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RESUMO 
 
Este Trabalho de Conclusão de Curso apresenta uma reflexão sobre alfabetização e 
o Método das Boquinhas. Refere-se a uma pesquisa bibliográfica em que se 
objetivou fazer uma apresentação e reflexão sobre o “Método das Boquinhas”, 
partindo de um breve histórico sobre a alfabetização e algumas metodologias de 
ensino relacionadas ao presente estudo. Considerando que tal proposta colabora no 
processo de aprendizagem da leitura da escrita da criança, trouxemos a contribuição 
de alguns autores, como, Jardini (2003), Barbosa (1994), Soares (2003), Cagliari 
(2002) e outros. O estudo permitiu compreender melhor a evolução da escrita e o 
histórico da alfabetização. Baseando nossa pesquisa em sistemas para aquisição da 
escrita utilizando os sons da fala, avaliamos como relevante a contribuição do 
Método das Boquinhas como sendo mais uma importante proposta para o trabalho 
do professor com crianças dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 
 
 
 
Palavras-chave: Alfabetização. Métodos de ensino. Método das Boquinhas  
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Glossário 

Articulemas ou “boquinhas”: pontos de articulação de cada letra ao ser 

pronunciada isoladamente; gesto articulatório. 

Multissensorial: percepções auditivas, visuais, consciência fonológica, análise, 

orientações de espaços temporais e outras. 

Metacognição: tomada de consciência dos elementos que constituem a linguagem 

escrita e o seu funcionamento. 

Cinestésico: sensibilidade ao movimento; noção de posição ou postura. 

Fonemas surdos: não vibram as cordas vocais. 

Fonemas sonoros: vibram as cordas vocais. 

Arquifonemas: consoantes intercaladas. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho de pesquisa surgiu da necessidade de entender um pouco 

mais como se dá o processo de alfabetização inicial das crianças nas séries iniciais 

do ensino fundamental. No decorrer do curso de Pedagogia nos são apresentadas 

diversas teorias e métodos referentes à alfabetização. Nossos professores expõem 

algumas linhas teóricas e métodos de alfabetização de forma geral com o objetivo 

de conhecermos quais e como se desenvolvem. 

Não fazendo juízo de valor sobre o trabalho de nossos docentes, mas sim 

questionamos considerando o fato de que para nós como futuros educadores, 

teremos como papel alfabetizar e auxiliar no processo de alfabetização das crianças. 

A carga horária destinada às disciplinas de alfabetização no currículo de Pedagogia 

da UEL é pequena diante das dúvidas e anseios enquanto futura educadora. 

Acabamos não conhecemos a fundo um método alfabetizador que acreditamos que 

dê conta de ensinar as crianças a ler e escrever eficazmente. Talvez por 

inexperiência ou insegurança pensamos não saber uma maneira correta e eficiente 

para  alfabetizar as crianças, as quais seremos responsáveis por sua iniciação 

sistemática do conhecimento da leitura e escrita nas séries iniciais do ensino 

fundamental.  

Refletindo a cerca de possibilidades de boas propostas para alfabetização de 

crianças, surge a pergunta: O Método das Boquinhas seria uma boa proposta? Ele 

seria capaz de suprir os anseios de uma futura educadora em suas bases teóricas e 

práticas? No decorrer da pesquisa encontramos respostas positivas a esses 

questionamentos iniciais, registrando um pouco desse conteúdo no presente 

trabalho de conclusão de curso. 

A proposta do “Método das Boquinhas” foi sistematizada inicialmente com o 

objetivo de trabalhar com crianças disléxicas no consultório de fonoaudióloga, seja 

para atendimento especializado ou de apoio escolar (Jardini, 2003). 

 De acordo com Jardini (2003), foi possível perceber que o resultado do seu 

trabalho estava sendo positivo e indo muito bem na reabilitação alfabética das 

crianças com dislexia durante atendimento clínico. Assim, ela resolveu compartilhar 

essa metodologia de trabalho com profissionais da educação e professores 

alfabetizadores. Ela escreveu diversos artigos e livros tratando de temas relevantes 
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para educação e para o trabalho com crianças com dislexia e também para a 

alfabetização. 

 Acreditamos que o “Método das Boquinhas” é um dos importantes métodos de 

alfabetização na atualidade, pois assim como a criança já têm domínio da oralidade 

e da escrita, ela entende e compreende que é possível escrever através da 

transcrição da oralidade. 

  Nesse sentido, refletindo acerca de mais um bom método para alfabetização, 

propomos estudar e sistematizar de forma geral como ocorre o processo de 

alfabetização das crianças através desta pesquisa bibliográfica. Temos como foco 

principal o livro o “Método das boquinhas: alfabetização e reabilitação dos distúrbios 

da leitura e escrita: fundamentação teórica”, de Renata Savarasto R. Jardini. A 

autora coloca o ‘’Método das boquinhas’’ como um instrumento eficiente tanto para 

alfabetização quanto para reabilitação alfabética. Porém, nos propomos aqui em 

discorrer em especifico sobre a alfabetização das crianças. Nosso objetivo não é 

fazer comparações entre outros métodos, apenas o de apresentar um estudo sobre 

o método citado.                 

    Segundo Jardini (2003), até pouco tempo falava-se em treinos e exercícios 

de prontidão para ensinar, na qual se encontrava a salvação de toda a dificuldade de 

alfabetizar as crianças. Era pelo treino que acontecia o aprendizado. Não que o 

treino seja inútil, porém não é suficiente para ensinar as crianças a ler e escrever e 

explicar o papel e a importância da leitura e da escrita na sociedade na qual 

estamos inseridos. 

 É através da forma como ensinamos as crianças que podemos mostrar a 

verdadeira função social da escrita. Sem ela temos muita dificuldade de viver em 

sociedade, embora, muitas pessoas que não tiveram o acesso a aquisição da escrita 

formal sabem decifrar signos através do convívio com o mundo letrado. Com a 

aquisição e o domínio da escrita podemos conhecer novas culturas, histórias de 

nossos antepassados, sem necessitar vivenciá-los, bem como conhecer os saberes 

científicos possibilitados e sistematizados ao longo dos tempos. 

Para entendermos ou recordarmos mais sobre o processo de alfabetização, no 

capítulo a seguir faremos um breve histórico sobre ela, desde a criação da escrita 

até a história recente das metodologias. 
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Na sequência, em capítulo específico falaremos como teve início a proposta do 

“Método das Boquinhas” e o que vem a ser o enunciado método. 

          No capítulo seguinte abordaremos como é a metodologia do “Método das 

Boquinhas” e o uso correto do recurso das “Boquinhas”. Para melhor entendimento 

da proposta, também falaremos da oposicao de fonemas surdos/sonoros, e o uso da 

ferramenta de trabalho para construção do conhecimento através da análise do 

acerto/erro. Para finalizar o capítulo faremos a classificação dos principais erros 

cometidos pelas cianças na fase inicial de alfabetização. 

          No último  capítulo será feito o resumo das principais dificuldades fonológicas 

com o uso do “Método das Boquinhas” 
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2 UM BREVE HISTÓRICO  SOBRE A ALFABETIZAÇÃO  

 

2.1 Criação da Escrita  

 

 

Ao propormos uma reflexão sobre alfabetização e o “Método das Boquinhas”, 

utilizado para alfabetização inicial de crianças, faremos um breve histórico acerca da 

alfabetização e a história dos métodos de ensino, iniciando com a história da escrita 

desde os primórdios do mundo antigo. O processo de criação da escrita evoluiu com 

a própria história humana. Segundo Barbosa (1994, p.34). 

 A escrita, contudo vai aparecer pela primeira vez no mundo antigo, 
num momento histórico caracterizado pelo desenvolvimento 
simultâneo de uma série de elementos diversos, a que chamamos 
civilização. A escrita surge acompanhada de um notável 
desenvolvimento das artes, do governo, do comercio, da agricultura, 
da manufatura, dos transportes. Observando os fatores geográficos, 
sociais e econômicos que conduzem ao desenvolvimento de uma 
civilização, notamos que o complexo de condições que se origina 
nesse momento histórico não poderia funcionar se não existisse a 
escrita. 

Buscando se comunicar e ser entendido, o homem primeiramente vai fazê-lo 

por meio de gestos e expressões da fala. A origem da escrita vem do momento em 

que o homem consegue comunicar seus pensamentos e sentimentos com o uso de 

signos (BARBOSA, 1994). O homem desenha signos que sejam compreensíveis aos 

outros homens, que possam expressar as idéias dos autores deles e que 

proporcione entendimento comum aos demais. 

Acreditamos e podemos dizer que a pintura antecede a escrita. A pintura era 

dirigida por um impulso estético para representar seu cotidiano. Com o passar do 

tempo os desenhos passam a transmitir e comunicar fatos e idéias, os aspectos 

estéticos deixam de ser o fator mais importante. A pintura representada por 

desenhos passam a ser auxilio para identificar uma pessoa ou objetos. Nessa fase o 

desenho tem o objetivo de descrever e os registros não têm ligação direta com o 

idioma falado pelo autor dos desenhos (BARBOSA, 1994). 

O registro descritivo evolui para uma etapa representativa, na qual o desenho 

representa sempre o mesmo objeto ou ser, isto é, para todos os homens que fazem 

parte do contexto, os que compreendem esse sistema de representações. Com isso, 
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o homem passa a fazer registros por pinturas para a posteridade, utilizando-se de 

símbolos conhecidos e utilizados por outros homens. Esta característica é muito 

importante porque de um símbolo individual o mesmo se torna característica social 

(BARBOSA, 1994). 

Nessa fase ainda o símbolo não tem ligação com o idioma, isto é, da fala oral, 

pois o desenho tem o significado primitivo, não se preocupa com os sons da fala. 

O momento decisivo para o desenvolvimento completo da escrita vem pelos 

Sumérios, sendo a sua região considerada o berço da escrita. O primeiro registro 

deles que se conhece é uma pequena lápide encontrada nos alicerces de um templo 

em AL UBAID. O construtor do templo escreveu nele o nome do seu rei, sendo ele 

pertencente a uma dinastia entre 3150 e 3000 a.C. 

A mais primitiva escrita sumeriana era ideográfica, isto é, composta 
de sinais que representam ideias e não palavras. Assim, o desenho 
de um pé humano significa “pé”, “caminhar”, “estar em pé”, ou se 
tiver algum sinal adicional passa a significar“, “apear-se”, “carregar”, 
“alicerce” (BARBOSA, 1994, p.35). 

  
Por volta de 3100 a.C, os Sumérios sentem a necessidade de fazer os registros 

exatos das mercadorias transportadas do campo para as cidades e de uma para 

outra. Com objetivo de evitar confusões dos nomes e das mercadorias, foi criada a 

escrita cuneiforme, passando assim a representar os nomes dos objetos, ações e 

pessoas por desenhos representando os sons dos nomes, constituindo uma 

evolução do sistema de escrita mais complexa. O signo passa a ter valor fonético, 

independente do seu significado. 

Os cuneiformes são sinais gráficos em forma de cunha, traçados em tijolos de 

argila por meio de instrumentos de metal. Esses sinais são em grande parte 

silábicos. À representação gráfica (desenhada) dos sons chamamos de hieróglifos 

(do grego hiero=sagrado; ghiphein= escultura, gravação). Era desta forma que os 

gregos denominavam a escrita egípcia (BARBOSA, 1994, p.36). 

Com a criação do sistema de escrita com valor fonético, isto é, a fonetização, 

novos campos se abrem, pois se tornou possível expressar todas as formas 

linguísticas. Os signos passam a ter valores convencionais. Eles foram 

normatizados, pretendendo-se que todas as representações fossem feitas do 

mesmo jeito, seguindo uma mesma regra. 

Com a introdução do sistema de fonetização abrem-se enormemente 
os horizontes para os registros escritos. Passa a ser possível 
expressar todas as formas linguísticas, até as mais abstratas, por 



14 

 

meio de símbolos escritos. Os signos passam ter valores silábicos 
convencionais: convenção de forma e de princípios. Os signos foram 
normatizados, para que todos desenhassem da mesma maneira; 
estabeleceram-se correspondência entre signos com valor silábicos 
definidos; definiram-se regras quanto à orientação da direção dos 
signos, à forma e sequência das linhas. A sequência dos signos 
passou a seguir a mesma sequência da linguagem falada. Houve, 
portanto, uma alteração significativa nas convenções do sistema 
representativo. A formalização da escrita exigiu não só o 
estabelecimento das regras, como também a aprendizagem efetiva 
das normas e princípios da escrita (BARBOSA,1994, p.36).  

 

Com o desenvolvimento da escrita fonetizada, foi necessária a criação de 

regras para essa nova forma de escrita, assim como ensinar essa formalização. 

Somos levados a refletir sobre a civilização humana que acontecia com as novas 

criações ou invenções desenvolvidas para o convívio em sociedade. As mesmas 

devem ser aprendidas e ensinadas para continuar prosseguindo e evoluindo, pois o 

desenvolvimento inicial da escrita proporcionou o poder de se acumular o saber e 

conhecer os fatos do passado. As pessoas que tivessem acesso às representações 

gráficas deviam possuir certo conhecimento sobre as escritas para fazer a leitura e 

entendê-lo. Para dar sequência a história da escrita, abordaremos a seguir a criação 

do alfabeto, bem como os vários alfabetos que surgiram a partir da escrita dos 

sumérios. 

A criação da escrita cuneiforme pelos sumérios, isto é, os princípios da escrita 

fonetizada, estendem-se ao Oriente. Por intermédio do Oriente Médio, podem ter 

servido de base à criação da escrita na China.  O sistema cuneiforme foi adaptado 

por outros povos e seus idiomas, sendo aderido também pela Babilônia, Assíria e 

Caldeia. 

Supõe-se que a influência da escrita Suméria se expandiu para o Oeste, até o 

Egito, por volta de 3000 a.C. Por sua vez o Egito a influenciou, estendendo-a até o 

Egeu, no qual por volta de 2000 a.C, origina-se a escrita cretense, e séculos mais 

tarde, em Anatólia, a escrita hieróglifa hitita (BARBOSA, 1994). 

O Egito recebeu muitas influências da Suméria, mas pelas diferenças nas 

condições ambientais das duas regiões, também surgiram distinções. No Egito havia 

muita pedra cantaria, já os sumérios usavam geralmente tijolos de argila. Outro 

ponto importante era a presença do papiro às margens do rio Nilo, que eram 

utilizados para fabricar papel e, portanto, os egípcios escreviam sobre o papiro. 
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Em meados de 3000 a.C, os hieróglifos egípcios alcançaram sua forma 

definitiva para o alfabeto, que possuía 24 sinais para as consoantes (BARBOSA, 

1994, p.36). Os povos semíticos da margem oriental do Mediterrâneo que 

mantinham contato com o Egito e a Mesopotâmia, também utilizavam o papiro 

egípcio e possuíam um alfabeto de 22 sinais.  

Com a herança da representação Silábica do povo semítico ocidental os 

gregos desenvolveram o alfabeto, e também um sistema de vogais. Essas vogais, 

unidas aos signos silábicos, tornaram as sílabas simples signos consonânticos, 

criando um inédito e completo sistema alfabético de escrita, com 27 letras 

(BARBOSA, 1994). O nosso alfabeto também se desenvolveu a partir do alfabeto 

grego e muitos dos alfabetos existentes foram baseados no seu sistema de escrita. 

Quem inventou a escrita inventou ao mesmo tempo as regras da 
alfabetização, ou seja, as regras que permitem ao leitor decifrar o 
que está escrito, entender como o sistema de escrita funciona e 
saber como usá-lo apropriadamente. A alfabetização é, pois, tão 
antiga quanto os sistemas de escrita. De certo modo, é a atividade 
escolar mais antiga da humanidade (CAGLIARI,1998, p.12).  

 
 Desta forma a civilização que inventou a escrita o fez com o objetivo de ser 

compreendida por aqueles que faziam a leitura dos registros, isto é, quem inventou a 

escrita, ao mesmo tempo fornece meios para a decifração do próprio sistema de 

escrita que criou. 

  Assim, sistematizarmos brevemente o histórico da criação da escrita, desde 

as representações por meio de desenhos até a criação do alfabeto grego, que foram 

os precursores de vários alfabetos nas mais diversas civilizações. Faremos agora 

um breve histórico acerca da alfabetização e das metodologias utilizadas para 

generalizá-la. 

  

 

2.2 História das Metodologias 

 

 

           Durante a Idade Média a alfabetização acontecia na maioria das vezes de 

forma não escolarizada, na esfera privada. Quem sabia ler e escrever ensinava 

quem não sabia, mostrando o valor fonético do alfabeto na sua língua, a forma 

ortográfica das palavras e a interpretação gráfica (CAGLIARI, 1998). As crianças 
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que podiam eram ensinadas em casa pelos pais ou alguém da família, e até mesmo 

eram alfabetizadas por alguém contratado para esse objetivo. Essa forma de 

alfabetização aconteceu aproximadamente até o século XVI d.C. 

Uma das primeiras tentativas de ensinar as crianças a ler e escrever de que se 

tem registro aconteceu na França, no final do século XVIII. Uma das metas da 

educação francesa era estabelecer escolas públicas para todos os cidadãos, cujo 

objetivo principal era ensinar o uso da língua escrita (BARBOSA, 1994). 

Segundo Barbosa (1994), antes de ocorrer as grandes mudanças 

revolucionárias no Ocidente, no século XVIII, a leitura e a escrita eram privilégio da 

classe aristocrática, e se torna necessária a democratização da leitura e da escrita, 

pelo fato da sociedade necessitar de cidadãos produtivos e alfabetizados. Com esse 

novo contexto as práticas pedagógicas foram se reformulando para atender a nova 

demanda educacional. 

 De acordo com Barbosa (1994), as reformulações aconteceram também 

porque novas elaborações teóricas foram surgindo, com o avanço da investigação 

da Psicologia Genética, que provocou a ruptura com os modelos tradicionais de 

aprendizagem da leitura e da escrita. 

Com o passar do tempo e com o avanço da sociedade, as metodologias foram 

se adaptando e evoluindo, considerando que cada contexto social passa a exigir um 

determinado tipo de pessoa letrada. Com as possibilidades de fazer registros dos 

saberes acumulados, também foi possível produzir um grande acervo na área da 

leitura e escrita. 

Nesse contexto, vamos falar do período que vai da Antiguidade até meados 

dos séculos XVIII e que é marcado pelo uso exclusivo do método sintético. Também 

falaremos sobre o método global que se iniciou a partir do século XVIII, e se coloca 

como oposição teórica ao método sintético. Esta oposição se efetivou no inicio do 

século XX, com Decroly. 

O método sintético tem como objetivo levar a criança à compreensão da 

existência de uma correspondência entre os signos da língua escrita e os sons da 

língua oral. 

O caminho sintético tem seu ponto de partida no estudo dos 
elementos da língua – letra, fonema, sílaba. E considera o processo 
da leitura como um esquema somatório: pela soma dos elementos 
mínimos – o fonema ou sílaba -, o aprendiz aprende a palavra. Pela 
somatória das palavras, a frase e o texto (BARBOSA, 1994, p.46). 

 



17 

 

A criança aprende fazendo a correspondência entre som e grafia, aprende a ler 

fazendo a oralização da escrita. 

Essa abordagem sintética tem mais de 2000 anos. No inicio dela o aprendiz 

tinha que dominar o alfabeto e após aprendê-lo era apresentada a sua grafia das 

letras. Depois se apresentavam as sílabas, sistematicamente e em ordem. Em 

seguida, eram colocadas as palavras mais simples e depois as palavras mais longas 

consideradas mais difíceis (BARBOSA, 1994). 

Nessa metodologia o aluno levava aproximadamente quatro anos para ler um 

texto completo, pois a escrita era feita sem pontuação e não se tinha espaços em 

branco para separação de palavras. A escrita era rebuscada e não se tinha uma 

normatização para ortografia. Somente com o domínio da leitura se iniciava a 

aprendizagem da escrita. 

 

Na segunda metade do século XVII, Viard e Cherrier, dois autores de 
metodologias, propõem abandonar a soletração e colocam como 
ponto de partida do ensino da leitura a sílaba, após o conhecimento 
das letras do alfabeto: não é mais preciso ensinar b + a = ba, mas 
diretamente ba (BARBOSA, 1994, p.48). 

      

 Com essa mudança no método sintético, o foco da alfabetização se torna a 

sílaba e não como antes, a letra isolada. No início do século XIX, o método sintético 

se aperfeiçoa, mudando de nome da letra para o som da letra. 

    No final do século XIX e início do século XX, sobressai-se a abordagem que 

vai opor-se aos postulados do método sintético e estabelecer em definitivo a 

abordagem do método analítico, sob a influência da Psicologia Genética e dos 

defensores do método analítico (BARBOSA, 1994).  

Os fundamentos do método global vão proporcionar modificações no método 

sintético. Representada pelo método analítico-sintético, essa proposta toma alguns 

elementos do global, sem deixar de lado as características básicas do método 

sintético. O ponto de partida do ensino da leitura é o uso de palavras que são 

conhecidas pelas crianças, sendo assim, aparecem às palavras-chave. Esse método 

veio a ser conhecido como método Schuler (BARBOSA, 1994). 

No início do século XX, Radonvilliers se opõe à marcha sintética e sistematiza 

o método analítico. Nicolas Adam lança bases do novo método. A argumentação 

proposta faz uso da seguinte metáfora: quando queremos mostrar uma camisa a 

uma criança, a mostramos inteira e depois explicamos suas partes, como a gola, as 
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mangas, portanto, segundo ele, para ensinar a ler não deve ser diferente. Deveria 

ser mostradas palavras significativas do seu cotidiano, escritas em pedaços de papel 

de tamanhos diferentes. Com o tempo, usando essas palavras as crianças 

acostumar-se-iam com a grafia delas. Depois de certo número de palavras 

reconhecidas pelas crianças, passava-se a escrever frases com elas, com menor 

tempo possível as crianças passariam a ler todas elas (BARBOSA, 1994). 

Essas proposições dos precursores do método eclético não vingam no seu 

tempo, mas a semente estava lançada e no início do século XX, essas formulações 

se concretizam. Tal abordagem se justifica pelos estudos e explicações da 

Psicologia da Gestalt e com Claparéde, em que a noção do sincretismo, isto é, a 

visão do conjunto das coisas vista pelas crianças dá maior significado. A criança 

quando vê um texto pela primeira vez, o vê no seu conjunto de palavras e não 

somente a sílaba isolada. Nesta perspectiva teórica é mais fácil começar a ensinar a 

ler pelas palavras do que por letras isoladas (BARBOSA, 1994). 

Em 1936, o avanço nos estudos da área de Psicologia permitiu que Ovide 

Decroly lançasse bases do método ideovisual. Veremos as características básicas 

desse método. 

No método ideovisual a aprendizagem da leitura é baseada no reconhecimento 

global de frases significativas, devendo essa fase durar boa parte do tempo. Nele a 

compreensão da leitura tem papel fundamental deixando de lado a decodificação, 

vista como domínio externo à leitura.  Essa perspectiva metodológica, na prática foi 

raramente adotada (BARBOSA, 1994). 

Barbosa (1994) analisa que no Brasil aconteceu uma grande batalha, no que 

se refere à opção de métodos a serem adotados, isto é, sintético e analítico. Após 

inúmeros debates que até foram parar nas páginas dos jornais, a diretoria Geral de 

Instrução de São Paulo sancionou a obrigatoriedade de fazer uso do método 

analítico nas escolas públicas. Porém ele foi severamente questionado pelos 

professores, que na verdade nunca aplicaram os princípios do método analítico. 

Diante deste fato, em 1920 a lei foi revogada, dando liberdade de escolhas 

metodológicas a serem adotadas pelos professores. 

Desde os primórdios a criação da escrita pelos povos foi uma grande 

conquista, no que se refere à civilização humana e criação de uma sociedade, pois 

ao criarem mecanismos que representassem seus pensamentos, passaram a ter 

domínio de realizar a transcrição da oralidade.  
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 Retratando o seu cotidiano através das mais simples pinturas nas paredes, 

tinham o objetivo de mostrar ou transmitir aos outros seus saberes. Com isso a 

criação de signos foi evoluindo de acordo com as necessidades humanas, com uma 

tecnologia para fazer seus registros e propiciar acúmulo dos saberes sistematizados 

ao longo do tempo. 

Na criação da tecnologia da escrita também surge a chave para fazer a leitura, 

isto é, a chave para alfabetização. Com ela são fornecidas as regras para decifrar a 

escrita mostrando o seu uso apropriado. Assim a alfabetização é uma das mais 

antigas atividades humanas. Ela foi se aperfeiçoando com o tempo pelo uso das 

mais diversas metodologias de ensino, que foram se evoluindo de acordo com a 

necessidade de cada momento histórico vivido pela sociedade.  

No capítulo seguinte abordaremos sobre uma dessas boas metodologias para 

se alfabetizar: o “Método das Boquinhas”. 
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3 O QUE É O “MÉTODO DAS BOQUINHAS” 

 

Para iniciarmos a reflexão sobre a alfabetização e o Método das Boquinhas 

pensamos ser necessário primeiramente questionar, o que vem a ser um método? A 

partir disso, estamos à procura de um método para nos auxiliar no trabalho 

educativo com crianças na fase inicial de alfabetização?  

Para responder a esses questionamentos buscamos a contribuição da autora, 

Soares (2007) que faz uma discussão referente a métodos de alfabetização, cujo 

título é, “Alfabetização: em busca de um método”?  A pergunta inicial da obra é: 

estamos em busca de um método?  Ela entende que, com as novas concepções 

pedagógicas na área de alfabetização, pareceria criminoso admitir estar à procura 

de um “método”. O que há alguns anos atrás se tratava de uma afirmativa, hoje é 

uma dúvida. 

[...] Um método de alfabetização será, pois, o resultado da 
determinação dos objetivos a atingir (que conceitos, habilidades, 
atitudes caracterização a pessoa alfabetizada?), da opção por certos 
paradigmas conceituais (psicológico, linguístico, pedagógico), da 
definição, enfim de ações, procedimentos, técnicas compatíveis com 
os objetivos visados e as opções teóricas assumidas (SOARES, 
2007, p.93).  

Portanto, Soares (2007), responde à pergunta afirmando que estamos sim à 

procura de um método, que dê conta de nos apoiar no trabalho educativo, com algo 

que acreditamos ser consistente. Assim, pensando na procura de mais um método 

relevante, faremos uma apresentação geral sobre o “Método das Boquinhas” na qual 

consideramos uma boa proposta metodológica para alfabetização de crianças. 

Jardini (2003), fala que o este método foi criado em parceria com a 

fonoaudiologia e a psicopedagogia. Inicialmente ele foi desenvolvido em consultório 

com trabalho específico com crianças disléxicas na reabilitação alfabética. Ela 

resolveu compartilhá-lo porque estava dando bons resultados no trabalho clínico. Foi 

nesse processo que descobriu que o Método das Boquinhas pode ser usado para 

alfabetização inicial de crianças. O trabalho vem dando bons frutos, ela publicou 

vários livros relacionados à alfabetização e faz palestras pelo Brasil, intitulando-se 

como formadora de multiplicadores do Método. 
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Considerando-o como mais uma boa proposta para alfabetização, Jardini 

(2003), parte da idéia de que as habilidades de falar e escutar já são dominadas 

pelas crianças. Com isso estariam aptas para ser inseridas no universo da leitura e 

da escrita a serem descobertos. O código escrito é derivado da língua falada e a 

relação entre os sons da fala e os seus significados não são sempre iguais. Os sons 

e as suas representações ortográficas, regida pelo principio alfabético, que deve ser 

ensinado às crianças nem sempre são simples de aprender devido a diversos 

fatores (JARDINI, 2003). 

Ela escolhe a fala e os sons (fonemas) como ponto de partida para a aquisição 

das letras (grafemas), como é feito no processo fônico. São trabalhadas nas 

habilidades de análise fonológicas (JARDINI, 2003 apud DOMINGUEZ, 1994) e 

consciência fonológica (CAPOVILLA & CAPOVILLA, 2002; SANTOS & NAVAS, 

2002, apud JARDINI, 2003). A autora acrescenta a ela os pontos de articulação de 

cada letra ao ser pronunciada isoladamente (articulemas, ou ‘’boquinhas’’). Inspirado 

nos princípios da Fonologia Articulatoria-FAR, que torna apta a unidade fonético-

fonológica, o gesto articulatório (BROWMAN & GOLDSTEIN, 1986 e 1990, apud 

JARDINI, 2003), faz com que o ’’ Método das boquinhas’’ seja um trabalho inédito. 

 A autora diz que a proposta do ‘‘Método das Boquinhas’’ aproximou-se da 

posição teórica ‘‘construtivismo’’(BEDNAR ET ALL., 1993; COLL ET AL., 1990 e 

1993; Ferreiro, 1986; apud JARDINI, 2003), no qual define a aprendizagem como 

processo ativo, desenvolvendo sobre a base da experiência, onde o aluno estaria 

construindo uma representação interna do conhecimento, fazendo uma interpretação 

pessoal da experiência vivenciada, em constante troca. Sobre essa e outras 

afirmações da autora, faremos nossas reflexões em outro momento. 

 O Método das Boquinhas é usado como recurso principal de aprendizagem da 

leitura e escrita na abordagem multissensorial, em que vários inputs 

neuropsicológicos são considerados em atividades elaboradas através da 

estimulação das percepções auditivas, visuais, consciência fonológica, análise, 

orientações espaço-temporais e outras (JARDINI, 2003). 

Segundo a autora, o Método das Boquinhas, além dos passos iniciais da 

aquisição da leitura e da escrita, estimula a criança a lidar e pensar com a língua 

escrita, que no futuro será auxilio no desenvolvimento do auto-monitoramento e 

outras destrezas metacognitivas relevantes na construção de textos significativos, 
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interpretando-os, identificando as informações mais importantes, fazendo síntese e 

formulando perguntas (COOPER, 1993, apud JARDINI, 2003). 

 

[...] O traçado espacial do grafema, com os dedos, na mesa, e o 
padrão tátil/cinestésico, principalmente em se tratando de oposições 
de fonemas surdos/sonoros foram muito exercitados, acrescidos ao 
trabalho de conscientização dos articulemas ‘’boquinhas’’ (JARDINI, 
2003, p.93). 

.  

A autora diz que a criança é levada a ler e escrever, em diversos ambientes, 

usando todos os recursos disponíveis, como no parque, em sala de aula ou no 

refeitório. Práticas que estimulam as crianças a ler sem ver, escrever sem lápis e 

ditar sem som, utilizando as ‘’boquinhas’’, induzidas multissensorialmente e fazendo 

qualquer outra atividade de leitura e escrita que pudessem inventar. 

 

[...] A leitura seria a finalização e consequência dos conceitos 
internalizados, sendo a escrita vista como um instrumento para esse 
aprendizado, assim como a fonética ou a leitura orofacial, partindo de 
unidades simples de expressão, como as vogais, até chegar à 
produção de textos, interpretações e uso da gramática (JARDINI, 
2003, p.94). 
 

O Método parte da unidade mais simples, que são as vogais, até chegar a 

produzir textos mais complexos. Segundo essa base teórica é mais fácil o 

aprendizado das crianças na fase de alfabetização utilizando essa estratégia. 

Trabalhando com fonemas a aquisição da leitura se torna mais segura. A 

análise fonológica orienta as crianças quanto ao sistema de som da fala, auxiliando 

a ruptura com o código e favorecendo a tomada de consciência (metagognição) dos 

elementos constitutivos da linguagem escrita e seu funcionamento (DOMINGUEZ, 

1994, apud JARDINI, 2003).  

 Segundo a autora, a proposta faz uso de “leituras compartilhadas’’, na qual 

crianças reunidas veem e observam um bom leitor. São lidos contos e histórias 

infantis conhecidas com expressão e entonação, na sequência é dada voz às 

crianças para continuarem o texto utilizando os recursos gráficos que o livro oferece. 

A criança sente-se à vontade e se interessa em ler, fazendo ligação entre ver, ouvir 

e falar. 

  Segundo ela, tal proposta é diferente das orientações dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, no qual orienta o aluno que, ‘’logo que chegue à escola, seja 
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solicitado a produzir seus próprios textos. Mesmo não sabendo grafá-los, escrever 

como conseguir, mesmo que não faça convencionalmente’’, (PCN DE LÍNGUA 

PORTUGUESA, 1997, p.49). Parte-se do espontaneísmo e, quem sabe, seja bem 

assimilado pelas crianças sem dificuldades. A autora entende que, para aquelas que 

necessitam de um aprendizado mais preciso, fica difícil e até frustrante quando não 

se consegue executar com êxito a atividade proposta.  

 Para ela, seu modelo de leitura compartilhada é muito relevante, porque as 

crianças sentem prazer em ouvir as histórias e contos, instigadas a fazer o mesmo, 

pelo envolvimento do leitor, despertando o gosto pela leitura desde cedo. 

 A autora sugere que a professora responsável faça em alguns momentos a 

troca de papéis, deste modo, após a aprendizagem formal, cria-se situações de erro 

para que sejam corrigidos, aprendendo através dele, corrigindo e ensinando os 

colegas. Neste sentido, a tarefa do professor consiste em ser um instrumento de 

intercâmbio entre as crianças, contribuindo para que as mesmas vivenciassem 

situações concretas, descobrindo que podiam e sabiam escrever (FERREIRO & 

PALÁCIOS, 1987; apud JARDINI, 2003). 

            Enfatizando o já citado, a autora Jardini (2003), em sua proposição 

metodológica adota como ponto de partida a fala e os sons (fonemas) para 

apropriação da escrita. No “Método das Boquinhas” ela inclui também para cada 

ponto articulatório que será pronunciado isoladamente um articulema, chamado de 

“boquinhas”, que serão mostradas no próximo capítulo. Na proposta, além dos 

princípios para apropriação da escrita, ela serve como instrumento para aquisição da 

leitura, sendo esta a finalização do processo. 

No capítulo a seguir apresentaremos uma visão geral da metodologia do 

“Método das Boquinhas” sistematizada pela autora Jardini (2003). 
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4 A METODOLOGIA DO “MÉTODO DAS BOQUINHAS” 

 

     

          A proposta de alfabetização “Método das Boquinhas”, além dos princípios 

iniciais para aquisição da leitura e escrita, também faz uso de outras estratégias de 

ensino como, o letramento concomitante com a alfabetização. 

      De acordo com Jardini (2003), atualmente é comum falar em letramento nas 

propostas educacionais de qualquer metodologia de ensino, processo iniciado por 

volta dos 5 anos e concluindo aos 7anos. Nesse caso falamos de habilitar as 

crianças ao código escrito com crianças ditas ‘’normais’’, as quais sejam submetidas 

a boas condições de ensino.  

Segundo a autora, no processo de alfabetização pelo ‘’Método das 

Boquinhas’’, a escrita e a aquisição da leitura acontecem ao mesmo tempo. A escrita 

manuscrita é vista como meio de expressão do conteúdo adquirido e deve ser 

treinada para fixação do grafema orientação espacial. O treino do grafema pode ser 

com os dedos no ar, na parede com ou sem apoio visual e diferentes materiais 

podem ser usados. 

Jardini (2003) propõe que se inicie pela letra de forma, seguida da manuscrita. 

Somente após o andamento apresentam-se as letras de imprensa, usadas apenas 

para leitura. Quando a criança tiver o domínio do uso da frase, é apresentada a letra 

maiúscula manuscrita, sendo usada no início de frases e para substantivos próprios. 

De acordo com ela, para auxiliar as crianças que apresentam um grau maior de 

dificuldade em memória espacial, não memorizando o grafema, utiliza-se o apoio 

oral enquanto traça a letra. Exemplo: letra A fala-se: sobe, desce e corta. Para 

apresentação de uma nova vogal, retoma-se a anterior antes de apresentar outra 

letra (JARDINI, 2003). 

A autora refere-se à importância de que todos os exercícios, inicialmente sejam 

demonstrados na lousa, trocando por vezes os papéis, chamando os alunos para 

executar no quadro, antes de fazer no caderno. 

Outra sugestão é que o Método seja iniciado com apresentação das vogais, 

alfabetizando-se oferecendo simultaneamente fonema/grafema/articulema, isto é, 

som/ letra/ “boquinha’’. Esse trabalho com as vogais deve seguir até o momento que 

se perceba que todas as crianças compreenderam o processo. Com as vogais já 
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dominadas, são apresentadas as consoantes que formarão sílabas simples. Estas 

sílabas inicialmente não devem ter dificuldades ortográficas provocadas pela 

ocorrência de duplos ou triplos fonemas. Com a apresentação da consoante, será 

feita a fixação na família silábica. Exemplo: consoante /T, família /TA-TE-TI-TO-TU/. 

Recomenda-se apresentar as consoantes na seguinte sequência, 
sempre uma de cada vez, só introduzindo a seguinte, após o domínio 
da anterior: /l,/t,/p,/f,/m/ ou /n. Depois introduzir as opostas sonoras /d/, 
/v/,/b/. Depois /k/ (ca – que – qui – co – cu),/R/ inicial, /j/ (ja – je - ge – ji 
– gi – jo – ju),/s/ inicial, /g/ (ga – gue – gui – go – gu) e /x/ (cha). A 
seguir o /r/ fraco (ara). Posteriormente introduz-se os arquifonemas 
(consoantes intercaladas) /ar/,/as/, /an/, /am/, /al/, depois os dígrafos 
/ss/,/rr, /nh/, /lh/.  (JARDINI, 2003, p.109).  

 
 Essa sequência é justificada pela posição articulatória das letras, possuindo 

como base um grau de complexidade de menor para maior.  

A autora recomenda a apresentação das consoantes nessa sequência 

especifica, porque ela parte do pressuposto de que devemos ensinar primeiro as 

consoante que não apresentam sons variados, ficando mais fácil para a criança 

aprender ler e escrever. Com apresentação das cinco primeiras famílias de 

consoantes a criança já é capaz de entender o mecanismo de escrita, assim está 

apta para compreender as dificuldades e variáveis ortográficas da língua. Pode-se 

seguir com as outras consoantes e encontros consonantais, porque ela consegue 

assimilar as consoantes que possuem o mesmo som, mas são grafadas de formas 

distintas. A criança com esse método sente-se mais segura, e aprende com 

facilidade e confiança. 

         O quadro que apresentaremos a seguir tem como função ajudar o professor a 

fazer o gesto articulatório correto e compreensível aos seus alunos, evitando 

confusão entre os sons das letras, bem como qual é forma correta de fazer os 

articulemas, isto é, a forma como a boca vai se articular para pronunciar o fonema 

de cada letra. 

Consideramos de grande importância esse quadro que a autora propõe, pois 

traz  a descrição detalhada de como se faz a posição articulatória para cada letra do 

alfabeto, auxiliando quem pretende trabalhar com o “Método das Boquinhas” e 

poderá basear-se, por meio dessa explicação: 

 

 

 



26 

 

FONEMA 

(Som) 

ARTICULEMA (“Boquinha”) GRAFEMA 

(Letra) 

/a/ Boca bem aberta, mostrando-se os dentes. Sonoro. A 

/e/ Boca entreaberta. Sonoro. E 

/i/ Dentes à mostra, lábios esticados. Sonoro I 

/o/ Boca entreaberta, lábios arredondados. Sonoro. O 

/u/ Boca semi-fechada, lábios em bico. Sonoro. U 

/b/ Lábios fechados, som explosivo – vibração. Sonoro. B 

/k/ Boca entreaberta, som brusco na garganta. Sem 

vibração, surdo. 

 

CA, CO, 

CU, QUE, 

QUI 

/d/  Boca semi-fechada, a língua toca rapidamente os 

dentes superiores – vibração. Sonoro. 

D 

/f/ Dentes superiores tocam o lábio inferior, soltando o ar - 

sem vibração. Surdo.  

F 

/g/ Boca entreaberta, som brusco na garganta – com 

vibração. Sonoro. 

GA, 

GO,GU, 

GUE, GUI 

/J/ Lábios em bico, língua elevada ou retraída – com 

vibração. Sonoro. 

JA,JE,JI, 

JO,JU,GE,

GI 

/l/ Boca aberta, a língua toca atrás dos dentes superiores. 

Sonoro. 

L 

/m/ Boca fechada, som nasal. Sonoro. M 

/n/ Boca aberta, língua atrás dos dentes superiores, som 

nasal. Sonoro. 

N 

/p/ Boca fechada, som explosivo – sem vibração. Surdo. P 

/rr/, /R/ Boca entreaberta, garganta raspada. Sonoro. R ,ARRA 

/r/ Boca entreaberta, língua toca uma vez o céu da boca, 

mais ao fundo. 

AR, ARA 

/s/ Dentes à mostra, lábios esticados, sopro continuo, 

língua toca os dentes superiores – sem vibração. Surdo. 

SA,SE,SI,

SO,SU,ÇA

,ÇO,ÇU, 
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SS,CE,CI 

/t/ Boca semi-fechada, língua toca rapidamente atrás dos 

dentes superiores - sem vibração. Surdo. 

T 

/v/ Dentes superiores tocam o lábio inferior, soltando o ar - 

com viração. Sonoro. 

V 

/x/ Lábios em bico, língua elevada ou retraída – sem 

vibração. Sonoro. 

X,CH 

/z/ Dentes à mostra, lábios esticados, sopro continuo, 

língua toca os dentes inferiores – com vibração. Sonoro. 

A, ASA 

  

Fonte: (JARDINI, 2003, p.103) 

          
        Este quadro, além de descrever detalhadamente cada articulema para cada 

letra, também mostra que, para cada som pronunciado podemos grafá-lo de outra 

forma. Por exemplo: o som da letra /s/ pode ser grafado com /ç/. Essas variáveis da 

língua portuguesa devem ser apresentadas juntamente com as famílias de sons 

iguais, com o tempo a criança aprenderá escrever ortograficamente correto.  

        A seguir colocaremos os articulemas (boquinhas) que servem para visualização 

do gesto articulatório, a serem trabalhados em conjunto com o quadro acima 

descrito. Esses articulemas estão na língua portuguesa, pois cada língua tem uma 

pronúncia distinta e a ênfase da proposta está baseada nessa nossa língua materna.  

O encarte auxiliará na visualização de cada “boquinha” a ser feita para fixação da 

correspondência fonema/grafema/articulema a serem treinados cinestesicamente 

(pelo toque) e visualmente (com espelhos) tanto pelo professor quanto pelo aluno.  
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4.1 Articulemas ou “Boquinhas” 

 

 

Fonte: www.metododasboquinhas.com.br  
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 Podemos analisar que cada “boquinha” exemplificada, tem como função 

ajudar na aplicação do Método. O professor vai trabalhar a letra juntamente com 

seus alunos, pronunciando os sons de cada uma e farão os articulemas. Os alunos 

vivenciam essa prática e a própria experiência e com as observações dos colegas, 

do professor e no próprio encarte das “boquinhas”. O aluno pensa na letra, vê o 

articulema, escuta o som que pronunciou e faz a correspondência da grafia. A 

alfabetização pode se tornar prazerosa, pois a proposta trabalha de forma objetiva, 

sem fazer com que o aluno perca muito tempo tentando formular hipóteses sozinho.  

Ainda com relação às imagens, outro fator da proposta é que algumas 

“boquinhas” possuem o mesmo ponto articulatório. Por conta disso, a autora criou 

um mecanismo para fazer a diferenciação que explicaremos a seguir.  

 

 

4.2 Oposição de fonemas surdos/sonoros: 

 

  

Refletiremos a respeito do trabalho com os fonemas que possuem o mesmo 

gesto articulatório. Jardini (2003) sistematizou mais uma boa ferramenta para auxiliar 

na aplicação, para fazer diferenciação dos articulemas e fonemas. Ela já utilizava 

essa ferramenta no seu consultório especializado em reabilitação alfabética de 

crianças disléxicas. 

 Os fonemas surdos e sonoros são pronunciados usando-se o mesmo ponto 

articulatório, isto é, a mesma “boquinha”, porém produzem sons distintos.  Para 

auxiliar na diferenciação, damos o traço de distinção sensorial com a mão na 

garganta, para se poder sentir a vibração das cordas vocais (JARDINI, 2003). Como 

todas as vogais são sonoras e vão vibrar na garganta, sugere-se pronunciar os 

fonemas sem as vogais. Nas palavras da autora, “Os fonemas sonoros devem ser 

mostrados à criança com a mão na garganta. Os fonemas/grafemas sonoros são 

grafados de vermelho e os surdos de azul” (JARDINI, 2003, p. 135). Segundo ela, 

podemos escrever com cores diferentes a grafia dos fonemas surdo/sonoros para a 

criança se acostumar com a escrita dos fonemas/grafemas tanto surdos quanto 

sonoros. 

Fonemas surdos não vibram as cordas vocais, e são representados pelas 

letras: /p/, /t/, /k/-ca,que,qui,co,cu,qua, /f/, /x/-x, ch e /s/-s,ce.ci.ss,ç. Para 
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apresentação dessas letras fazemos a “boquinha” de modo comum, como 

exemplificado no quadro para visualização das “boquinhas” (JARDINI, 2003) 

Fonemas sonoros vibram as cordas vocais, e são representados pelas letras: 

/b/, /d/,/g/-ga,gue,gui,go.gu,gua, /v/, /j/-ge,gi e /z/ - z, asa. Para apresentarmos os 

fonemas dessas letras utilizamos colocar a mão na garganta para mostrar que elas 

vibram diferentes dos fonemas surdos (JARDINI, 2003). 

A autora ressalta que, durante o apoio visual dos articulemas “boquinhas” e 

mesmo durante a pronuncia de determinados fonemas, a visualização do ponto 

articulatório é o mesmo. Para diferenciá-los utilizamos colocar a mão na garganta 

durante a pronuncia para mostrar que determinados fonemas vibram na garganta, 

mesmo tendo a mesma visualização na “Boquinha”.  

O Método propõe ações e intervenções no qual o professor pode fazer um 

trabalho de boa qualidade na alfabetização de crianças, tendo o professor um 

importante papel nesse contexto. Como conceitua Saviani (2003), o papel do 

professor consiste em propiciar acesso ao saber sistematizado historicamente pela 

humanidade aos alunos. Para isso podemos utilizar muitas fontes de 

conhecimentos. Referenciando essa questão, a autora Jardini (2003), faz uso da 

análise do acerto/erro para trabalhar a construção do conhecimento das crianças. 

Compreendido os conceitos gerais da proposta do ”Método das Boquinhas”, faz 

se necessário abordar sobre o acerto/erro dentro da proposta educacional. No qual 

apresentaremos a seguir. 

           

 

4.3 Construção do Conhecimento Através da Analise do Acerto/Erro 

 

 

           Analisando as diversas ferramentas de trabalho que o professor pode utilizar 

para auxiliar a construção do conhecimento do aluno, a autora Jardini (2003) faz uso 

da estratégia de ensino através da análise do acerto e erro na sua proposta. Desse 

modo registra que, ainda muito pequenos somos levados a escolher entre pares de 

opostos. O mundo visto de modo cartesiano norteia e delimita o aprendizado do ser 

humano, e a aquisição da leitura da escrita não é diferente.  

Segundo ela, aprendemos pela tomada de consciência com base nas 

experiências com pares de opostos, o que comumente chamamos de dualidade. 
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Sabemos que quente é quente, depois de experimentarmos o frio.  E assim é com 

outros pares de opostos: certo/errado, bom/mau, apto/inapto, forte/fraco entre 

outros. Com esse aprendizado somos levados a “escolher’’ as atitudes mais aceitas 

e usadas pela sociedade em geral. A alfabetização é um dos maiores exemplos 

dessas escolhas. 

Na proposta da autora, o sujeito constrói seu próprio conhecimento, 

visualizando seu erro, mas não com o propósito de punição por ter errado, e sim 

como oportunidade de aprender com o mesmo. A criança ao ver seu erro e dos 

colegas, consegue aprender com ele, assimila e aprende a se autocorrigir e também 

corrigir seus colegas de sala.  

A autora sugere que a correção seja feita da seguinte maneira, a professora ao 

evidenciar se a correção é informativa, isto é, se a correção pode ser útil para o 

aprendizado de sua sala de aula, coloca a palavra escrita de forma errada na lousa 

sem identificar o autor do erro. A partir da palavra faz o trabalho junto com os 

alunos. Ex: A criança escreveu /amaralo/ em lugar de /amarelo. Qual é a diferença 

que vemos entre as duas palavras? Quando falamos a palavra errada, que diferença 

de sons podemos ouvir? Qual é a mudança que vemos em nossa boca ao articular 

/a/ em lugar de /e/?  Se, ao errarmos, tivéssemos trocado o /o/ pelo /e/, qual palavra 

teríamos escrito? Essas são algumas das abordagens de trabalho através do 

acerto/erro, que se torna informativo pelo professor ao utilizar o “Método das 

Boquinhas’’. 

Jardini (2003) faz algumas afirmações a respeito do trabalho do professor, 

sobre a questão do “esvaziamento do seu trabalho baseado no espontaneísmo. 

Registra que algumas abordagens defendem que a criança aprende pelo simples 

fato de ser exposta a um ambiente alfabetizador. Essa colocação é importante, mas 

somente isso não é capaz de atender as necessidades das crianças em fase de 

alfabetização. Outro fato relevante é que atualmente parece que não se corrigi mais 

nada na escola. Isso aumenta o ‘’esvaziamento’’ do papel do professor. A correção é 

bem vinda desde que seja informativa e contribua para o conhecimento. A 

alfabetização de crianças necessita de intervenção e não de omissão. 

Na proposta do “Método das Boquinhas” a criança é estimulada a praticar 

sempre. Ela pensa na palavra que vai escrever, usa o recurso articulatório da 

‘’boquinha’’ falando o que vai escrever, escuta os fonemas e sua mão escreve 

decodificando as letras, grafemas, escrevendo corretamente. Com isso construímos 
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novas formas de ensinar envolvendo aluno e professor. Este último deve transformar 

a ação e ensinar em um processo contínuo de crescimento, no qual através do erro 

possa visualizar uma forma de colocar sua criatividade, como forma de 

aperfeiçoamento profissional e pessoal (JARDINI, 2003). 

Nesse sentido, apresentaremos como ilustração os erros mais comuns na 

fase de alfabetização escolar. Porém toda criança que apresenta erros, com maior 

frequência que os demais alunos, devem ser vista maior atenção, podendo ser uma 

criança de risco. Algumas crianças com indicativos de patologias específicos de 

leitura e escrita devem ser encaminhadas para avaliação especializada (JARDINI, 

2003). 

 

 

4.4 Classificação dos Erros 

 

 

 Erros cometidos pelas crianças no inicio da alfabetização são comuns. No 

entanto, cabe ao professor saber distingui-los para fazer uma intervenção mais 

acentuada nos alunos que demonstrem maior dificuldade. Dentre esses erros, 

podemos destacar, 

     Erros fonológicos: a criança altera o som da palavra, modificando-a e 

comprometendo seu significado. Podem ser palavras surdas/sonoras, inversão de 

letras ou silabas, troca espacial e trocas fonológicas. Ex: /chapéu/ = /japeu/, /parte/ = 

/prate/, /babaca/ = /bacaba/, /boca/ = /doca/, /terra/ = /tera/. São casos que 

aparecem nos meses iniciais da alfabetização e sanados pelo processo de 

aprendizagem. 

Erros ortográficos: não alteram o som nem comprometem seu significado. 

Geralmente são com as letras: /ch –x/, /j – ge- gi/, /s – ss – ç – x/, /u – l/, /o – u/ e /e 

– i/. Ex: /chapéu/ = /xapeu/, /gengiva/ = jenjiva/, /açúcar/ = /assúcar/, /gostou/ = 

/gostol/, /formiga/ = /furmiga/ e /sabonete/ = saboneti/. Vão depender da memória 

visual e do contato com a língua. São esperados nos anos inicias do ensino 

fundamental e resolvidos com exercícios e treinos escolares.  

Erros gramaticais: podem não alterar o som, mas alteram o significado e a 

compreensão da leitura. Podem ser acentuação gráfica, sinais de pontuação, falta 

de parágrafos, uso de letras maiúsculas e falhas de concordância verbo-nominal. 
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São esperados nas séries iniciais do Ensino Fundamental e resolvidos com 

aplicação de exercícios e treinos escolares. O grau de exigência deve ser 

aumentado de acordo com a maturidade da criança e à medida que os anos 

escolares se avancem.  

Erros contextuais: esses alteram o significado e a compreensão da leitura. Que 

podemos citar como: falha de concordância verbal e nominal, aglutinação de 

parágrafos, falta de clareza, falhas na coerência lógico/temporal, argumentação 

pobre nas dissertações. Dentro da proposta educacional devem ser trabalhados e 

treinados de acordo com a necessidade da criança e também devem acordar com o 

grau de exigência do material pedagógico adotado.   

A classificação de erros na proposta do “Método das Boquinhas”, leva em 

conta que erros são cometidos nas fases iniciais de alfabetização e de certo modo já 

esperados, pois estão sendo alfabetizados. Não devemos ignorá-los e sim auxiliar a 

criança a saná-los. Independentemente do uso de qualquer metodologia de trabalho 

para alfabetização alguns erros são cometidos nessa fase. Devemos saber distingui-

los para melhor aproveitamento e também como ferramenta de trabalho, como já 

citado no uso do acerto/erro. 

  A seguir sistematizaremos um breve resumo das dificuldades 

fonológicas/ortográficas com uso das “boquinhas.” 
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5 RESUMO DAS DIFICULDADES FONOLÓGICAS/ORTOGRÁFICAS COM USO 

DAS ‘’BOQUINHAS’’  

  

 Falamos no capítulo da metodologia do “Método das Boquinhas”, sobre a 

questão ensinar primeiramente as letras que não apresentam dificuldades 

fonológicas. Segundo Jardini (2003), após a criança aprender cinco famílias 

silábicas, ela é capaz de compreender o código escrito, podendo desta forma dar 

continuidade ao processo de alfabetização, incluindo as demais letras e fonemas 

que apresentam maior complexidade.  

Trabalhando com tal complexidade a autora Jardini (2003), elaborou um 

resumo das dificuldades fonológicas/ortográficas com uso do “Método das 

Boquinhas”. 

          Apresentaremos primeiramente os fonemas de cada letra, na sequência 

os grafemas, apresentando como se faz a articulação. No final de cada fonema será 

feita uma breve explicação das dificuldades fonológicas/ortográficas com o uso do” 

Método das boquinhas”. 

Fonema: /k/  

Grafemas: /ca-que-qui-co-cu/, todos devem apresentados juntos, como 

pertencentes a mesma família. 

Articulema: boca entreaberta, som brusco na garganta, sem vibração das 

cordas vocais – surdo (JARDINI, 2003, p.114) 

 A autora usa como explicação do motivo pelo qual as sílabas /ce/,/ci/, 

pertencem a essa família, porque /ce/,/ci  são ‘’os esnobes’’, soltam um arzinho’’ 

pela boca e fugiram para família de mesmo som, /s/. Então os ‘’irmãos adotivos’’ 

/que/, /qui/ vieram morar nesta família dos sons de garganta. Embora sejam 

diferentes na escrita, têm o mesmo som. 

Fonema:/s/ 

Grafemas: /sa – se – ce – si – ci – so - su/, usado no grafema inicial na 

palavra. Devem ser apresentados juntos, pertencentes a mesma família. Os demais 
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deverão ser introduzidos no final da alfabetização e associados à família de origem 

/s/. 

/assa – esse – essi – esso - ossu/ (2 grafemas entre vogais) 

/ça -  ço - çu/ (grafemas não iniciais) 

Articulema: Dentes à mostra, lábios esticados, sopro contínuo, língua tocando 

os dentes inferiores, sem vibração das cordas vocais - surdo (JARDINI, 2003, p.114) 

A autora explica que a família é muito grande, com todas as silabas 

parecidas. Com o tempo e muita leitura nos habituamos a conhecê-los melhor. 

Embora sejam diferentes na escrita, têm o mesmo som. 

           Fonema: /z/ 

Grafemas: /za – ze – zi –zo - zu/. Apresentar nas últimas famílias silábicas e 

todos juntos /z/ e /asa/.  /asa – ase – asi  - eso – osu/ (1 grafema entre vogais).  

Articulema: Dentes à mostra, lábios esticados, sopro, língua tocando os 

dentes inferiores, com vibração das cordas vocais – sonoros. (JARDINI, 2003, 

p.115). 

      A autora explica que o uso de um /s/ entre vogais, fica forte e sonoro, 

treme as cordas vocais, transformando-se em /z/. Embora sejam diferentes na 

escrita, têm o mesmo som. 

Fonema: /g/ 

Grafemas: /ga – gue – gui – go – gu/. Apresentar todos juntos, pertencentes à 

mesma família. 

Articulema: Boca entreaberta, som brusco na garganta, com vibração das 

cordas vocais – sonoro. 

A autora usa como explicação o motivo pelo qual as sílabas /ge/, /gi/, não 

pertencem a mesma família, porque segundo ela, as sílabas /ge/, /gi/ são ‘’esnobes’’, 

fazem ‘’bico’’ ao serem pronunciadas e fugiram para a família de mesmo som, /j/. 

Então os ‘’irmãos adotivos’’ /gue/, /gui/ vieram morar nesta família dos sons de 

garganta. Embora sejam diferentes na escrita, têm o mesmo som. 
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         Fonema: /j/ 

          Grafemas: /ja – je – ji – jo – ju/. São Apresentado todos juntos /j/ e /ge – gi/, 

pois pertencem à mesma família. As sílabas /ge – gi/ são grafemas ‘’emprestados’’ 

da família /g/. Nesse momento devemos relembrar está família (JARDINI, 2003, 

p.115). 

Articulema: Lábios em bico, língua elevada ou retraída, com vibração das 

cordas vocais – sonoro. 

A autora argumenta que família se tornou grande porque ganhou as sílabas 

/ge e gi/, que embora sejam diferentes na escrita, têm o mesmo som. Com o tempo 

e muita leitura nos habituamos a usá-las corretamente.  

           Fonema: /R/ 

Grafema: /ara – are – eri – oro – aru/ (1 grafema entre vogais). Arquifonemas 

/ar – er – ir – or – ur/ (arquifonemas no final da sílaba). Apresentar esta família nas 

sílabas complexas, como duas famílias separadas, embora as famílias sejam muito 

parecidas, apresenta-se distintamente uma da outra. (JARDINI, 2003, p.116). 

 Articulema: Boca entreaberta, língua tocando uma vez o céu da boca, mais 

no fundo. 

Segundo a autora, a explicação é que, com o uso de um /r/ entre vogais, faz a 

língua subir ao fundo. Nunca pode ser usado no inicio das palavras. A pronúncia do 

arquifonema /r/ fica bem ‘’caipira’’. Ela observa que não devemos vibrar a língua no 

céu da boca ao falar /r/, pois induziria o uso de vários /rrrr/. Para variantes regionais, 

onde o arquifonema /ar/ é produzido na garganta, como o /r/ ‘’carioca’’, usar a 

explicação articulatória do /r/ forte, descrita abaixo. 

           Fonema: /R/ 

Grafema: /ra – re – ri – ro – ru/ (grafema inicial na palavra), e /arra – arre – erri 

– orro – erru/ (2 grafemas entre vogais). Apresentar nas sílabas complexas, porém 

retomando que pertencem à mesma família do /r/ forte, inicial. . (JARDINI, 2003, 

p.116). 
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Articulema: Boca entreaberta, garganta raspada, com vibração das cordas 

vocais – sonoro. 

O uso de dois /r/ entre vogais, faz o som ficar forte e ser pronunciado 

raspando a garganta. Nunca pode ser usado /rr/ no início da palavras. Não vibrar a 

língua no céu da boca ao pronunciá-lo, pois induzira o uso de vários /rrrrr/. 

           Fonema: /n/ 

Grafema: na – ne – ni – no – nu/ (grafema inicial na palavra), e /an – en –in – 

on –un/ (arquifonema no final da sílaba). Apresentar esta família nas sílabas 

complexas, como duas famílias, porém muito parecidas, devemos apresentar 

separadamente (JARDINI, 2003, p.117). 

Articulema: Boca entreaberta, língua atrás dos dentes superiores, som nasal, 

com vibração das cordas vocais – sonoro. 

Segundo a autora, a letra /n/ tem 2 pernas e é pronunciada com os lábios 

entreabertos e a língua tocando os dentes superiores. O arquifonema /n/ aparece 

antes de todas as letras, menos do /p/ e /b/. 

          Fonema: /m/ 

Grafema: /ma – me – mi – mo – mu/ (grafema inicial na palavra), e /am – em – 

im – om – um/ (arquifonema no final da silaba ou no final da palavra). Apresentar 

nas sílabas complexas, como duas famílias, porém sendo muito parecidas as 

famílias (JARDINI, 2003, p.117). 

  Articulema: Boca fechada, som nasal, com vibração das cordas vocais – 

sonoro. 

Segundo autora, a letra /m/ tem três pernas e é pronunciada com os lábios 

fechados. O arquifonema /m/ vem antes das letras /p/ e /b/, que são as únicas letras 

que fecham a boca ao serem pronunciadas.  

           Fonema: /S/ 

Grafemas: /xa – xe – xi – xo – xu/ / cha – che – chi – cho – chu/. Apresentar 

as duas famílias juntas, pois têm o mesmo som. 
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Articulema: Lábios em bico, língua elevada, sem vibração das cordas vocais – 

surdo. 

Essa família ficou grande, pois possuem duas maneiras de serem escritas, 

porém com sons idênticos. Com o tempo e muita leitura nos habituamos a usá-los 

corretamente. 

            As dificuldades fonológicas/ortográficas com uso das ‘’Boquinhas’’, vêm 

com o objetivo de identificar algumas das dificuldades da língua portuguesa, visto 

que o trabalho se baseia nos fonemas, para alfabetização. Pressupondo que os 

fonemas das sílabas são iguais, com isso, ocasionam dúvidas nas crianças, 

questionando-se como faz a grafia correta das palavras durante o processo de 

alfabetização. 

 Determinadas palavras possuem os mesmos sons nas sílabas e são 

escritas diferentes.  Por esse motivo apresentamos as famílias como pertencentes 

a mesma família silábica. Explicando que possuem mesmo som, porém, escreve-

se de outra forma.  Segundo Jardini (2003), espera-se que, com o passar dos anos 

iniciais da alfabetização e com auxilio de leituras e exercícios, as crianças 

consigam memorizar a grafia correta das palavras, assim sanando as dificuldades 

fonológicas/ortográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

Considerações finais: 

Propomos no início desse trabalho o questionamento de nosso curso não 

possuir aprofundamento sobre um bom “método” para basear nosso trabalho 

docente. Durante nossa formação acadêmica somos apresentados a inúmeras 

correntes teóricas e metodológicas, portanto conhecemos algumas metodologias 

superficialmente, por isso acreditamos não estar aptos a tomar frente de uma classe 

de alfabetização.  

O questionamento de não possuir um “Método” surge na questão, o que vem 

a ser um “método de alfabetização”, o conceito do método vem carregado de 

estereótipos do tipo, alguns falam que método não passa de um manual para se 

seguir tal e qual. Mas, na abordagem que foi apresentada, o método seria uma 

proposta pedagógica que auxilia no trabalho educativo, nesse caso, a alfabetização 

de crianças em séries iniciais do Ensino Fundamental (SOARES, 2007). 

Acredito que o aprofundamento sobre métodos dá suporte para trabalhar 

melhor com a alfabetização de crianças, abordando varias questões importantes na 

educação escolar além da alfabetização. Exemplos disso seria, o letramento 

juntamente com alfabetização, as leituras compartilhadas e prazerosas e as 

ferramentas de trabalho. Mesmo não estando no presente trabalho de conclusão de 

curso, considero importante falar que Jardini também faz usos de jogos para 

alfabetização. Mas, isso seria objeto de um outro estudo. 

Considero o método aqui apresentado como uma boa proposta de 

alfabetização para os cursos de formação inicial de professor que vai auxiliar 

significativamente o trabalho pedagógico em classe de alfabetização. Ele 

proporciona às crianças pensarem primeiramente no que estão ouvindo e vendo 

para então escrever, podendo tornar a alfabetização um processo prazeroso e 

simples.  

A autora Jardini (2003), além dessa proposta teórica, apresentada também 

que utiliza jogos específicos criados por ela para auxiliar no trabalho com 

alfabetização. 

Retomando alguns conceitos sobre a proposta, na questão que a autora 

intitula sua proposta como uma abordagem construtivista, no meu entender, a 

essência do “Método das Boquinhas” é baseado no método sintético, pois parte da 
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estrutura mais simples das palavras primeiramente com os fonemas das letras e 

depois para as famílias silábicas e vai acrescentando os fonemas mais complexos 

da língua portuguesa. Portanto não considero a essência da proposta como 

“construtivista”. Entendo que há princípios claros que valorizam o conhecimento da 

criança e sua capacidade de reconstruir conceitos e aplicá-los à alfabetização. 

Independentemente disso, reafirmo ser o “Método das Boquinhas” mais uma 

boa proposta para alfabetização. Entendo também que tal proposta demanda um 

maior aprofundamento por ser recente e ainda pouco falada no curso de Pedagogia, 

sendo um tema relevante para ser melhor trabalhado.    

 Gostei muito de fazer esse trabalho de conclusão de curso, além da grande 

relevância para minha formação enquanto educadora. Se houver oportunidade, 

trabalharei futuramente sobre mais aspectos ou conteúdos envolvendo o tema 

“Métodos das Boquinhas”. Na graduação, entendo que minha experiência e registros 

foram apenas de iniciação a pesquisa, ainda ficando lacunas que pretendo 

preencher, talvez acrescidas de experiências como alfabetizadora.  

Retomando o questionamento inicial de o trabalho não possuir um 

aprofundamento teórico na disciplina de Alfabetização do curso de pedagogia da 

UEL pelo motivo da carga horária ser insuficiente, apresento algumas sugestões 

para essa disciplina tão importante que é Alfabetização seja mais valorizada. 

Humildemente, são duas propostas, a primeira seria que a disciplina fosse anual, 

então teríamos um embasamento teórico maior para basear nosso trabalho docente. 

A outra seria, em vez da disciplinar continuar discutindo aspectos gerais das 

metodologias de alfabetização, concentrar-se em duas ou três propostas mais 

relevantes e aprofundá-las. Essa relevância, certamente, seria dos resultados 

comprovados no trabalho com as crianças, e não de embate teórico. O tempo maior 

e menos quantidade de propostas, talvez nos daria mais subsídios para uma 

atuação de imediato nas escolas públicas da região, algo que costuma acontecer 

quando se termina o curso.  
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