduzem um pensamento mais complexo. Iniciar a partir de sequência de 
figuras, gibis, TV, histórias, ou fatos reais da sala de aula ou do contexto 
pessoal. Inicia-se o processo pessoal, de autoria do texto;



20

•	 Variáveis linguísticas e estilos literários, como narração, descrição, poesia, 
dissertação, etc. Consolida-se o escritor como uma personalidade única, 
individualizada e autor;

•	 Interpretação e produção de textos autênticos;

•	 Adequação da estrutura do texto, com a complexidade de novas classes 
sintático-gramaticais, períodos compostos, etc.

 

 Como já salientado, essa proposta atinge a alfabetização propriamente 
dita. Não contempla toda a riqueza metalinguística e literária que a Língua 
Portuguesa tem. Todo educador deve compreender que o treino das Boquinhas 
deve pertencer a um recorte da aula, um período curto frente ao conteúdo 
total da grade curricular, necessário para que toda criança tenha crescimento. 
Essa gama de conteúdos deve pertencer a opção do educador, ao modelo 
educacional e à concepção de educação que é praticada. Boquinhas respeita 
e estimula a pluralidade e a divergência sociocultural que temos em nossa 
sociedade. Por isso a necessidade da complementação desse trabalho com 
materiais paradidáticos.

 Não obstante, recebemos dúvidas no tocante a introdução dessa proposta 
tendo o ano letivo já se iniciando. O educador quer saber se Boquinhas deve 
necessariamente começar do início desse roteiro, uma vez que a classe já 
esteja em letras mais avançadas? E a resposta é evidente: efetivamente não. 
Apenas informe às crianças que a partir daquela etapa, nova proposta será 
apresentada, que contemplará mais facilitadores, mais criatividade e atenderá 
a todas as crianças. A partir de então, cada letra dada, terá um nome, um som e 
uma BOCA. Aos poucos vá retomando as letras já dadas e insira as Boquinhas. 
Recomendamos ainda, que se retirem das salas de aula as associações diretas 
de uma letra com um objeto ou animal específico, como A de abelha, ou B de 
bola, etc. Isso só tende a confundir o processo, que é apenas memorizado, não 
necessariamente compreendido, e impede a sua fluência. Coloque Boquinhas 
no lugar dos desenhos. Mas, se ainda assim, o educador sentir-se inseguro 
sem os famosos cartazes, que pelo menos associe cada letra com quatro ou 
cinco objetos, como é sugerido na proposta de Boquinhas na Educação Infantil.

 Outra questão importante é a abrangência do trabalho para os grupos de 
jovens e adultos, as classes EJA e AJA. Sim, é possível e recomendável, com 
certeza. Temos várias experiências isoladas em diversas regiões brasileiras 
de educadores alfabetizando adultos com Boquinhas. E o sucesso tem sido o 
mesmo. É evidente que adequações devem ser feitas, principalmente no que 
se refere ao material propriamente dito, que foi elaborado com desenhos e 
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nomenclatura infantil. Toda proposta de alfabetização de autores que lidam 
exclusivamente com adultos e adolescentes se pautam fundamentalmente 
numa contextualização sócio-histórica-cultural necessária a essa população. 
O mesmo se diz em relação a populações de cegos, surdos e/ou deficientes 
intelectuais. Temos expectativa de que, num breve espaço de tempo, consigamos 
adequar nosso materiais a clientelas diferenciadas.

 Enquanto isso não acontece, desenvolva o seu material, adéque-o 
baseado em nossos exercícios, e quem sabe possamos fazer uma parceria 
para sua comercialização. Todo crescimento para o bem da educação é bem 
vindo. Há muitos trabalhos sendo realizados por pessoas interessadas, que 
conheceram Boquinhas por meio de nossas capacitações e/ou em contato 
com os livros e materiais. Muitos deles já publicados ou constantes na mídia. 
São os famosos Amigos de Boquinhas, aos quais, dedicamos nosso apreço e 
carinho. Em nosso site www.metododasboquinhas.com.br, você encontrará a 
descrição de alguns deles.

 Mas uma última recomendação faz-se necessária. Se você gostou ou se 
interessou por nossa proposição, procure mais, estude mais, investigue mais, 
até sentir-se seguro de colocar em prática. Faça grupos de estudo, tenha dúvidas, 
entre em contato conosco, para que seu interesse resulte em capacitação e 
competência em ser um usuário de Boquinhas. Somos uma equipe grande em 
todo território nacional e, em franca ascensão, para capacitar educadores, e 
supervisioná-los na implantação do trabalho, fornecendo todo respaldo teórico 
e prático, além de responder científica e juridicamente pela exclusividade desse 
trabalho.

ATIVIDADE PRÁTICA

1. Após leitura do texto “Os passos da alfabetização com Boquinhas” de Renata 
Jardini, os grupos deverão:

• Analisar, em pequenos grupos, as produções escritas (abaixo) de estudantes e 
discutir a mediação do (a) professor(a) no processo de alfabetização para cada 
caso apresentado;

• Apresentar as conclusões no grande grupo.

Produções Escritas de estudantes:

a)    (passarinho)

b) FOEFFOO (cachorro)

C) CVL (cavalo)
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2. Em grupos conversem sobre o “método das Boquinhas” e as contribuições trazidas 
pelo texto, considerando as vantagens e desvantagens do Método na alfabetização 
de estudantes com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e transtornos 
globais do desenvolvimento, ainda a utilização deste Método em relação a outros 
Métodos adotados pela Escola ou não.

Atividade 4
Relato de experiências da aplicação do “Método das Boquinhas”:
Para esta atividade será necessário dividir o número de professores 
em dois grupos, sendo que em cada grupo deverá ter um relator.

1) Relato da experiência:
Escola Maria Nelly Picanço, município de Paranaguá 

(Grupo A)

 A Escola Maria Nelly Picanço, consciente do seu papel no processo de 
alfabetização, sempre teve uma grande preocupação quanto à evolução dos 
seus alunos neste sentido. Sendo assim em 2008, iniciou um estudo do Método 
Fônico com a Pedagoga Regina Chaves Cordeiro e a fonoaudióloga Simone 
Degan Sachi, profissionais que atuavam na época. Neste mesmo ano, durante 
o Encontro Estadual das APAE’S em Arapongas PR, alguns professores que 
dele participaram, tiveram o primeiro contato com o Método das Boquinhas. 
Ficaram muito interessados e vislumbraram a possibilidade do mesmo ser 
adotado pela nossa escola e assim adquiriram alguns materiais.  Ao ter contato 
com esse material, a pedagoga e a fonoaudióloga acrescentaram-no ao estudo 
que vinham fazendo, adquiriram novos materiais e concluíram que seria o 
Método ideal para ser aplicado por essa escola. Nesse sentido, para capacitar 
os professores foi chamado uma profissional multiplicadora do Método, que 
proporcionou o embasamento teórico e prático para trabalharmos apenas com 
as vogais.

Grupo A – Leitura dos relatos de experiências da Escola Maria Nelly Picanço, 
município de Paranaguá.

Grupo B – Leitura do relato de Experiência na Escola Ana Paula Nunes, município 
de Mangueirinha .
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 No ano seguinte, iniciou-se o processo de implantação do Método em 
duas turmas piloto. Devido ao resultado alcançado, ampliamos a abrangência 
do Método estendendo - o a todas as outras turmas. Durante todo esse 
processo, frequentemente, eram passadas orientações aos professores pelas 
fonoaudiólogas e pedagogas para a utilização adequada do Método.

 Algum tempo depois, houve a necessidade de novas capacitações para 
trabalhar com as consoantes. A partir daí comprovamos a eficácia do Método, 
pois a evolução do processo de alfabetização dos alunos era percebida ano a 
ano.

 Para os alunos com Deficiência Intelectual e Múltiplas e TGD, o Método 
mostrou-se o mais adequado à realidade por utilizar-se, além das estratégias 
fônicas (fonema/som) e visuais (grafema/letra), as articulatórias (articulema/
boquinhas).

 Através de atividades elaboradas para a estimulação das percepções 
auditivas, visuais, consciência fonológica, análise e síntese, orientações 
espaço – temporais e outros, o educando é levado a ler e escrever, em diversos 
ambientes e em diversas situações.

 Fotos demonstrativas da evolução do processo de alfabetização dos 
alunos identificados.

1º Relato:

 Professora da 1ª Etapa 2º Ciclo em 2016 

 Iniciei com o Método das Boquinhas em 2009 com uma turma de 
Educação Infantil na faixa etária de 5 a 6 anos.

 Primeiramente, além da capacitação, houve todo um preparo com leitura 
sobre o Método, estudo sobre as consciências fonoarticulatória, fonológica 
e fonêmica, sobre as habilidades necessárias a serem desenvolvidas nos 
alunos através de exercícios, para que tivéssemos sucesso em nosso 
trabalho. Preparamos também o material necessário como: espelho, fotos 
das boquinhas, jogos e outros. Ao iniciar o trabalho com os alunos, houve 
uma ótima receptividade, demonstraram interesse e gosto em desenvolver as 
atividades. Os resultados foram logo aparecendo e eram muito significativos. 
Eu que já tinha trabalhado com outros Métodos de Alfabetização, tanto no 
Ensino Comum quanto na Educação Especial, fiquei muito animada e abracei 
esse Método.

 Em 2010, trabalhei com alunos dessa mesma faixa etária, alguns oriundos 
da sala anterior, mas é importante salientar que todos foram evoluindo e 
encaminhando-se para alfabetização.
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 No ano de 2011, iniciei com uma turma no período da manhã em que os 
alunos estavam na faixa etária de 8 a 12 anos e já tinham passado por salas de 
alfabetização que não utilizavam o Método, inclusive duas alunas, com as quais 
eu mesma tinha trabalhado há alguns anos.

 Ao iniciar todo o processo do Método das Boquinhas os resultados 
positivos apareceram rapidamente, tanto que, no final do 1º ano, estavam lendo 
e escrevendo palavras simples e no final do 2º ano já utilizavam as dificuldades 
ortográficas.

 No período da tarde, tive turmas com faixa etária menor e que apresentaram 
também ótimos resultados, sendo uma grande parte de alunos encaminhados 
para o ensino comum, num processo de alfabetização bastante adiantado.

(Lígia Cássia Zerek Hespanha – QPM atua na escola desde 1997).

2º Relato:

 Professora da 1ª etapa 2° ciclo em 2016

 Sou professora da Estimulação Essencial, com crianças na faixa etária de 
3 a 4 anos.

 Trabalho com os pré requisitos do Método das Boquinhas: estimulação 
auditiva, estimulação cognitiva, habilidades espaço-temporais, estimulação 
viso-motora e consciência e habilidades corporais, através de atividades 
lúdicas, além dos conteúdos do currículo. Após estes requisitos apresentamos 
a 1ª consciência que é a fonoarticulatória.

 Esse trabalho é realizado, diariamente, no momento da oralidade e tem 
contribuído significativamente no processo evolutivo da linguagem.  Algumas 
crianças ampliaram o vocabulário, outras, a emissão de vários sons. Apesar de 
não ser exigido o reconhecimento da letra, algumas crianças  já reconhecem 
as vogais.

(Simone Rodrigues dos Santos do Rosário – PSS atua na escola desde 2014)

3º Relato:

 Professora da Estimulação Essencial em 2016

 No começo, tive dificuldade para entender o Método, pois sempre 
alfabetizei com Métodos Tradicionais. Com o tempo, fui entendendo melhor, 
devido à leitura dos livros sobre o tema e a prática ensinada pelas pedagogas 
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e algumas professoras com mais experiência no assunto.

 Agora já domino o Método, consigo trabalhar as consciências fonológica, 
fonoarticulatória e fonêmica e, quando tenho alguma dificuldade com a 
articulação dos fonemas, peço auxílio às fonos que  vão até a minha sala e me 
auxiliam. 

 A partir deste Método, os alunos tiveram melhor desempenho na leitura, 
por articularem as letras corretamente e associam as letras estudadas às 
boquinhas.

 Na turma que estou trabalhando este ano, tenho alunos nos três níveis 
de consciência. Encontram-se na fonoarticulatória das vogais, 2 alunos, 
na fonológica, 3 alunos nas consoantes L, P, V e na fonêmica 5 alunos 
nas consoantes L, P, V, M, T, S, N, sendo assim, todos estão apresentando 
desenvolvimento satisfatório, diário, conforme  minha avaliação.  

(Rosângela dos Santos Freitas – PSS atua na escola desde 2013).

4º Relato:

 Professora Da1ª Etapa - 2° Ciclo em 2016

 Conheci o Método das Boquinhas no ano de 2010, quando iniciei na 
Educação Especial. Até então só havia trabalhado com livros didáticos, seguindo 
alfabeto, formando sílabas e palavras.

 Durante este tempo em que trabalho na Escola Maria Nelly Picanço, com 
turmas de alfabetização, pude observar resultados mais rápidos e seguros, 
principalmente no que se refere às crianças, jovens e adultos com deficiência. 

 Como o método é trabalhado através de uma sequência de consciências: 
1º: gesto da boca (consciência fonoarticulatória), 2º: som que a aquela boca 
faz (consciência fonológica) e 3º: sequência dos fonemas dentro da palavra 
(consciência fonêmica) passando do abstrato para o concreto, facilitando 
assim a alfabetização de crianças com ou sem necessidades especiais. 

 Seguindo o Método das Boquinhas, procuro trabalhar da maneira mais 
lúdica possível, oferecendo jogos, antes de iniciar com atividades gráficas, 
tentando tornar o processo de alfabetização mais interessante e prazeroso.

(Eliana Cunha Barbosa – QPM atua na escola desde 2010)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 A Escola Maria Nelly Picanço – Educação Infantil e Ensino Fundamental na 
modalidade de Educação Especial, após a decisão de adotar o Método das Boquinhas, 
encontrou o caminho para trabalhar a alfabetização, pois desde que ele começou a 
ser aplicado pudemos comprovar que o mesmo abre possibilidades para aulas mais 
ricas e motivadoras, que levam o aluno a querer aprender, porém, a rotatividade de 
professores prejudica imensamente a continuidade do processo, nas turmas onde 
estes professores atuam, pois até que os mesmos sejam capacitados e compreendam 
a aplicabilidade adequada do método, causa uma “quebra” no trabalho anteriormente 
desenvolvido, o que ocasiona um tempo muito maior do que os nossos alunos já 
precisam, para a efetivação do processo de alfabetização.

2) Relato da experiência:
Escola Ana Paula Nunes, município de Mangueirinha 

(Grupo B)

MÉTODO DAS BOQUINHAS, DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
NA ESCOLA ANA PAULA NUNES – APAE DE MANGUEIRINHA.

Maria Helena S. Fonseca 6

  

INTRODUÇÃO
 Desde o inicio da humanidade, em especial com o surgimento das 
comunidades houve uma separação inevitável entre os ditos normais e aqueles 
que eram vistos como “anormais”, sendo que os indivíduos que possuíam 
alguma deficiência psicológica ou motora eram rotulados como incapazes, 
portanto, sofriam de discriminação e tinham que enfrentar obstáculos em seu 
desenvolvimento individual e em sociedade.

 O sujeito já enfrentava situações discriminativas com a família, instituição 
esta, que deveria ser seu porto seguro, então o que esperar da sociedade, que 
ao longo dos anos vem transmitindo, repassando, revivendo aquilo que viu no 
decorrer de sua história, assim como nos afirma Sêneca apud Brasil, 
6  Maria Helena S. Fonseca Graduada em Pedagogia pela FACIPAL – Palmas -PR, Adicional em Educação Especial pela FACI-
BEL - Francisco Beltrão – PR. Especialista em Psicopedagogia Clinica e Institucional pela ISULPAR. Especialista em Gestão do Trabalho 
Pedagógico pela FACINTER. Formação em Psicanálise pela Sociedade Psicanalítica do Paraná. Técnica em Neurometria pela Sociedade 
Brasileira de Neurometria e Neurociência Funcional. Multiplicadora do Método Multissensorial Fonovisuoarticulatório , Diretora da Escola 
Especial Ana Paula Nunes-APAE em Mangueirinha-PR
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Nós matamos os cães ferozes e indomáveis, degolamos as ovelhas 
doentes, com medo que infectem o rebanho, asfixiamos os recém-
nascidos mal constituídos; mesmo as crianças, se forem débeis ou 
anormais, nós os afogamos: não se trata de ódio, mas da razão, que 
nos convida a separar das partes sãs, aqueles que podem corrompê-las. 
(BRASIL, 1997, p.14).

 O desconhecimento do que isso significa e de como lidar com tudo isso, 
e como alcançar esse indivíduo na sua totalidade, gera muitas ansiedades por 
parte de todos. Mas para resolver ou amenizar essas situações, primeiramente, 
necessita-se saber diferenciar as situações vivenciadas pela criança nesse 
momento. As dificuldades apresentadas por ele são de ordem neurológica 
(distúrbios do indivíduo, incluindo ou não prejuízos intelectuais) ou relativas 
ao meio social, (apenas dificuldades desencadeadas pelo meio).
 O distúrbio ou transtorno de aprendizagem está propriamente ligado 
a fatores genético-hereditários, portanto, indica que são determinantes na 
aprendizagem do aluno e não do meio em que ele vive. Dessa forma, um 
indivíduo que esteja com um distúrbio de aprendizagem, por conta do distúrbio 
de comportamento como é o caso do Transtorno do Déficit de Atenção e 
Hiperatividade (TDAH), ou dislexia, ou deficiência intelectual estará presente 
desde seu nascimento até sua fase adulta, ou seja, o acompanhará durante 
toda sua vida, com maior ou menor relevância, necessitando ser bem planejada 
e segura a sua mediação. 
 Ainda em contrapartida, a dificuldade está relacionada ao meio em que esse 
educando vive. Fatores esses que podem ser emocionais, socioeconômicos, e, 
portanto, podem ser transitórios e, sua mediação, requerabordagem sistêmica. 
Pode ser uma crise enfrentada pela criança naquele momento, provocando 
assim uma falta de interesse no meio escolar, por não estar conseguindo filtrar 
os problemas que esteja enfrentando, mas é transitório e a aprendizagem 
exitosa pode ser obtida com relativa mediação controlada.
 Já a deficiência intelectual, é reconhecida e definida pelo DSM-5 como 
um transtorno de desenvolvimento, que se inicia sempre antes dos 18 anos, 
tendo os sinais, sintomas e prejuízos iniciados no período de desenvolvimento 
da criança, levando a mesma a enormes restrições sociais, acadêmicas e 
adaptativas, requerendo portanto, mediações pontuais e/ou adaptações 
curriculares que atendam às suas necessidades, além de capacitações aos 
profissionais que os assistem e estas mediações devem ser planejadas e 
seguras por parte do professor.

 A Deficiência Intelectual tem assustado e preocupado tanto familiares 
quanto educadores, por ser uma deficiência permanente, dificultando em muito 
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sua aprendizagem.

 De acordo com o neurologista, em entrevistas e palestras, Dr. Clay 
Brites (neurosaber), a DI (deficiência Intelectual), atinge em média 3% da 
população em geral, e estatísticas têm mostrado que em países desenvolvidos 
e subdesenvolvidos pode chegar a 4% e 5% caracterizado por uma deficiência 
severa, gerando imensos problemas na sua capacidade adaptativa.  

 O comportamento intelectual se refere à rapidez, velocidade, generalização 
e abstração, como o indivíduo consegue resolver problemas, percebendo seus 
erros, e o momento certo de agir, conseguindo enxergar o contexto de forma 
adequada, de acordo com a sua idade e meio social.

 As principais funções cognitivas são: percepção, atenção, memória, 
linguagem e funções executivas. É a partir da relação entre todas estas funções 
que entendemos a grande maioria dos comportamentos, desde o mais simples 
até as situações de maior complexidade, e que exigem atividades cerebrais mais 
elaboradas, todas estas são de vital importância para que haja a aprendizagem, 
e certamente muitas delas estão defasadas ou comprometidas no DI, por isso 
precisa de maior tempo para aprender e de um método que possibilite essa 
adequada estimulação.

FUNÇÕES COGNITIVAS
Atenção

 A atenção é uma função cognitiva bem complexa e diversos 
comportamentos resultam de um nível adequado de atenção para serem bem 
sucedidos, por exemplo: assistir um filme e compreendê-lo; manter o foco de 
conversação em um ambiente ruidoso.

 A atenção também é um pré-requisito fundamental para o processo de 
memorização. Se a capacidade de manter a concentração é restrita, e depende 
de inúmeros fatores, desde a falta de vontade ou ânimo por algum assunto, 
até a dificuldades específicas, como as presentes no TDAH que interferem na 
capacidade de atenção seletiva e dividida. Pode-se dizer que todos nós temos 
alguma dificuldade atencional, mas se isso representa um problema a ser 
tratado, depende do grau de comprometimento e do número de sintomas, já 
no DI isso pode ser bem mais grave.

 Problemas de concentração podem ser resultantes de um distúrbio 
atencional simples, ou a uma inabilidade de manter o foco de atenção 
intencional, ou até aos dois problemas ao mesmo tempo. No nível seguinte 
de complexidade, está o rastreamento mental que também é afetado por 
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dificuldades atencionais. A preservação da atenção é um pré-requisito para 
atividades que requeiram, tanto concentração, como rastreamento mental. 

 A habilidade de manter a própria atenção focada em um conteúdo mental 
fica diminuída, ou seja, pode-se ter dificuldade para se manter uma sequência 
de pensamentos simples, o que invariavelmente compromete a habilidade de 
solução de problemas mais complexos.

Memória

 A memória é uma das funções cognitivas mais utilizadas pelo ser humano 
em seu cotidiano. Memória é a capacidade de armazenar informações, lembrar-
se delas e utilizá-las no presente. O bom funcionamento da memória depende 
inicialmente do nível de atenção. Para que o bom armazenamento aconteça 
outras atividades cognitivas como a capacidade de percepção e associação é 
importante para que as informações possam ser armazenadas com sucesso.

Linguagem

 A linguagem é uma função cognitiva superior responsável pela captação 
e/ou transmissão de uma mensagem. É uma função que usamos todos os 
dias, durante a maior parte do tempo, seja através da linguagem oral (numa 
conversa) ou da escrita (ao ler ou escrever um texto).

 O conceito de linguagem é definido pelo uso de um meio organizado 
de combinar as palavras a fim de se comunicar, embora a comunicação não 
se constitua unicamente num processo verbal. As formas não-verbais, como 
gestos ou desenhos também são capazes de transmitir ideias e sentimentos.

Percepção

 A percepção é uma função cognitiva que se constitui de processos pelos 
quais o sujeito é capaz de reconhecer, organizar e dar significado a um estímulo 
vindo do ambiente por meio dos órgãos sensoriais.

 Por exemplo, se um indivíduo tem seus olhos vendados e lhe são oferecidos 
alguns objetos para tatear, ele é capaz de reconhecer - através de informações 
armazenadas - a textura (áspero ou macio, duro ou mole), a forma (quadrado, 
redondo, grande, etc.) e depois nomear o objeto. O mesmo processo ocorre 
com os outros sentidos como o olfato (reconhecer que é “cheiro de fumaça”), 
a gustação (identificar se algo é doce ou salgado), a audição (saber que um 
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som é do canto de pássaros), ou a visão (identificar um obstáculo ao dirigir um 
veículo e desviá-lo).

 As agnosias são os déficits centrais na capacidade de percepção dos 
estímulos sensoriais, especialmente os relacionados à visão. Embora o sujeito 
não seja portador de qualquer tipo de deficiência sensorial periférica, ele não é 
capaz de reconhecer e identificar o estímulo que lhe é oferecido, normalmente 
em consequência a lesões cerebrais adquiridas.

Funções executivas

 As funções executivas compreendem um conceito neuropsicológico que 
se aplica às atividades cognitivas responsáveis pelo planejamento e execução 
de tarefas. Elas incluem o raciocínio, a lógica, as estratégias, a tomada de 
decisões e a resolução de problemas. Todos esses processos cognitivos são 
produzidos diariamente, pois uma série de problemas - dos mais simples aos 
de maior complexidade - ocorrem na vida do ser humano. Assim, independente 
do grau de complexidade do problema, o sujeito precisa estar apto para analisar 
a situação (problema), lançar mão de estratégias, e antever as consequências 
de sua decisão.

 O cotidiano oferece diferentes desafios ou simplesmente situações 
imprevistas que exigem uma boa habilidade para um manejo adequado. Por 
exemplo, descobrir o melhor caminho para se chegar num determinado local, 
uma nova função no emprego, aumentar o orçamento doméstico, ou mesmo 
durante o desenvolvimento da criança, que a cada momento descobre uma 
nova possibilidade e vai em busca de uma nova habilidade.

 A capacidade adaptativa é a capacidade que o indivíduo tem de superar 
ou de conseguir se adequar aos desafios do ambiente de acordo com sua 
idade, seu meio social e sua cultura. 

 Para o DSM-5 para diagnosticar uma criança com DI, é importante 
avaliar o déficit intelectual, ou seja, quanto de sua cognição está afetando o 
seu desempenho, se consegue solucionar problemas, planejar, ter pensamento 
abstrato, ter discernimento do certo e errado e inserir-se numa aprendizagem 
acadêmica. Também observar o déficit adaptativo, ou seja, a independência 
pessoal, a responsabilidade social, a autonomia nas atividades diárias, a 
dificuldade de comunicação, a participação e uso de recursos comunitários.

 Isso tudo só para refrescar-nos a memória e nos conscientizarmos de que 
a dificuldade para esse indivíduo aprender é grande, portanto, a intervenção 
deverá ser bem elaborada, planejada e individualizada, pois o cérebro cria 
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outros mecanismos de aprendizagem, isso quer dizer que o mesmo pode 
aprender com método diferente.

JUTIFICATIVA
 A Escola Ana Paula Nunes-Mantida pela APAE em Mangueirinha escolheu 
fazer a diferença quando optou por ir em busca de algo novo, que viesse de 
encontro ao anseio latente da equipe gestora e pedagógica da escola juntamente 
com os educadores em realmente vestir a camisa da aprendizagem exitosa e, 
fazendo a sua parte, mudar a versão que a sociedade tem das escolas especiais 
quando a enxergam como um depósito de crianças e adultos sem grandes 
ambições de sucesso.

 Em 2009 grande parte da equipe de educadores da escola participou 
de um curso do Método Multissensorial (fonovisuoarticulatório), apelidado 
carinhosamente como Método das Boquinhas, onde a palestrante era a própria 
autora e criadora do Método, Dra. Renata Jardini, em Pato Branco, trazida pelo 
Conselho Regional das APAES de Pato Branco, para todas as Escolas Especiais 
da região.

 O curso foi tão interessante que a APAE de Mangueirinha foi em busca 
de mais, adquiriu material, livros, jogos, embasamento teórico e, desde então, 
vem trabalhando muito com essa metodologia e em 2011, já com resultados 
eficientes, buscou-se aprofundamento em Boquinhas e então outros educadores, 
dentro do Município, também aderiram à metodologia e hoje trabalham com 
sucesso com ele.

 Sabe-se que a maioria dos alunos que frequentam as APAEs hoje são 
alunos com deficiência moderada com alto grau de dificuldade, pois os demais 
estão inclusos no ensino comum regular, o que é muito importante e necessário, 
no entanto, precisamos desenvolver ao máximo nesses indivíduos a capacidade 
de independência. Existe uma grande maioria de pessoas com deficiência que 
precisam ser trabalhados em autonomia diária, que não conseguem se virar 
com atividades simples, muitos deles por falta de estímulos pela família e que 
desde pequenos por os considerarem incapazes, superprotegem, fazem tudo 
por eles e isso dificulta além das habilidades motoras, emocionais, sociais, as 
acadêmicas, pois seus pais não lhes deixam crescer, amadurecer, e dificultam 
adquirir aprendizado em qualquer área da vida.

 A escola especial atua junto às famílias também nessa conscientização de 
possibilitar independência aos seus filhos. Abordamos isso para tentar explicar 
que existem várias atividades que antecedem a alfabetização ou que precisam 
ser trabalhadas em paralelo a ela, podendo resultar no atraso de aquisições 
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para esses indivíduos se não forem devidamente estabelecidas. 

 É assustador para muita gente a pouca evolução na alfabetização das 
pessoas com deficiência intelectual, mas existem outros fatores importantes 
que permeiam esse indivíduo que nos deixam apaixonados, a cada evolução 
onde a festa é realizada por todos pela alegria contagiante quando conseguem 
realizar algo que almejam tanto e recebem um elogio, um parabéns por terem 
conseguido.

 A pressão pela família na busca pela alfabetização é enorme, tanto para 
a pessoa com deficiência quanto para a escola que trabalha com esse aluno, 
pois é gritante a força que se faz para que essa pessoa adquira algum avanço e 
a torcida para que a cada ano se possa registrar um avanço na fase da escrita 
e às vezes passam dois, três, quatro anos e não se tem evolução com muitos 
deles.

 No entanto não é impossível, e a evolução em 6 anos de trabalho efetivo 
que a APAE de Manguerinha tem obtido com o Método das Boquinhas, motivou 
a apresentar os relatos seguintes, certos de que outros possam servirse e 
motivar-se com esse trabalho. 

RESULTADOS
 No decorrer desses seis anos de trabalho com o método das Boquinhas, 
foi feito acompanhamento das fases da escrita de 33 alunos com deficiência 
intelectual em nível cognitivo abaixo do esperado para a idade (QI abaixo de 
50), a fim de poder perceber os resultados alcançados, conforme gráfico abaixo 
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 Observa-se que, apesar do tempo de trabalho ser bem maior, como já 
foi mencionado no decorrer deste texto, houve avanço significativo dos alunos 
nos níveis de escrita.

 Fica evidente que os alunos trabalhados de maneira responsável por um 
professor que utiliza realmente o método, fazendo as adaptações necessárias, 
se atualizando e buscando aplicar as inúmeras atividades que o método 
proporciona, demonstraram melhores resultados. 

 Cabe ressaltar a importância de toda a escola escolher um método, 
estudar junto e, com base neste método, buscar uma ensinagem que realmente 
favoreça o avanço destes alunos, senão de todos, pelos menos daqueles que 
tiveram a capacidade para tal. O importante é que a escola não deixe de oferecer 
possibilidades de aprendizagem e acredite nas possibilidades dos alunos.

 O gráfico acima evidencia que embora ainda não tenha ocorrido o avanço 
esperado com todos os alunos, está sendo trilhado um caminho seguro, 
planejado, estruturado em uma metodologia multissensorial e inclusiva, 
portanto, muitos resultados ainda virão na aprendizagem desses alunos.

 No gráfico abaixo demonstra-se a evolução de 13 alunos com deficiência 
intelectual e nível cognitivo abaixo do esperado para a idade (QI abaixo de 69) 
que tiveram apoio pedagógico com o Método das Boquinhas no decorrer de 06 
anos de trabalho.
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 O gráfico demonstra uma grande evolução dos alunos que receberam 
a intervenção de Boquinhas, resultado adquirido com um trabalho 
responsável realizado pelos professores com o método multissensorial e 
fonovisuoarticulatório, o que permitirá um encaminhamento responsável 
desses alunos para o ensino comum, o que já ocorreu com outros que foram 
encaminhados, nesse nível, sem previsão de retorno para APAE devido não 
estarem preparados para isso.

DISCUSSÃO
 Primeiramente, é importante um trabalho de motivação dos professores 
em acreditar nos seus alunos para poder planejar, pois geralmente quando eles 
iniciam na APAE se desmotivam pela não aprendizagem dos alunos e podem 
desanimar, gerando uma falta de organização e planejamento de atividades. A 
importância de uma equipe pedagógica e gestora é crucial, para que invista 
em capacitação e em motivação para que os docentes possam entender que 
não devem nunca desistir dessas crianças, pois uns podem ficar anos sem dar 
respostas e, de repente, desabrocham para a vida escolar e respondem.

 Boquinhas foi crucial nesse desabrochar, pois proporcionou aos alunos 
a compreensão do processo da alfabetização e, apesar da metodologia não ser 
milagrosa, é o método que a escola acreditou ser o melhor, pois depois de anos 
de trabalho tentando, arriscando, jogando de todos os lados, copiando uma 
atividade aqui outra lá, hoje tem-se, de fato, um método de alfabetização que 
foi estudado e adaptado para atingir de alguma forma esses alunos. O Método 
das Boquinhas trouxe essa segurança aos professores, de como ensinar e que 
caminho seguir e, apesar da necessidade dos alunos de um tempo maior para 
alfabetizar, hoje existe uma rota a ser traçada pelos professores, o que produz 
segurança.

Alguns alunos permaneceram nas fases iniciais de alfabetização e sabe-se que 
muitos não avançarão até sanarem erros ortográficos, porém pode-se entender 
o que escrevem, comunicando-se por escrito, e assim conseguem sobreviver 
no mundo letrado. Outros alunos permanecerão sem conhecer esse mundo, 
mas, por meio da mediação de quem lê e escreve para eles sua produção oral, 
estarão em contato com o mundo da leitura e escrita e do letramento.

É importante antes de tudo que o educador tenha planejamento, intencionalidade 
de alcançar determinado objetivo e tenha uma convicção daquilo que faz. É 
importante chamar a atenção para essa necessidade de acreditar que quando 
se ensina precisa haver aprendizagem, a mínima que seja, caso contrário não 
houve ensinagem. 
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Então onde está a falha? Se preocupar com isso, é um bom começo que pode 
ser metodologia, os meios de ensinar não alcançam a todos da mesma forma, 
logo entende-se que cada indivíduo é único e tem sua maneira de aprender que 
não é igual para todos, e encontrar uma solução. 

Falar da formação e capacitação constante dos profissionais da educação 
é quase que redundante, já que isso é algo regrado nesse meio. Mas é 
importante pensarmos bem o tipo de capacitação que buscamos. Vale a pena 
nos debruçarmos e gastarmos tempo conhecendo nosso aluno, principalmente 
aqueles com diagnósticos, buscarmos estudar sobre isso, quais as chances 
de aprendizado, como esse indivíduo aprende, que tipo de atividades podem 
alcançá-lo, enfim estudar, pesquisar, escrever, experimentar, testar, e atingir 
os objetivos já traçados em nosso planejamento, pois sem este também não é 
possível nos organizarmos em nada em nossa vida. 

A equipe da APAE de Mangueirinha/PR escolheu há 08 anos o Método 
multissensorial fonovisuoarticulatório, e vem se aperfeiçoando para seu 
trabalho diário na escola e hoje sente segurança, pois sabem onde encontrar as 
atividades, para sanar e mediar as diversas falhas cognitivas de seus alunos. A 
escola vem procurando capacitá-los dentro do possível, e sempre que entra um 
professor novo, novas discussões são retomadas, pois esse método consta no 
projeto político pedagógico(PPP), como método oficial da escola, permitindo 
reciclagens e aprendizagens continuadas.

Assim, entendemos que essa adoção trouxe benefícios a todos os envolvidos, 
alunos,

familiares e corpo docente como um todo.
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ATIVIDADE PRÁTICA

 Após a leitura dos relatos, o grupo deverá discutir de que forma as experiências 
lidas poderão contribuir para a melhoria do ensino e aprendizagem na sua Escola, 
analisando os objetivos, metodologia, recursos e avaliação do “Método das Boquinhas”.

 Em seguida, os dois grupos se abrem para um grande grupo e os relatores 

apresentam as contribuições das Escolas.
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A aula-lugar de ensino, aprendizagem, interação
O modo de iniciar a aula7

Suzana Schwartz

a - O Modo de iniciar a aula

 Aula é um momento montado de modo especial para se construir 
aprendizagens. Nela precisa ser desenvolvida pelos participantes a arte de 
ousar rupturas, a de acolher hipóteses que, algumas vezes, podem parecer 
retrocessos, e a de não se desesperar diante de permanências, ou momentos 
em que parece não acontecer aprendizagens.
7  Extraído do livro: SCHWARTZ Suzana.  Alfabetização de Jovens e Adultos – Teoria E Prática. 3 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013, 
p. 187 – 208.

3° MOMENTOManhã 
14/02/17

Atividade 5 
Leitura do texto:

A aula-lugar de ensino, 
aprendizagem, interação
O modo de iniciar a aula

(de acordo com número de profissionais 
separar em grupos menores distribuindo 
o texto para leitura).
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 Toda e qualquer aula necessita ter início, desenvolvimento e fechamento. 
Essas três partes precisam ser planejadas e a intencionalidade de cada encontro 
explicitada, desde o primeiro dia no contrato pedagógico e diariamente. Esse 
contrato precisa explicitar as respostas a três questionamentos básicos, a 
saber:

a) Qual a proposta para o dia?

b) Quais seus objetivos?

c) Como será realizada a aula.

 O modo de iniciar uma aula pode ter potencial determinante para 
a construção e o estabelecimento do clima motivacional propício para a 
aprendizagem de todos os alunos.

 Se o professor inicia as aulas sempre da mesma maneira, ele pode 
provocar nos alunos o desenvolvimento de uma atitude contumaz e conformista 
de previsibilidade e de ausência de significado. E, diante de estímulos iguais, 
monótonos, as pessoas tendem a deixar de percebê-los, acostumam-se a eles, 
e tudo se passa como se não existissem – nem o estímulo bem o sujeito (cf. 
GAIARSA, 2006).

 Em uma sala de aula, em processo de alfabetização, onde tudo acontece 
de maneira previsível, geralmente o professor inicia a aula escrevendo:

a) a data no quadro de giz, aliada, ou não, ao nome da escola;

b) e uma expressão do tipo “boa-noite”.

 Essa forma igual de começar desencadeia uma sensação de desinteresse 
nos alunos, que passam a não perceber mais significado nessas tarefas, e 
acabam, assim, não se envolvendo produtivamente com elas. Muitos deles 
inclusive já trazem a data pronta de casa, às vezes escrita por outras pessoas, 
para evitar a “chatice” de ter que copiar na aula.

 Para que os alunos e alunas aprendam a ler e a escrever, é preciso que 
desejem fazê-lo. Para tal, é papel do professor que alfabetiza jovens e adultos, 
realizar um trabalho de:

a) sedução;

b) mobilização;

c) motivação para a aprendizagem.
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 Esse trabalho acontece ao longo de todas as aulas e não apenas no início 
de cada uma delas, mas, o começo das atividades é um dos mais marcantes, 
como tem sido evidenciado por pesquisas (cf. ALONSO TAPIA, 1997, 1999, 
2002, 2004), porque ele tem um potencial determinante para mobilizar 
significativamente a atenção, o interesse, a curiosidade dos alunos.

 É importante que não se confunda o “mandar fazer” com o fazer e o 
aprender, pois não é suficiente pedir aos alunos que façam alguma tarefa para 
que eles a realizem, envolvendo-se intelectualmente (cf. MEIRIEU, 2005).

 Em tarefas repetitivas, em geral, eles copiam mecanicamente, o que, 
dificilmente produz pensamentos e aprendizagens significativas. “Estabelece-
se tal grau de saturação do educando com relação à escola, que ele acaba 
rejeitando tudo aquilo que é solicitado, perdendo, portanto, a sensibilidade 
para perceber uma proposta alternativa, significativa” (VASCONCELLOS, 1994: 
27).

 Ao iniciar as aulas sempre do mesmo modo, o professor pode encaminhar 
a aprendizagem de coisas muito diferentes das que intenciona ensinar, ou 
seja, pode resultar desse modo que o aluno aprenda a não se envolver com 
as propostas, a não se interessar, a esperar o desenvolvimento de atividades 
previsíveis, chatas, cansativas e com ausência de objetivos aparentes. 

 Nesse sentido, M. Freire (1998) faz referência à expressão “rotina não 
rotineira” da sala de aula. Diferente da compreensão corriqueira da palavra 
rotina, de algo que se arrasta tediosamente, a rotina a que a autora se refere 
é a entendida como a cadência sequenciada de atividades estáveis, porém 
diferenciadas, que se desenvolvem com características próprias em cada 
grupo. 

 Para que esta se construa é preciso que ela seja norteada pelo objetivo 
geral do grupo, que é o de aprender e ensinar a ler e a escrever. Sendo assim, 
demanda a clareza, tanto para o professor como para os alunos, dos objetivos 
das atividades que são propostas em cada encontro. 

 Para que a rotina não rotineira seja construída de modo sistemático, 
sugere-se que sejam planejados os três momentos que constituem toda e 
qualquer aula: o início, o desenvolvimento e o fechamento. Esses, embora não 
aconteçam da mesma maneira, precisam ocorrer. 

 Para a construção da rotina não rotineira é necessário também o 
planejamento de alguns elementos contextuais que explicitem e encaminhem a 
percepção de ser ali um espaço que se desenvolve com características próprias, 
cujas intenções são o ensino e a aprendizagem, tais como: os horários inerentes 
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são estabelecidos e cumpridos (início da aula, intervalo, saída). 

 Algumas atividades são sempre sistematizadas e esperadas pelos alunos 
e alunas: 

a) a chamada não apenas burocrática, mas significativa, utilizada como 
forma de explicitar a importância da presença de todos; 

b) a distribuição diária dos crachás, que servirá de matéria-prima para 
o pensamento; 

c) se houver lição de casa, ela precisa ser retomada no encontro 
seguinte; 

d) o contrato pedagógico que é explicitado cotidiana- mente; 

e) um texto (informativo, literário, jornalístico) é sempre lido em 
algum momento da aula e, algumas vezes, não sempre, desencadeia 
atividades planejadas para a construção de aprendizagens objetivadas; 

f) o intervalo, que preferencialmente é precedido por uma merenda 
coletiva; 

g) o fechamento da aula, onde serão retomadas as aprendizagens 
construídas, avaliadas e autoavaliadas as estratégias desenvolvidas. 

  No caso da alfabetização, na rotina não rotineira, são demandadas 
propostas diárias que devem encaminhar para o pensamento e a reflexão sobre 
a escrita. Isso é realizado com perguntas do tipo: 

a) Como se escreve? 

b) Com o quê? 

c) Com que letras? 

d) Com quantas letras? 

e) Com quais letras? 

f) Para quê? 

 

 A fim de que os alunos enfrentem as propostas com envolvimento e 
desejo de realizá-las, é preciso que o professor organize as condições para 
isso. Uma delas é a mobilização da curiosidade dos alunos no início da aula. 

 Esse seria outro “detalhe” a ser pensado no planejamento didático do 
início da aula: a ativação da curiosidade. 
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b - A ativação da curiosidade 

  Segundo Alves (2003: 8), a curiosidade é “uma coceira nas ideias”. Ela 
pode ser provocada pela dúvida, pelo confronto com a própria ignorância, 
pela sensação de desconhecimento, de surpresa, com atitudes inesperadas, 
desordenando o conhecimento prévio. “A curiosidade é a voz do corpo 
fascinado com o mundo. A curiosidade quer aprender o mundo. A curiosidade 
jamais tem preguiça” (p. 8). 

 Roland Barthes escreveu um ensaio sobre a preguiça, declarando que ela 
pertence essencialmente aos ambientes escolares, porque, lá, os aprendizes 
“são obrigados a fazer o que não querem fazer, a pensar sobre o que não 
querem pensar”. O aprendiz, sem querer, arrasta-se pelo que lhe é imposto. 
Para modificar isso, é preciso despertar a curiosidade do sujeito, encaminhando 
o desejo e a necessidade de saber. 

 A curiosidade é um processo manifesto da conduta operatória ativado, 
dentre outras coisas, pelas características da informação, tais como: a novidade, 
a complexidade, a surpresa, a ambiguidade que o professor pode utilizar para 
captar a atenção dos alunos (cf. ALONSO TAPIA, 2005).

 Quando as características de um objeto, ou de um problema, despertam a 
curiosidade de alguém, este lhe dedicará atenção, o que qualificará os processos 
de ensino e de aprendizagem. Por isso, para que um aluno aprenda algo, precisa 
desejar dedicar atenção e tempo a isso, explorando suas características. A 
curiosidade depende também de que os alunos se deparem com informações/
fenômenos inéditos, que rompam com suas ideias prévias por estabelecer 
confronto com elas e que se constituam em questionamentos, desafios (cf. 
ALONSO TAPIA, 2005). 

 Numa classe de alfabetização de jovens e adultos, uma estratégia para 
despertar a curiosidade pode ser exemplificada a partir de uma mudança numa 
conduta rotineira como a distribuição dos crachás. 

Se ao contrário, em todas as aulas, o crachá for distribuído: 

a) da mesma forma; 

b) em algumas aulas e em outras não, ele poderá perder,  tanto o seu 
significado de referencial de palavras estáveis,  quanto o de fornecer 
matéria-prima para o pensamento dos aprendizes. 

  É preciso lembrar que o crachá não é como pensam muitos professores, 
apenas para que se possa memorizar o nome dos alunos. Ele precisa e deve 
ser utilizado, ao longo de todo o período dedicado às aulas, com sentido e 
significado, servindo de matéria-prima para a produção de pensamento sobre 
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como se escreve e como se lê. 

 O que é bem conhecido, justamente por ser conhecido, não é conhecido, 
disse Hegel. Porém, se todos os dias o professor inventar uma maneira 
diferente de distribuir e evidenciar o significado dos crachás poderá, desse 
modo, caracterizar um início de aula catalisador de curiosidade. 

 Algumas estratégias de distribuição de crachás poderiam ser: 

a) A aleatória, para que cada um descubra a quem pertence o seu e o 
entregue ao colega correspondente. 

b) A de adivinhas, como: “começa com a letra tal, termina com tal e 
tem tantas letras, é de homem e está sentado do meu lado esquerdo, 
na terceira classe”, e por aí vai: “Loiro, morena, alto, baixo”. 

  Ao agir assim, além de mobilizar a atenção dos aprendizes, de contribuir 
para o pensamento sobre com que letra se escreve, com quantas letras, o 
professor estará também oportunizando outras aprendizagens, como a dos 
conceitos de esquerda, de direita, de início, de meio e de fim, de primeiro, de 
segundo, de maneiras de descrever uma pessoa etc. 

 Despertar a curiosidade e criar a consciência do problema proposto a fim 
de que os sujeitos percebam os objetivos da atividade, são ações necessárias 
para que em toda e em qualquer aula as aprendizagens sejam significativas. 

 Essas ações por si sós não são suficientes, mas, para que os alunos 
se interessem, se envolvam nas tarefas e se esforcem por aprender, torna-se 
necessário que sejam planejadas estratégias no sentido de ativar e manter o 
interesse dos alunos. 

c - A ativação e manutenção do interesse 

  É comum que os alunos tentem realizar as tarefas que lhes são 
solicitadas sem questionamentos. O fato de que aceitem a situação como está 
não significa, obviamente, que suas metas sejam aprender e compreender. 
Geralmente significa que construíram a aprendizagem de que vão se deparar 
com consequências desagradáveis, se não executarem o que o professor está 
solicitando. 

 Porém, se, no início de uma aula e/ou atividade, o professor considerar, 
em seu planejamento, estratégias para despertar a curiosidade dos alunos, 
criando a consciência do problema proposto, as probabilidades de assim 
chamar a atenção dos alunos são maiores (cf. ALONSO TAPIA, 2005). 
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 Interessar-se por algo significa manter a atenção centrada nele, no 
caso específico, no desenvolvimento da atividade/procedimento planejado. 
Diferencia-se, portanto, de despertar a curiosidade, que significa direcionar a 
atenção para algo novo, surpreendente, incerto. O interesse depende tanto de 
fatores pessoais como de contextuais (cf. ALONSO TAPIA, 1997). 

 Para que se possa manter a atenção centrada em algo, é preciso que ela 
seja inicialmente despertada, porém, com o transcorrer do tempo, se não for 
retroalimentada, essa atenção pode ser perdida, transformando-se em hábito, 
desencadeando o não envolvimento com a tarefa. 

 É preciso que o professor observe constantemente e fique atento a 
este possível movimento do grupo. Se este se desligar do envolvimento com 
a tarefa, o professor deverá retomar o interesse, provocando outro tipo de 
concentração através da diversificação das propostas e/ou questionamentos 
desafiadores. 

 Assim, uma vez que a atenção for despertada, é preciso considerar outros 
fatores pessoais para mantê-la. Um deles é que a tarefa seja planejada de modo 
a oportunizar os alunos a alcançarem as metas à medida que se aproximam 
delas, o que demanda percepção das características da proposta: que não seja 
nem difícil demais, nem fácil demais e que permita perceber a relevância de 
seus objetivos. 

 O professor pode contribuir para essas condições, explicitando seus 
objetivos concretos, bem como organizando o tempo para sua realização. “O 
trabalho que se solicita é explicitado por enunciados, cuja clareza e precisão 
condicionam o êxito das aprendizagens propostas” (MEIRIEU, 2005: 184). É 
preciso que a proposta esteja articulada com o que os alunos sabem e o que o 
professor está propondo. 

 Para tal, o professor deve desenvolver a atitude contumaz de atento 
observador das interações que se desenvolvem. Deve estar consciente de 
que utilizar o que sabem não significa simplesmente que o aluno deva usar o 
conhecimento construído, mas também ousar, arriscar, propor. Os aprendizes 
precisam testar suas hipóteses e enfrentar as contradições. Os confrontos 
entre as suas construções, entre as suas e as dos colegas, entre aquilo que é 
considerado “correto”, é importante porque estimula a aprendizagem. 

 Nesses confrontos de ideias é provável que haja necessidade de 
questionamentos, de explicitação de dúvidas. Nesse caso, é preciso que o clima 
motivacional, que inclui a confiança estabelecida na sala de aula, seja tal que 
os sujeitos se sintam à vontade para expressar dúvidas, questionar, divergir, 
argumentar. 
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 Para oportunizar que todos aprendam, a sala de aula precisa ser organizada 
de modo a encaminhar a percepção de ser espaço livre de ameaça (cf. MEIRIEU, 
2005). O sentimento de “autorização” para os questionamentos e as falas 
também precisa ser construído sistematicamente através da explicitação disso 
ao longo dos encontros e também: 

a) do incentivo; 

b) da potencialização; 

c) da priorização do diálogo; 

d) e da interação entre os sujeitos. 

  Nesse sentido, é necessário que o professor planeje situações que vão 
demandar que os alunos mobilizem, ativem o conhecimento já construído ou 
prévio para ir além e resolver o novo problema proposto. 

d - A ativação do conhecimento prévio 

 A ativação do conhecimento prévio não se refere apenas a que o professor 
pergunte o que os alunos sabem sobre determinado conteúdo que deseja 
trabalhar. É também, mas não é só. 

 Quando o professor introduz uma “nova” informação, a compreensão 
desta depende de que os alunos sejam capazes de relacioná-la e integrá-la com 
o que já construíram, já aprenderam, já conhecem. 

 A coerência não é uma qualidade óbvia do próprio discurso do professor, 
mas uma característica da representação que o sujeito construiu e que possibilita 
ou não a integração de informações que já sabe com a “nova” (cf. SANCHEZ et 
al., 1994). 

 Para que isso aconteça é preciso desenvolver estratégias de mobilização 
do conhecimento já construído. 

 Muitas vezes o sujeito sabe alguma coisa, mas não percebe a relação 
que este saber tem em outro contexto, na organização do que parece ser uma 
informação totalmente nova. 

 Por isso, existe a necessidade do que se denomina ativação do 
conhecimento prévio, ou seja, estratégias de mobilização e explicitação de 
saberes que estão relacionados com a nova proposta planejada pelo professor. 

 Há muitas aulas, e isso é um exemplo corriqueiro, em que os professores 
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perguntam, por exemplo, “o que vocês sabem sobre ecologia?” Os alunos, por 
sua vez, trazem várias informações que são escutadas com aparente interesse. 

 Mas, depois de permitir que todos se manifestem, muitos professores 
dizem: “Muito bem!” e recomeçavam a aula discorrendo sobre o que era o 
termo “ecologia”, sua raiz semântica, suas implicações, caracterizando o que 
Vasconcellos (1994) aponta como aula transmissiva disfarçada, camuflada, 
que não utiliza nem contextualiza as informações trazidas pelos alunos. 

 Agindo dessa forma, os professores apenas tentam contemplar, sem 
compreender para que, o princípio construtivista de aprendizagem que diz que 
é preciso partir do conhecimento prévio do sujeito. 

 Em relação a esse pressuposto que afirma que é preciso partir da realidade 
do aluno para desencadear o processo de construção de aprendizagem de um 
determinado conteúdo tem havido compreensões muito inadequadas.

 Existem evidências, selecionadas por relatos orais de professores e 
professoras, em que eles compreendem que a realidade da qual precisam partir 
é a realidade social que os sujeitos vivenciam. Isso inclui suas condições de 
vida e suas relações familiares. Não é isso, entretanto, o que deve interessar 
ao professor-alfabetizador: nem dos jovens, nem dos adultos e nem a das 
crianças. 

 A necessidade de considerar a realidade do aluno no planejamento 
didático decorre de que, apoiada na concepção construtivista de aprendizagem, 
o conhecimento acadêmico não pode ser reduzido à transmissão de saberes 
culturais. Estes são saberes inacabados, provisórios. Existindo então a 
necessidade da reconstrução do saber, pois o processo de construção do 
conhecimento é subjetivo e não uma cópia fiel da realidade. 

 O sujeito aprende quando é capaz de mobilizar, organizar suas redes de 
informações, seus conhecimentos já construídos, reconstruindo o próprio 
pensamento em um nível complexo de articulação, compreensão e utilização. 

 A realidade, a que os pressupostos construtivistas de aprendizagem 
se referem, prioriza, então, o diagnóstico dos conhecimentos prévios dos 
alunos sobre o conteúdo que se quer ensinar. De onde parte esse sujeito? Que 
conhecimentos, que hipóteses já elaborou? 

 É esta a realidade do aluno que serve de base para o trabalho do professor: 
os conhecimentos prévios, as hipóteses já formuladas, os esquemas de 
pensamento já construídos. 

 Ativar os conhecimentos prévios, então, é oportunizar que mobilizem, 
articulem e expressem o pensamento, as hipóteses, com o “novo” conhecimento 
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que o professor está propondo construir.

 Ao proceder assim, solicitando que pensem, comparem, distingam, 
selecionem, o professor estará, provavelmente, oportunizando: 

a) a mobilização do conhecimento prévio dos alunos sobre os diferentes 
tipos de textos; 

b) direcionando o seu pensamento para as características inerentes a 
cada um; 

c) possibilitando que reflitam sobre as funções e as formas de cada 
texto; 

d) reelaborando as percepções sobre as funções/formas específicas 
do texto descritivo. 

 Através do conhecimento da realidade do aluno o professor obterá 
subsídios para provocar o conflito, a percepção da insuficiência dos esquemas 
já construídos para atender a outras situações-problema. Isso demanda esforço 
também no sentido de criar um contexto de compreensão comum ao grupo, 
enriquecido com a contribuição dos diferentes participantes. 

 Nesse contexto, a ativação do conhecimento prévio é coerente com a 
concepção complexa que percebe o aprender como a criação de possibilidades 
de estabelecer relações entre o conhecimento construído, as novas informações 
e o confronto com a realidade. 

 Para envolver-se com as tarefas propostas é preciso também que o 
sujeito perceba para que necessita fazer tal coisa. Onde vai chegar com isto? 
Qual a serventia? A que possibilidades de aprendizagem esta atividade pode 
conduzir? 

 Sendo assim, é preciso pensar no como oportunizar que os alunos 

atribuam significado às tarefas propostas.

e - A construção de significado: relevância intrínseca da aprendizagem 

  Quando se deparam com uma tarefa em sala de aula, os aprendizes, 
geralmente, elaboram implícita ou explicitamente a seguinte pergunta: “Para 
que será que serve isto?” Essa pergunta sinaliza para uma busca de significado, 
para o que é preciso fazer e o porquê disso. 

 As respostas, ou a ausência delas, por sua vez, vão condicionar as 
ações do sujeito e a qualidade do seu envolvimento, do seu esforço e da sua 
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persistência na atividade. 

 Significar um objeto de conhecimento implica provocar, desafiar, 
estabelecer relações com o objeto, e que este corresponda, em algum nível, à 
satisfação de uma necessidade, mesmo que ela não esteja tão consciente no 
início (cf. VASCONCELLOS, 1994). 

 O significado construído em torno da tarefa proposta para a aprendizagem 
é também um fator que pode condicionar a intenção com que os aprendizes 
vão se envolver com ela (cf. ALONSO TAPIA, 1997). 

 Explicitar a relevância do problema proposto, cuidando para que esse 
vá ao encontro dos objetivos valorizados pelos aprendizes, costuma ser 
positivamente motivador para a maioria dos alunos de diferentes contextos 
escolares. 

 No caso dos alfabetizandos jovens e adultos é importante também a 
explicitação de diferentes usos para o mesmo objeto - a linguagem escrita - visto 
que os motivos dos alunos, o que os mobilizou a voltar a estudar, geralmente 
são distintos (cf. ALONSO TAPIA, 2005). 

 Os alunos se sentem mais envolvidos e conseguem produzir de modo 
mais eficiente quando o professor tem o cuidado de, por um lado, refletir sobre 
o tipo de dúvidas e questionamentos que a tarefa pode suscitar e, por outro, 
buscar responder, para si mesmo, algumas delas, pois é importante também 
ter a clareza de que a atividade solicitada é condicionada pela qualidade dos 
enunciados (cf. MEIRIEU, 2005). 

 Quando da elaboração do enunciado, o professor deve reler e tentar, 
empaticamente, colocar-se no lugar daquele a quem é demandado realizar a 
tarefa, perguntando-se: 

a) Que possibilidades de compreensão o aluno terá desse enunciado? 

b) Que dúvidas ele poderá originar? 

c) Que ambiguidades ele ainda contém? 

  À medida que o professor vai de perguntando isso ele vai tentando sanar 
os possíveis “desvios” existentes no texto que poderiam encaminhar o/ os 
esquemas/s de pensamento dos alunos e alunas para caminhos não planejados, 
/pois o professor que trabalha a partir das representações dos alunos tenta 
reencontrar a memória do tempo em que ainda não sabia, colocar-se no lugar 
dos aprendizes, lembrar-se de que, se não compreendem, não é por falta de 
vontade, mas porque o que é evidente para o especialista parece opaco e 
arbitrário para os aprendizes (PERRENOUD, 2000: 29).
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  Algumas vezes, no entanto, apesar do cuidado, da reflexão, da atenção, 
da empatia, da experiência e de outros ingredientes importantes para prática 
pedagógica, o que tenho observado é que, mesmo assim, os enunciados ainda 
suscitam diferentes interpretações. Algumas “óbvias”, outras nem tanto. 

 Relato a seguir uma dessas situações, por mim vivenciada, para 
exemplificar o que estou tentando dizer. 

 Em uma classe de alunas adultas, em processo de alfabetização, foi 
distribuído um jornal elaborado pela instituição coordenadora do projeto. 

 Naquele jornal, em um artigo, havia a descrição do projeto, especificando 
seus diferenciais em relação a outros. 

 Esse fato ocorreu bem no início do projeto e, como tema de casa, foi 
solicitado que as alunas marcassem no texto quatro palavras iniciadas pela 
letra “e”. 

 O enunciado foi expresso oralmente e a atividade encaminhada como 
tarefa de casa. 

 Na aula seguinte, cumprindo a rotina não rotineira das aulas, ciente de 
que quando se solicita tema de casa, ele precisa ser retomado no encontro 
seguinte, a fim de que possa contribuir para a atribuição e a construção de 
significado a esse tipo de tarefa, a professora indagou quem havia feito o tema 
e pediu para que as alunas ditassem as palavras destacadas. Foi para o quadro 
e esperou. 

 A primeira aluna ditou quatro palavras diferentes iniciadas pela letra “e”. 
A professora as escreveu no quadro. Feito isso, perguntou quem mais havia 
realizado a tarefa. 

 Outra aluna se apresentou. A aluna ditou a primeira palavra: “ensina”. 
A professora escreveu. Ditou a segunda: “en...si...na”. A professora parou, 
pensou, relutou, nada disse e escreveu, novamente, a palavra ensina no quadro. 
Não houve nenhum comentário da parte das outras alunas. Terceira palavra: “ 
en...si...na”. 

 Os pensamentos da professora fervilhavam. Ela refletia ferozmente, ao 
mesmo tempo em que escrevia o que a aluna ditava. Lembrou, então, de dois 
fatos. O primeiro: quando solicitou, oralmente, a tarefa, disse: marquem quatro 
palavras que comecem com a letra “e” - não disse quatro palavras diferentes. O 
segundo: no jornal a palavra ensina aparecia várias vezes, em frases diferentes, 
em contextos diversos. 

 Assim, de acordo com a solicitação da professora, a aluna realizou a 
tarefa de maneira adequada, embora para a professora fosse óbvio que estava 
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solicitando quatro palavras diferentes, mas a aluna não compreendeu desta 
forma. 

 Conclusão: “o que é óbvio para um, não é necessariamente para o outro”. 
Dando continuidade à aula, a professora leu com as alunas as palavras escritas 
no quadro e percebeu que não houve surpresa quanto à repetição da palavra 
ensina. 

 Em relação a isso, afirma Lacerda (2002): 

Nossas certezas são para nós mesmos tão óbvias, claras e definitivas 
que nos impedem de perceber que são tão somente formas óbvias, 
claras e definitivas que temos de olhar para o que somente nós vemos. 
Qualquer coisa que ultrapasse isso, necessariamente precisará 
esbarrar nas certezas do outro, e de um outro ,e de mais um outro 
também (p .39).

  Esse episódio parece não ter tido consequências negativas nos 
objetivos pretendidos naquela atividade, e para mim foi fonte de importantes 
aprendizagens. Semelhante acontecimento, com as mesmas alunas, porém 
com outra professora, que não considerasse o óbvio como dependente 
da subjetividade do sujeito, poderia gerar consequências negativas para a 
aprendizagem. 

 Dependendo da abordagem, ela poderia, por exemplo, contribuir para 
minar a autoestima da aluna, para ridicularizá-la perante o grupo, para gerar 
uma sensação de incapacidade compreensiva e tantas outras situações não tão 
óbvias e nem tão evidentes. 

 Nesse sentido, detalhes como a elaboração do enunciado da atividade 
que se pretende propor não podem ser meros “detalhes”. Tudo precisa ser 
previamente investigado, (re) pensado, (re)significado para que o sujeito se 
envolva produtivamente nas tarefas propostas, percebendo seus objetivos. 

 Essas percepções, bem como as aprendizagens construídas ao longo da 
aula, precisam ser explicitadas em um momento planejado para isso. 

 

f - O fechamento da aula-sistematização das aprendizagens construídas 

  Em toda atividade humana há sempre o momento da síntese. Os 
professores precisariam saber disso, pois, em seu ofício, as atualizações, as 
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sínteses regulares são indispensáveis (cf. MEIRIEU, 2005). 

 Não se podem pretender, entretanto, sínteses definitivas, mas é preciso 
representar, de modo organizado o conjunto daquilo que, em um dado momento, 
tem sentido e significado. Elas não precisam ser necessariamente no final da 
aula. 

 A percepção de estar aprendendo precisa ser explicitada. Serve de 
retroalimentação para o desejo de continuar aprendendo. O fechamento da 
aula é o espaço intencional e formalizado para isso. 

 No final de todas as aulas, percebidas coerentemente como únicas, é 
preciso planejar intencionalmente espaço para explicitações das aprendizagens 
construídas e outras questões inerentes àquele encontro que está finalizando. 

 É preciso que isso seja feito de modo cotidiano e sistemático, pois a 
tarefa proposta não é em si mesma o objetivo a atingir. É o objetivo que deve 
ser avaliado através da tarefa. Perguntas como: 

a) O que se aprendeu hoje? 

b) Onde se pode usar isso? 

c) De onde se partiu, de qual hipótese? 

d) Onde se chegou? 

e) Houve avanços? 

f) Para onde se deve ir? 

g) O que se sugere para a continuidade? 

  São questionamentos que podem ser desencadeadores do objetivo 
perseguido em todas as aulas de perceber-se aprendendo e o quê. 

 O professor precisa ter clareza de que planeja suas aulas em função do 
que o aluno precisa aprender. A partir desse direcionamento ele pode estruturar 
seu planejamento no par encontrar/procurar o que o aluno tem que encontrar e 
como pode procurar (cf. MEURIEU, 2005). 

 Uma sugestão de estratégia para o fechamento da aula é retomar o 
contrato pedagógico do dia, rever oralmente o que estava planejado para o 
encontro e questionar as percepções dos alunos sobre o seu desenvolvimento. 
Podem-se listar as aprendizagens que se pretendia construir e ir questionando 
uma por uma. Enfim, estratégias podem ser planejadas, desde que se tenham 
claros quais os objetivos essenciais do fechamento. 
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Sintetizando: 

 a) No início da aula, é preciso desenvolver estratégias para mobilizar 
a curiosidade,  a atenção e manter o interesse dos alfabetizandos. 

 b) No desenvolvimento, é preciso considerar o modo de desencadear 
as atividades,  significando as propostas, fornecendo pistas para a 
utilização do conhecimento  prévio na resolução dos problemas 
desencadeados. 

 c) No fechamento é preciso: 

• desenvolver estratégias para a avaliação e a autoavaliação das 
intervenções; 

• a articulação e a percepção das aprendizagens construídas; 

• a necessidade da participação de todos para os avanços no 
processo 

• e sugestões e/ou percepções para a continuidade. 

 Como já se afirmou, cada aula é única. No entanto, como geralmente 
a aula faz parte de um conjunto de encontros que serão realizados (projetos 
específicos, semestre, ano), a sensação inerente é que o que for “esquecido” 
hoje poderá ser retomado amanhã.

 Isso é que faz com que, “inconscientemente”, não se dê tanta importância 
aos detalhes do planejamento.

 Esse modo de pensar precisa mudar por tantas razões já comentadas. 
Uma das estratégias para essa mudança seria planejar cada aula de acordo 
com a sistematização dos três momentos citados, quais sejam: o início, o 
desenvolvimento e o fechamento. Está aberto o debate. Aqueles que discordarem 
dessa ideia e dos detalhes que ela demanda podem enviar-me sugestões e 
críticas.
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ATIVIDADE PRÁTICA

 O texto lido trata especificamente da Educação de Jovens e Adultos, mas bem 
poderia estar se referindo ao início da aula para qualquer etapa de escolarização, não 
é mesmo?

1. Veja esta fala do Gaiarsa, extraída do texto lido:

“Se o professor inicia as aulas sempre da mesma maneira, ele pode provocar nos 
alunos o desenvolvimento de uma atitude contumaz e conformista de previsibilidade 
e de ausência de significado. E, diante de estímulos iguais, monótonos, as pessoas 
tendem a deixar de percebê-los, acostumam-se a eles, e tudo se passa como se não 
existissem – nem o estímulo, nem o sujeito (cf. GAIARSA, 2006).”

• E você professor, como inicia suas aulas? Sempre do mesmo jeito, ou 
de formas diferenciadas? Converse com seu colega e compartilhe com 
ele suas experiências.

2. O papel do professor em seduzir, mobilizar e motivar para a aprendizagem é 
bem desenvolvido por você? Você considera que os professores têm mesmo este 
papel?
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3. Vamos dividir os demais trechos em grupos para melhor compreendermos: 
Cada grupo faz uma nova leitura para destacar as principais ideias a serem 
compartilhadas e discutidas no grande grupo:

Grupo 01 - A ativação da curiosidade;

Grupo 02 - A ativação e manutenção do interesse;

Grupo 03 - A ativação do conhecimento Prévio;

Grupo 04 - A construção de significado: relevância intrínseca da aprendizagem;

Grupo 05 - O fechamento da aula-sistematização das aprendizagens construídas.

4° MOMENTOTarde 
14/02/17

Planejamento 
dos 
Professores
organizado pela equipe 
pedagógica da Escola.
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