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RESUMO 

 

Atualmente, verificamos alta demanda para acompanhamento fonoterapêutico de 
crianças que apresentam dificuldade na linguagem escrita. Em geral, a literatura da 
área fonoaudiológica aponta que, quando questionadas, as crianças não 

compreendem por qual motivo foram encaminhadas à clínica. Muitas relatam que se 
sentem frustradas e desestimuladas com relação às práticas de leitura e escrita, 

bem como com a vida escolar, encontrando-se em estado de sofrimento. Nessa 
direção, este estudo buscou analisar a visão de crianças diagnosticadas com 
distúrbios de leitura e escrita a respeito da queixa formulada sobre esses distúrbios. 

Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório, realizada em uma clínica-escola 
de Fonoaudiologia vinculada a uma instituição de ensino superior. A amostra foi 

composta por dez crianças, com idades entre seis e quatorze anos, que cursavam 
entre o primeiro e o sétimo ano do ensino fundamental. Todas apresentavam 
encaminhamento para avaliação fonoaudiológica devido à queixa de dificuldade na 

linguagem escrita. Os dados foram coletados por meio de entrevistas 
semiestruturadas e analisados quantitativa e qualitativamente. A análise dos 

enunciados levou-nos a constatar, conforme apontado em estudos da área, que 
seus discursos incorporam vozes sociais que veiculam uma perspectiva organicista 
acerca da apropriação da linguagem, pois associam a queixa de dificuldade de 

leitura e escrita a aspectos individuais e de origem orgânica. Sob uma perspectiva 
sócio-histórica, a queixa de dificuldade de leitura e escrita é compreendida e 

ressignificada a partir de reflexões que consideram a historicidade da linguagem, as 
situações de uso efetivo da escrita, assim como o contexto social das interações 
verbais, no qual se dá a concretização das interações, em situações de uso efetivo e 

que envolvem, necessariamente, o eu e o outro. 
 

Palavras-chave: Linguagem escrita; Apropriação da linguagem escrita. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Currently, it has been evidenced high demand for speech language therapeutic 
follow-up for children presenting difficulties in the written language. In general, 
literature from the speech language therapeutic field points that children, when 

questioned, cannot understand why they were referred to the clinic. Many report that 
they feel frustrated and discouraged in relation to reading and writing practices, as 

well as with their school life, thus suffering with that. In this sense, this study aimed to 
analyze subjects’ self-perception regarding the complaint of difficulties in reading 
and/or writing. It is an exploratory research study carried out in a speech language 

pathology teaching clinic connected with a Higher Education institution. The sample 
comprised ten children between six and fourteen years of age, attending between the 

first and seventh grades of elementary and middle school. All of them were referred 
to speech language therapy assessment due to complaints of written language 
difficulties. Data were collected by means of semi-structured interviews and 

submitted to quantitative and qualitative analysis. Their self-perception on the reason 
to be referred to clinical assessment was related to: speak wrongly, make spelling 

mistakes, learn to read and write, not to fail at school, deal with the graphemes. It 
was evidenced that the subjects considered the cause of their difficulties centered on 
themselves or organic issues. On the effects of being referred to, the subjects 

reported negative feelings. The analysis of the enunciates led us to evidence, from a 
sociohistorical conception and according to studies in the area, that their speeches 

incorporate social voices unveiling an organicist perspective on the language 
appropriation, as they associate the complaint about reading and writing difficulties 
with individual aspects and organic origin. From a sociohistorical perspective, the 

complaint of reading and writing difficulties is understood and re-meant by means of 
reflections which consider language historicity, situations with effective use of writing, 

as well as the social context of verbal interactions where interactions take place, and 
ultimately involve the self and the other. 
 

Key words: Written Language; Written language appropriation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A delimitação do tema abordado neste estudo ocorreu a partir de inquietações 

decorrentes do percurso profissional da pesquisadora, como fonoaudióloga e 

psicopedagoga da área clínica. Ao longo do período de atuação clínica, tem sido 

recorrente o encaminhamento para avaliação e acompanhamento fonoaudiológico 

de crianças com dificuldades de leitura e/ou escrita, realizados por profissionais das 

áreas de saúde e educação. 

Durante o processo terapêutico, é perceptível que as crianças chegam à 

clínica fonoaudiológica marcadas, em geral, por uma posição negativa com relação 

às práticas de leitura/escrita e com baixa autoestima com relação à aprendizagem. 

Na maioria das vezes, não compreendem por qual motivo foram encaminhadas para 

o atendimento fonoaudiológico. Quando questionadas a respeito disso, muitas 

relatam que se sentem frustradas e desestimuladas em relação às práticas de 

leitura/escrita, bem como com a vida escolar, encontrando-se em estado de 

sofrimento (SIGNOR, 2013). Além disso, muitas vezes desconhecem quem é e o 

que faz o profissional fonoaudiólogo. 

De acordo com Berberian (2003), Massi (2004) e Signor (2013), há realmente 

um elevado número de encaminhamentos para atendimento clínico fonoaudiológico 

de crianças com problemas de leitura/escrita, realizados por profissionais da área da 

educação, os quais, de maneira geral, apontam as dificuldades na linguagem escrita 

como uma das principais causas do fracasso escolar. De fato, tal situação é 

evidenciada, entre outros, por Massi (2007), que se refere ao encaminhamento 

realizado pelos profissionais da educação nos seguintes termos: 

 

Em nossa prática fonoaudiológica, temos assistido a uma procura constante 
por avaliações e atendimentos a crianças que, por não seguirem o padrão 
proposto e esperado pela escola, são consideradas “portadoras” de 

distúrbios ou de dificuldade de aprendizagem da escrita. (MASSI, 2007, p. 
17) 

 

Já Mazzarotto (2015), em pesquisa cujo objetivo foi analisar as posições dos 

familiares de crianças encaminhadas com supostas dificuldades de leitura e escrita 

frente ao encaminhamento e à queixa formulada pelos educadores, traz uma 

importante contribuição para a compreensão dos efeitos negativos gerados, tanto na 

criança quanto em seus familiares, quando os educadores elaboram e comunicam 
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sobre queixas referentes à leitura/escrita. Efetivamente, dados levantados pela 

autora evidenciam que: 

 

No que concerne aos efeitos sobre a criança, os familiares relataram 

reações como baixa autoestima, cansaço, perda de interesse, 
desesperança, estresse, nervosismo, preocupação, incapacidade, medo e 
constrangimento. (MAZZAROTTO, 2015, p. 96) 

 

Face à alta demanda de encaminhamentos de crianças com dificuldade de 

leitura/escrita para avalição e acompanhamento em clínicas fonoaudiológicas, 

diversas pesquisas vêm sendo realizadas com o intuito de investigar as causas 

desses encaminhamentos. Tal situação foi justamente a que delimitou este estudo, e 

resultou, aliás, no objetivo geral desta pesquisa, ou seja, analisar a visão de crianças 

diagnosticadas com distúrbios de leitura/escrita a respeito dessa queixa. 

 Considerando o exposto acima, a presente dissertação está dividida em cinco 

capítulos. 

O primeiro capítulo aborda uma questão histórica sobre a construção do 

conceito de distúrbios da comunicação, com destaque para os distúrbios de 

aprendizagem - leitura/escrita - ao longo da história do Brasil, o que levou ao 

surgimento dos distúrbios de aprendizagem nas áreas da saúde e da educação. 

O segundo capítulo contempla a linguagem escrita na clínica fonoaudiológica 

e o modo como ocorre a construção da queixa relativa à linguagem escrita a partir 

de uma visão organicista, isto é, aquela que considera que a causa da dificuldade de 

aprendizagem é inerente ao sujeito aprendiz. Trataremos tanto da avalição da 

linguagem escrita como da concepção do erro na escrita, a partir dessa perspectiva 

organicista. Na sequência, no entanto, discutiremos sobre a construção da queixa 

sobre a linguagem escrita a partir de uma visão sócio-histórica, que considera a 

linguagem como uma atividade social constitutiva do sujeito, o que implica, portanto, 

deixar de lado o erro e destacar a autoria textual. 

O terceiro capítulo, por sua vez, abrangerá o procedimento metodológico 

utilizado para a realização da pesquisa de campo, assim como o que se abordou 

para análise dos dados. 

O quarto capítulo apresentará a descrição e a análise dos dados coletados na 

pesquisa de campo. 

Por fim, no último capítulo, serão apresentadas as considerações finais. 
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2. DISTÚRBIOS DA COMUNICAÇÃO: BREVE CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Este capítulo discorre acerca da construção da concepção de distúrbios de 

comunicação, em especial distúrbios de aprendizagem/leitura e escrita, ao longo da 

história do Brasil, nas áreas da saúde e da educação, e principalmente, da 

Fonoaudiologia.  

Conforme Berberian (1995), a Fonoaudiologia começou a se estruturar no 

Brasil em 1930, a partir dos ideais de uniformização da língua propostos pelo 

Movimento Nacionalista. O objetivo era padronizar a língua portuguesa e torná-la a 

língua oficial do país, pois, segundo os nacionalistas, o português brasileiro estava 

sendo contaminado pela diversidade cultural dos imigrantes, uma vez que esses 

utilizavam suas línguas maternas ou dialetos para se comunicar. Os erros no uso da 

língua portuguesa cometidos pelos imigrantes foram considerados como desvios da 

fala ou distúrbios da comunicação. É nesse contexto que tem início a 

Fonoaudiologia no país.  

Por sua vez, Cardoso (2002) observa que, devido ao grande número de 

crianças com distúrbios na articulação da fala e na voz, iniciou-se um processo 

reeducativo em busca de um modelo ideal de língua. Isso levou, então, ao 

estabelecimento de medidas profiláticas, terapêuticas e pedagógicas que deveriam 

ser executadas por médicos e educadores. Nas palavras desse autor:  

 

O avanço científico na medicina e as idéias higienistas da “saúde escolar” 

vão se juntar na elaboração do diagnóstico e classificação das anomalias 
orgânicas e funcionais da fala e da voz, apontando o perfil do “portador” de 
determinada patologia e do profissional responsável pela sua reabilitação,  

no caso um professor especializado. É a partir dessa concepção de 
professor especialista que o campo da fonoaudiologia começa a ser 
construído. (CARDOSO, 2002, p. 25) 

 

Como se vê, Cardoso (2002) chama atenção para a relação entre as ideias 

higienistas da saúde escolar, os distúrbios da comunicação, os diagnósticos e a 

classificação de alterações de fala e voz que tais ideias preconizavam.  

Ainda quanto aos distúrbios da comunicação, Berberian (1995) aponta para 

uma relação entre a história do avanço industrial que ocorreu no Brasil a partir do 

início do século XX e os distúrbios da comunicação. Aqui, faz-se necessária uma 

contextualização histórica. 
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Com o início do avanço industrial no começo do século XX no Brasil, surgiram 

oportunidades de emprego que estimularam a vinda de muitos imigrantes para o 

país. Paralelamente, vários migrantes se deslocaram para as regiões de maior 

potencial no território nacional, onde se concentravam as fábricas. 

Ao chegarem às grandes cidades, os novos trabalhadores procuravam locais 

de baixo custo para se instalar e, como não havia estrutura para receber esses 

novos moradores, eles foram se estruturando de maneira desorganizada, formando, 

assim, aglomerados populacionais. Tais aglomerados constituíam uma organização 

social, com variedades de costumes, línguas e interesses comuns da população que 

ali vivia. As condições eram precárias, não apresentavam infraestrutura como 

escolas, recursos médicos, casas, espaços para lazer, levando os moradores a 

desenvolverem meios próprios para atender suas necessidades básicas de 

sobrevivência. A desestruturação do ambiente social apresentada nos aglomerados 

passou a ser chamada de patologia social (BERBERIAN, 1995). 

O governo brasileiro, então, sentindo-se ameaçado com a desestruturação 

ambiental e social, começou a difundir discursos que defendiam a necessidade de 

mudança nas diretrizes gerais da administração pública, a qual era formada por 

líderes empresários, intelectuais e agentes ligados ao poder público. Eles tinham 

como objetivos a integração do Brasil na modernidade capitalista e o 

desenvolvimento industrial. Para que isso ocorresse, era necessário mobilizar 

política e ideologicamente toda a opinião social em torno dos mesmos objetivos: a 

restauração da República, a separação e tratamento diferenciado para os diferentes 

e a construção da nacionalidade brasileira (BERBERIAN, 1995). 

Para a eliminação da patologia social foi necessária a intervenção de 

profissionais de diversas áreas, dos tradicionalistas aos mais reformadores, como 

médicos, educadores, engenheiros e agentes públicos. Ocorreram, então, 

campanhas de nacionalização e de regeneração do ensino. As escolas passaram a 

se estruturar em novas bases, com o objetivo de capacitar uma mão de obra mais 

qualificada para trabalhar nas indústrias e criar um brasileiro-padrão, que 

respeitasse a pátria, falasse a língua portuguesa e soubesse se comportar e 

trabalhar no ambiente das fábricas (BERBERIAN, 1995). 

Surgiu também a necessidade de capacitar os trabalhadores, pois, devido à 

diversificação da produção nos diversos ramos industriais, o mercado de trabalho 

passou a exigir uma mão de obra mais qualificada que a cafeeira. O compromisso 
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de criar um brasileiro-padrão visava à criação de um país uniforme, o que implicaria 

a homogeneização de classes. As medidas de organização social impostas pelo 

governo, dentro do ambiente escolar público e gratuito, tinham como intenção a 

aprendizagem de comportamentos necessários para a construção de uma nação 

moderna por parte da população considerada analfabeta, inculta, doente e com 

condutas inadequadas de trabalho (BERBERIAN, 1995). 

A concepção da época era que cabia à escola desencadear mudanças na 

sociedade para o encaminhamento da modernidade e o progresso do país. Diante 

disso, as mudanças na educação ocorreram por meio da tecnificação e 

racionalização das relações de ensino, bem como da exaltação de conteúdos 

nacionalistas. Eram realizados testes para avaliar e classificar ritmo e aptidões com 

relação à orientação profissional dos alunos (BERBERIAN, 1995). 

É interessante observar que o processo de homogeneização de classes teve 

como um de seus principais alvos a normatização da língua falada pelos imigrantes 

e migrantes que foram trabalhar nas regiões de maior desenvolvimento industrial do 

país. Isso ocorreu porque, como já observado anteriormente, constatou-se que os 

imigrantes utilizavam sua língua materna para se comunicar com pessoas de mesma 

cultura, enquanto os migrantes apresentavam sotaque e falares próprios de seus 

locais de origem. Segundo a concepção nacionalista da época, a uniformização da 

língua portuguesa, como língua pátria, garantiria a identidade da nação brasileira e 

também o equilíbrio social dentro das indústrias (BERBERIAN, 1995). E era 

responsabilidade da escola desenvolver ações voltadas ao controle e à 

uniformização da língua portuguesa. De fato, Berberian (1995) apresenta assim o 

objetivo da escola daquele período: 

 

[...] o objetivo principal da escola consistia em, mais que instruir, moralizar e, 

em vez de tratar-se de um processo de democratização ou um direito de 
todos, a escolarização era tida como dever cumprido. Nessa direção, foi 
exercida uma coação, por parte destes agentes, à escolarização da 

população, resultando, na prática, em uma inversão do lema “Escola para 
Todos” em ”Todos para a Escola”. Esta inversão objetivou-se através da 
obrigatoriedade do ensino, do controle da frequência e da destruição das 

escolas estrangeiras. A mudança que esta escola deveria imprimir na 
população, em nome de assegurar a transição do país para a modernidade 
e progresso futuros, ocorreria via mudança dos hábitos, dos costumes e das 

consciências. (BERBERIAN, 1995, p. 31) 

 

O processo de desapropriação da língua estrangeira falada pelos imigrantes 

não foi realizado apenas pela escola, mas, segundo Berberian (1995), também pelos 
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meios de comunicação escritos e falados e, também, durante as atividades de lazer 

como, por exemplo, nos cinemas, onde apenas eram permitidos filmes nacionais 

para que todos aprendessem a língua portuguesa. As escolas estrangeiras, criadas 

nas colônias para atender aos filhos dos imigrantes, conforme o idioma de cada 

nacionalidade, também tiveram que aderir a novas normas e passaram a lecionar 

exclusivamente em língua portuguesa.  

O processo relacionado à homogeneização da cultura, dos costumes e da 

língua foi chamado de formação de um Estado Nacional, pois “[...] tratava-se, 

portanto, de valorizar e impor a utilização da língua pátria, através da pulverização 

de suas formas de controle, em diversas frentes identificadas como inerentes ao 

campo da educação/cultura.” (BERBERIAN, 1995, p. 35) 

A partir do processo de uniformização da língua portuguesa, nas escolas, nos 

meios de comunicação e cultura, as variações dialetais, os chamados defeitos da 

fala, apresentados pelos migrantes e imigrantes, passaram a ser considerados como 

sintomas de anormalidade, de uma patologia social. Esses sintomas comprometiam 

a integridade da nação brasileira, pois explicitavam a desagregação e a fragilidade 

da raça (BERBERIAN, 1995). 

Para eliminar essa patologia social, Berberian (1995) relata que surgiram os 

agentes higienizadores, ou seja, médicos, enfermeiros, funcionários da prefeitura, 

que objetivavam uma educação integral baseada na moral, na higiene e na 

economia. Além de trabalharem no ambiente escolar, atuavam nos centros urbanos, 

a fim de verificar condições de insalubridade, infraestrutura e focos de contaminação 

nos aglomerados populacionais. Durante as visitas, esses agentes verificavam as 

diferentes formas de organização e comportamento dos moradores, especialmente 

os defeitos na fala, ou seja, na língua portuguesa, falada de diversas maneiras, com 

gírias e sotaques diferentes, pois esses defeitos comprometiam diretamente a 

integridade da nação.  

Uma vez incorporada a perspectiva de que esses desvios da língua poderiam 

comprometer e levar à desagregação da raça brasileira, Berberian (1995) descreve 

que foram desenvolvidos estudos por todo o país sobre os diferentes usos da fala e 

da escrita pela população e, daí, surgiram pesquisas voltadas para a fonética 

experimental, cujo objetivo era caracterizar a pronúncia do idioma nacional nas 

diferentes regiões do Brasil. A partir dessas pesquisas foi possível fixar e 

sistematizar desvios no uso da língua e impor uma maneira padrão de intervenção e 



18 

 

 

comunicação. Desse modo, foi necessária a instituição do uso da língua portuguesa 

padrão, a qual deveria ser utilizada em todo o país. Para tanto, a versão 

determinada como a mais correta da língua foi aquela falada no Distrito Federal, pois 

era utilizada pelos governantes do país devido ao momento de modernização da 

República.  

Dentre os estudos realizados, Berberian (1995) destaca a pesquisa “Vícios e 

defeitos na fala das crianças dos parques infantis”, apresentada no I Congresso da 

Língua Nacional Cantada, realizado em São Paulo em 1937. Nesse estudo, foram 

pesquisadas mais de 4.046 crianças, entre três e doze anos, de escolas particulares 

e municipais, sendo encontrados nos dados vocabulários pertencentes a diferentes 

idiomas referentes às nacionalidades dos pais dos sujeitos pesquisados. Assim, a 

fala fora do padrão da língua portuguesa das crianças da referida pesquisa foi 

considerada decorrente do uso e/ou do contato com outros idiomas e, portanto, eles 

eram a principal causa dos problemas de fala apresentados, ou seja, dos distúrbios 

de comunicação. Por outro lado, as questões relacionadas às variações dialetais 

tinham como origens a individualidade e o foco orgânico, como mostra Berberian 

(1995): 

 

Paralelamente aos distúrbios de linguagem apontados como um dos 
delicados problemas na cultura nacional, assim classificados em função das 

variações dialetais, um discurso pretensamente científico pode ser 
apreendido, em torno dos mecanismos envolvidos na produção/recepção de 
fala e dos seus desvios, associando-os a um problema de ordem individual 

e orgânica. (BERBERIAN, 1995, p. 102) 

 

Dessa maneira, os pensamentos, as impurezas e os defeitos da fala 

passaram a ser considerados como problemas inerentes às crianças, pois se 

tratavam de uma hereditariedade patológica, como afirma Berberian (1995): 

 

Conferir à hereditariedade genética a principal parcela de responsabilidade 
pelas diferenças de linguagem contidas na fala da criança era uma forma de 

reforçar a ideia de que a etiologia dessa patologia se explicava pela origem 
social e/ou pela raça das famílias. (BERBERIAN, 1995, p. 96) 

 

Quando o governo compreendeu que os pais eram os principais causadores 

dos distúrbios de comunicação, isto é, da fala incorreta dos filhos, delegou a 

responsabilidade de ensinar a língua falada para a escola, pois muitos pais eram 
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imigrantes que não falavam corretamente o português e os migrantes apresentavam 

sotaque e gírias que poderiam contaminar a fala dos filhos. 

Berberian (1995) relata que, quando a tarefa de ensinar a falar passou dos 

pais aos professores do primário, esses apresentaram dificuldades no processo de 

ensinar, pois, antes de produzir corretamente a pronúncia das palavras da língua 

portuguesa, os alunos deveriam eliminar os vícios de linguagem. Foram, então, 

elaboradas atividades pedagógicas como aulas de ginástica respiratória, música, 

teatro infantil e hora da história, visando à higienização do som da língua portuguesa 

falada.  

O contexto escolar foi considerado o melhor momento para detecção e 

tratamento dos desvios da fala. “Isso levou alguns professores a alterar 

paulatinamente seu papel de educadores para especialistas dos erros das palavras.” 

(BERBERIAN, 1995, p.112). Na mesma direção, Trenche, Sebastião, Nascimento 

(2014) referem que as atividades desenvolvidas pelo professor extrapolavam o papel 

de educador e implicavam práticas curativas dos distúrbios da comunicação com 

exercícios de cunho clínico, tornando o professor um educador ortofonista. Em 

consonância, refere Cardoso (2002): 

 

O tratamento de voz e fala dos escolares tinha um enfoque corretivo, sendo 
a atividade de correção realizada por educadores. Assim, professores com 

formação e atuação em magistério recebiam uma formação básica para 
atuarem como educadores foneticistas ou educadores ortofonistas. Com 
isso tem o esboço do perfil clínico desse profissional, afastando-o de uma 

atividade que antes tinha cunho mais pedagógico para aproximá-lo de um 
exercício clínico voltado para a atuação técnica, baseada nos fundamentos 
da fonética, que visava à correção dos desvios da fala e da voz das 

crianças. (CARDOSO, 2002, p. 26) 

 

A partir das novas atividades desenvolvidas pelos educadores, pedagógicas e 

tecnicistas, a educação passou a ser chamada de educação integral, que 

apresentava como objetivo a homogeneização de classes, a partir da fala correta 

dos alunos. Para que a homogeneização acontecesse, os agentes escolares 

começaram a analisar o comportamento dos alunos em sala de aula e perceberam 

que eles apresentavam maneiras diversas de aprender na sala de aula. Então, 

surgiu a hipótese de que, pelo fato de a população brasileira ser formada por grupos 

culturais diferentes, nem todos poderiam aprender da mesma forma. Assim, 

iniciaram-se pesquisas e estudos na busca de compreender as causas das 

dificuldades escolares. 
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Quando a escola começou a detectar a causa do insucesso dos estudantes, 

as diferenças entre os alunos passaram a ser tratadas como um problema técnico 

pedagógico, e conhecê-las foi a melhor maneira de o governo tentar controlar e 

dominar as diferenças. Desse modo, foram desenvolvidos testes que avaliavam as 

aptidões intelectuais dos alunos, com objetivo de investigar o comportamento global. 

Consequentemente, o sujeito que apresentasse uma doença de ordem física ou 

mental poderia apresentar dificuldade para aprender.  

Para investigar as aptidões intelectuais dos alunos, foram utilizados diversos 

testes pelos psicólogos, como, por exemplo, o de Quociente de Inteligência, pois 

devido às “[...] novas necessidades de qualificação da mão de obra e da 

reorientação do sistema educacional no sentido de suprir as demandas materiais e 

ideológicas da nova ordem, a psicologia passa a ser praticada nas escolas, de modo 

mais ofensivo [...].” (PATTO, 1987, p. 76). Assim, os psicólogos realizavam testes 

para saber quem eram os candidatos mais aptos para o ingresso na escola, 

verificavam como estava o progresso nos estudos, o nível educacional e as 

habilidades profissionais (PATTO, 1987). 

A metodologia utilizada na aplicação e análise dos testes, em geral, era a 

mesma utilizada na área da medicina, através da observação, descrição e 

levantamento de hipóteses. A partir dos resultados obtidos eram elaborados 

mapeamentos, que constatavam quais seriam os sujeitos diferentes. A descrição dos 

dados ocorria a partir da análise da capacidade intelectual de cada um. Dessa 

maneira, os professores poderiam hierarquizar e diferenciar os alunos mais e menos 

inteligentes (PATTO, 1987). 

Desse modo, diversos profissionais da área da saúde, como médicos, 

psicólogos, enfermeiros e dentistas, participaram dos processos avaliativos e de 

classificação dos estudantes. Eram realizadas avaliações físicas e fisiológicas, como 

verificação da existência de cáries e do estado de desnutrição, mensuração de peso 

e altura, medição do tamanho da cabeça para saber o tamanho do cérebro. 

Diante de avaliações físicas e fisiológicas, destacamos as condições 

orgânicas no processo de aprendizagem dos alunos, as quais justificavam os 

problemas no rendimento escolar. Segundo Berberian (1995), os alunos que não se 

encaixavam nos padrões tomados como normais, eram excluídos pelos professores 

e médicos, que buscavam uma justificativa para o mau desenvolvimento desses 
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alunos na escola. Por exemplo, se a criança falasse a língua portuguesa 

incorretamente, iria escrever baseando-se na maneira que falava. 

Para acolher os alunos classificados como diferentes, o governo investiu em 

serviços complementares no ambiente escolar, como relata Berberian (1995): 

 

Todavia, não bastava a escola classificar os alunos, sem que lhes 

oferecesse programas diferenciados, métodos e tratamentos elaborados  
conforme suas capacidades e diferenças. Para controlar a presumível 
desintegração proveniente do convívio indiscriminado de indivíduos 

diferentes, foi preciso não só a orientação das escolas através  dos 
conceitos e instrumentais médicos e psicólogos como a introdução de uma 
série de serviços complementares. Estes serviços, com maior ou menor 

estrutura, atuaram no sentido de, articulados no ambiente escolar, abordar 
tecnicamente os problemas. (BERBERIAN, 1995, p. 78) 

 

Os serviços complementares oferecidos pelo governo, na tentativa de 

melhorar o atendimento dos estudantes que estavam com rendimento escolar baixo, 

foram considerados por Trenche, Sebastião e Nascimento (2014) como práticas de 

educação baseadas no modelo higienista. Os autores relatam que: 

 

No fim do século XIX e início do século XX, concepções e práticas de 
educação e saúde tiveram em sua base o modelo higienista que tinha um 

modo específico de conceber, explicar e intervir sobre os problemas de 
saúde. Suas formas de intervenção baseavam-se na prescrição de normas, 
voltadas para os mais diferentes âmbitos da vida social (família, escola, 

trabalho, convivência social) como modos de conservação da saúde. Dessa 
maneira, eram vistos e desenvolvidos como educação sanitária. 
(TRENCHE, SEBASTIÃO, NASCIMENTO, 2014, p. 415-416) 

 

Para que as práticas de conservação da saúde acontecessem no ambiente 

escolar, foi necessário recorrer ao médico clínico para a realização das intervenções 

e, então, surge uma nova função para esse profissional, o médico-escolar. Ele era 

encaminhado para trabalhar no ambiente escolar com o objetivo de avaliar e fazer 

acompanhamento dos estudantes. A fusão do médico e do professor passou a ser 

vista como uma força disciplinar. Em conjunto, com a troca de conhecimentos 

técnicos, o resultado do somatório das observações advindas dos profissionais seria 

imprescindível para o diagnóstico de ambas as áreas, saúde e educação. O médico-

escolar e os educadores sanitários foram os profissionais responsáveis em auxiliar 

os professores no processo de higienização dos diferentes. Eles deveriam selecionar 

e classificar os alunos que apresentassem a necessidade de algum cuidado especial 

e, caso fosse preciso, encaminhar para atendimento clínico (BERBERIAN, 1995). 
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A partir da necessidade de um atendimento clínico especializado para 

trabalhar com os distúrbios da comunicação é que surge a profissão do 

fonoaudiólogo. O modelo higienista de educação, focado na eliminação dos 

distúrbios da comunicação, contribuiu para a formação das primeiras propostas de 

atuação fonoaudiológica no contexto escolar. Elas apresentavam caráter preventivo, 

reabilitador e curativo, que visavam a uma atuação tecnicista, com o foco em 

habilitar ou reabilitar os distúrbios da comunicação (CARDOSO, 2002). Salientamos 

que o trabalho fonoaudiológico de caráter preventivo e curativo ocorreu a partir de 

abordagem terapêutica pautada em uma visão organicista da linguagem.  

O conceito de distúrbios da comunicação foi construído, como se vê, a partir 

de uma perspectiva organicista da linguagem, na qual as áreas da saúde e da 

educação tendem a relacionar a causa da dificuldade de aprendizagem a questões 

de origem orgânica e inerentes ao sujeito aprendiz. Por essa perspectiva, propomos 

tratar, no próximo capítulo, da queixa sobre dificuldades na linguagem escrita e de 

como ocorrem os encaminhamentos e os testes avaliativos que confirmam o pré-

diagnóstico formulado pela escola nos dias atuais. Na sequência, apresentaremos 

outra perspectiva acerca da linguagem, a visão sócio-histórica, que compreende o 

processo de apropriação da linguagem como uma atividade dialógica constitutiva do 

sujeito. A partir dessa perspectiva, os erros cometidos pelas crianças durante a fala 

e na escrita são considerados como parte inerente do processo de apropriação 

dessas duas modalidades de linguagem. 
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3. PERSPECTIVAS TEÓRICAS ACERCA DA LINGUAGEM ESCRITA  

 

Este capítulo discorre a respeito da linguagem escrita, principalmente, na 

clínica fonoaudiológica. Primeiramente, abordaremos a construção da queixa sobre 

a linguagem escrita (dificuldade de leitura e/ou escrita) a partir de uma visão que 

denominamos de organicista. Como já mencionado, tal visão refere-se ao fato de as 

áreas da educação e da saúde apresentarem uma tendência a relacionar a causa 

dos problemas de aprendizagem do sujeito aprendiz com questões de origem 

orgânica. Assim sendo, trataremos neste capítulo de testes utilizados para avaliar a 

linguagem escrita, bem como da concepção do erro na escrita a partir dessa 

perspectiva organicista. Em seguida, examinaremos a construção da queixa sobre 

linguagem escrita a partir de uma visão sócio-histórica, a qual considera a linguagem 

como atividade constitutiva do sujeito, destacando, portanto, a autoria textual em vez 

do erro. 

A estrutura deste capítulo está em consonância com o que observam Signor e 

Santana (2015). Em seu trabalho, essas autoras relatam que existem duas principais 

tendências teórico-metodológicas que abordam as dificuldades de aprendizagem. 

De um lado estão os pesquisadores organicistas, que acreditam que as causas das 

dificuldades sejam de origem neurológica e/ou genética, de outro, os pesquisadores 

adeptos da corrente sócio-histórica, que veem os diagnósticos e classificações 

relacionados às dificuldades como um processo de patologização da educação.  

A partir de uma concepção organicista, verificamos na literatura diversas 

explicações de origens física e fisiológica que podem ser consideradas como causas 

das dificuldades de aprendizagem como, por exemplo, problemas perinatais, 

doenças, epilepsia, traumas no crânio, entre outras. Temos, então, justificativas no 

âmbito orgânico que procuram associar questões referentes à apropriação da 

linguagem escrita a defasagens nesse âmbito (MASSI, 2007).  

Por outro lado, sob uma concepção sócio-histórica, o processo de 

apropriação da linguagem deve ser compreendido a partir das interações sociais, as 

quais são mediadas através de práticas discursivas.  Essa concepção toma a língua 

como uma realidade concreta, cujo conhecimento ocorre por meio da interação 

social (SANTANA, SANTOS, 2017). 

Todavia, diversos profissionais das áreas da saúde e da educação não 

compreendem a linguagem como uma prática discursiva e têm encaminhado para a 
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clínica fonoaudiológica crianças que, supostamente, não correspondem às 

expectativas da escola devido à dificuldade de leitura/escrita. Além disso, Signor 

(2012) relata que os chamados distúrbios de leitura e escrita têm incentivado a 

criação de centros de diagnóstico em diversos países. A noção predominante 

nesses locais é a de que os distúrbios são causados por fatores orgânicos que 

acometem os sujeitos, fatores esses que, consequentemente, irão prejudicar o 

desenvolvimento da linguagem escrita. Por sua vez, Guarinello et al (2008) 

destacam que os profissionais - médicos, psicólogos, psicopedagogos e 

fonoaudiólogos - envolvidos em todo processo de diagnóstico e tratamento desses 

sujeitos, na maior parte dos casos, confirmam a suspeita da escola.  

É importante, contudo, considerar que a queixa de dificuldade na linguagem 

escrita aparece, na maioria dos casos, no ambiente escolar. Diante disso, Berberian 

et al. (2006) referem que essa queixa decorre de um pré-diagnóstico efetuado pela 

escola, uma vez que os alunos que não acompanham o currículo proposto pelo 

sistema educacional são diagnosticados e rotulados pelos professores por 

apresentarem alguma dificuldade ou disfunção. No momento do pré-diagnóstico, a 

escola tende a envolver a família, que acaba aderindo a ele e, assim, passa também 

a considerar a criança como um sujeito com problema de aprendizagem. 

Na literatura especializada, diversas são as nomenclaturas encontradas para 

os problemas de aprendizagem diagnosticados pelos profissionais - médicos, 

psicólogos, psicopedagogos e fonoaudiólogos - que possuem uma visão organicista 

da linguagem. Santana e Signor (2015) destacam as dificuldades de leitura/escrita, 

os distúrbios de leitura/escrita, os distúrbios de aprendizagem, o transtorno de 

aprendizagem e a dislexia. Independentemente da nomenclatura, nessas 

classificações prevalece a noção de que se trata de distúrbios centrados no sujeito 

aprendiz, ou seja, problemas que ocorrem individualmente a partir de determinações 

orgânicas, fisiológicas ou emocionais.  

Além das considerações orgânico-funcionais feitas acerca das dificuldades de 

leitura/escrita, verificamos a obstinação em encontrar sinais dessas dificuldades 

diante de questões ortográficas da língua portuguesa. Massi (2004) nos mostra tal 

fato ao apresentar manifestações patológicas da dislexia, que aparecem no âmbito 

escolar, como: escrita incorreta com trocas, omissões, junções e aglutinações de 

fonemas; confusão entre letras de formas vizinhas; confusão de letras que remetem 
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a sons foneticamente semelhantes; omissão de letras e/ou sílabas; adição de letras 

e/ou sílabas; união de uma ou mais palavras e/ou divisão inadequada de vocábulos.  

Ademais, diante das manifestações ortográficas, vários profissionais - 

professores, médicos, fonoaudiólogos - acreditam que o fato de algumas crianças 

apresentarem “trocas na fala” significa que elas irão apresentar também erros na 

escrita, uma vez que os profissionais desconhecem que fala e escrita são duas 

modalidades de linguagem com códigos próprios, distintos e articulados, ou seja, 

uma não é a transcrição literal da outra. A distinção entre fala e escrita contempla os 

aspectos sonoros e gráficos “[...] de modo particular, aspectos formais, estruturais e 

semióticos, ou seja, os modos de representarmos a língua em sua condição de 

código.” (MARCUSCHI, 2003, p. 26). 

Essa distinção é igualmente considerada por Tonocchi (2005) ao destacar a 

avaliação precoce que se faz dos distúrbios de leitura/escrita em relação com a 

oralidade. A autora observa como é frequente o encaminhamento, por parte da 

escola, de crianças que realizam trocas fonêmicas na linguagem oral para 

tratamento fonoaudiológico. Fiorin (2009), por sua vez, afirma que os professores se 

enganam ao pensar que se pode escrever como se fala, já que a pronúncia da 

língua portuguesa pode variar de acordo com cada região do Brasil, não sendo 

possível, portanto, escrever tal como se fala. 

A queixa apresentada pela escola decorre, porém, da preocupação que as 

trocas fonêmicas da linguagem oral sejam transferidas para a escrita. 

Tradicionalmente, os estudos nos âmbitos da educação e da Fonoaudiologia sobre o 

processo de apropriação da linguagem escrita tendem a enfatizar a correlação 

fonema-grafema (TONOCCHI, 2005). 

 

Ao privilegiar a correspondência fonema-grafema, fica relevada a 

necessidade do “bem falar” para o “bem escrever”: o bem falar é condição 
prévia para o aprendizado da escrita, condição para o pareamento 
adequado entre sons e letras. (TONOCCHI, 2005, p. 32) 

 

Nessa direção, Mazzarotto (2015) refere que o fato de as alterações da 

linguagem oral poderem acarretar problemas na escrita é uma ideia bastante 

difundida na área fonoaudiológica. Consequentemente, a fala passa a ser 

considerada como uma condição ou pré-requisito para o desenvolvimento da escrita 

da criança, uma vez que a relação entre as modalidades de linguagens oral e escrita 
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é unidirecional, ou seja, os problemas da oralidade podem acarretar problemas na 

escrita e, desse modo, queixas e encaminhamentos fonoaudiológicos são gerados. 

Entretanto, Berberian et al. (2006) também ressaltam que as duas modalidades têm 

níveis diferentes de relação, desde o gráfico até o discursivo e, assim, a escrita não 

deve ser considerada uma representação da fala.  

Longe de considerar a questão discursiva da linguagem escrita, no ambiente 

escolar, em geral, ela é entendida como um código. Assim, as manifestações 

ortográficas fora do padrão são percebidas como sintomas de dificuldades/distúrbios 

de leitura/escrita. Todavia, de acordo com Cagliari (1997), tais manifestações fazem 

parte do processo de apropriação da linguagem escrita e evidenciam a posição ativa 

das crianças frente à mesma. O autor refere que: 

 

O aluno que escreve errado o ene (N) ou inverte o esse (S) o faz não 
porque é deficiente, ou tem problema de discriminação, problema motor, de 
lateralização ou outros que a escola inventa para entender esse erro. Ele 

pode escrever assim simplesmente porque lhe ensinaram, ou ele deduziu a 
partir de sua experiência como usuário do sistema da escrita que se devem 
escrever as letras começando sempre (ou quase) pelo canto esquerdo de 

cima e depois descendo ou indo para a direita. (CAGLIARI, 1997, p. 31) 

 

A exemplo de Cagliari (1997), estudos produzidos por profissionais da área da 

Fonoaudiologia (MASSI, 2004; SIGNOR, 2013) também apontam que trocas, 

omissões, inversões de letras são consideradas parte do processo de apropriação 

do sistema alfabético da língua portuguesa e, portanto, o erro é indicativo de 

reflexões, hipóteses de conhecimentos elaborados pela criança.  

Cagliari (1997) descreve que é necessário incentivar a autocorreção e 

autocrítica das crianças, ao invés de corrigi-las, e dar um tempo para que possam 

aprender, visto que “Quanto mais se tenta facilitar, orientar e corrigir tudo o que as 

crianças fazem, menos elas refletem sobre sua ação.” (CAGLIARI, 1997, p. 129).  

Segundo Massi (2007), quando os professores e profissionais passam a 

refletir sobre as hipóteses utilizadas pelo sujeito para escrever, o que é tomado 

como distúrbio de aprendizagem passa a ser considerado como um processo de 

apropriação da escrita. Desse modo, a linguagem escrita não deve ser considerada 

como um código fixo a ser adquirido e reproduzido, mas sim como um constante 

processo de reflexão sobre a língua, que coloca a criança em interação com seu 

interlocutor e com a própria língua. 
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A despeito disso, o que ocorre muitas vezes, como afirma Geraldi (2013), é 

que a escola apresenta mecanismos de controle sobre a produção textual dos 

estudantes, não permitindo a autoria diante dos textos produzidos. A posição e 

conduta da escola, geralmente, desconsideram questões discursivas da linguagem 

escrita e se fixam no sistema gráfico e ortográfico da língua portuguesa, enfatizando, 

assim, erros, forma da letra, a fim de garantir boas notas nas avaliações. 

Salientamos, porém, que tal conduta da escola desconsidera a subjetividade do 

sujeito. 

Na mesma direção, Fiorin (2009) relata que o erro ortográfico é o problema 

menos importante de uma produção textual. Embora possa chamar a atenção do 

leitor, constitui elemento mais fácil de tratar no processo de apropriação da 

modalidade escrita da língua. 

Signor (2012), por sua vez, ressalta que os erros apresentados na escrita são 

indícios singulares de reflexões do aprendiz sobre o objeto que está conhecendo, 

pois refletem a história de vida de cada sujeito, revelando a quantidade de inserções 

em práticas mediadas pela leitura e escrita.  

Em consonância com essa ideia, Mazzarotto (2015) relata que, no início do 

processo de apropiação da linguagem escrita, escrever significa cometer muitos 

erros, e as hipóteses utilizadas na escrita devem ser compreendidas como parte de 

um processo de reflexão linguística do sujeito aprendiz.  

Já Tonocchi (2005) chama a atenção para a supervalorização das normas de 

ortografia ao colocar que “[...] notamos uma supervalorização do domínio da 

ortografia, a qual muitas vezes é considerada não só como sinônimo de apropriação 

da escrita e de conhecimento, mas também de prestígio.” (TONOCCHI, 2005, p. 60). 

Assim, de acordo com a autora, a maneira correta de escrever passa a ser 

associada à inteligência e à capacidade de raciocinar, e a escrita errada, à 

incapacidade das pessoas. 

Em contrapartida, de acordo com Berberian (2003), muitas crianças que são 

encaminhadas para avalição especializada e que recebem diagnóstico de disléxicas, 

na verdade, apresentam uma escrita repleta de hipóteses elaboradas e não de 

erros. No entanto, a autora também ressalta que essas hipóteses, ao invés de serem 

interpretadas como processo de apropriação da escrita, são avaliadas, em geral, 

como sinais de comportamentos patológicos, desconsiderando-se a reflexão do 

aprendiz (BERBERIAN, 2003). 
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Identificamos, subsidiando essas avaliações equivocadas, uma avaliação 

simplista e reducionista não só do fracasso linguístico, mas, sobretudo, do 
fracasso escolar e social, uma vez que estes são atribuídos a inaptidões  
cognitivas, orgânicas, perceptuais, motoras, enfim, a distúrbios e/ou 

deficiências inerentes aos indivíduos. Enfim, formas de escrita vêm sendo 
diagnosticadas como patológicas [...]. (BERBERIAN, 2003, p.  12) 

 

A autora (BERBERIAN, 2003) nos coloca acerca de avaliação simplista e 

reducionista, o que podemos relacionar com procedimentos avaliativos que vêm 

sendo propostos com base, em geral, em testes com procedimentos fechados. De 

fato, Santana (2001) esclarece que tais testes apresentam tarefas 

descontextualizadas, atividades metalinguísticas, as quais abordam os níveis 

morfossintático e semântico-pragmático da gramática da língua portuguesa e que 

designam o sistema de classificações da gramática tradicional normativa como, por 

exemplo, atividades que envolvem ditado, cópia, completar frases, bem como leitura 

e repetição de palavras isoladas. Assim, tais atividades afastam-se do jogo dialógico, 

da intersubjetividade ou do social, não dando conta da complexidade da linguagem. 

Nas palavras de Santana (2001): 

 

Observa-se, então, que algumas tarefas propostas nos testes têm um 
conteúdo capaz de estimular atividades metalingüísticas específicas que 

podem ser tomadas como déficit, pois exigem que o sujeito opere sobre a 
linguagem abstraindo seu uso efetivo e negligenciando os aspectos 
convencionais e interacionais. (SANTANA, 2001, p. 166-167) 

 

Cabe ainda observar que, para Signor e Santana (2015), nos testes existe 

apenas uma resposta correta e, dessa forma, os acertos são pontuados e o 

resultado final é comparado em uma tabela de classificação, a qual estabelece quem 

fez mais e menos pontos, comparando os sujeitos, ressaltando, assim, uma possível 

homogeneidade dos mesmos.  

Os testes que têm como objetivo orientar o fonoaudiólogo nos procedimentos 

avaliativos de linguagem escrita, com atividades padronizadas estendidas ao acaso 

a todos os sujeitos. A maioria dos especialistas sustenta suas avaliações por meio 

de testes a quaisquer sujeitos, como se todos fossem iguais, homogêneos em suas 

condições humanas, e acabam subsidiando diagnósticos equivocados, 

desconsiderando a singularidade e a história desses sujeitos.  

Entretanto, como bem observa Signor (2013), a aprendizagem não pode ser 

avaliada através de fórmulas, testes padrões ou equações, uma vez que apresentam 
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confiabilidade duvidosa e não “[...] relativizam as questões históricas e sociais 

inerentes à formação dos processos psíquicos, ou, no limite, quando empregam o 

termo social o fazem de forma restrita, como se o social se restringisse à “origem 

social”.” (SIGNOR, 2013, p. 3). 

Massi et al (2003) lembram que testes avaliativos não privilegiam o uso das 

produções textuais para avaliar as questões da linguagem escrita. Assim, as 

crianças são avaliadas com base em recortes linguísticos, sendo apartadas de uma 

situação de contextualização, tornando-se um ser passivo que precisa memorizar 

recortes restritos da linguagem, transformando tal atividade em uma tarefa 

mecânica, sem nenhuma função comunicativa.  

Todavia, quando a avaliação da linguagem ocorre a partir de uma perspectiva 

sócio-histórica, passamos a considerá-la como constituinte do sujeito. Massi (2007) 

ressalta que é necessária a enunciação, alguém que fale e pergunte, pessoas reais 

se relacionando em meio social organizado, para resgatar o papel da linguagem 

como atividade constitutiva do sujeito e da própria realidade. Assim, a linguagem é 

tomada sob uma perspectiva que a conceba como atividade dialógica, constitutiva, 

resultado de um trabalho histórico, coletivo, permanente e inconclusivo, realizado por 

indivíduos organizados socialmente em diferentes situações de interação.  

Para avaliar a linguagem de um sujeito, devem ser então realizadas 

atividades de produção de texto significativas, dentro de um contexto real, nas quais 

o sujeito tenha um interlocutor real em mente, além do profissional que irá apenas 

corrigir (CAGLARI, 1999). Numa abordagem dessa natureza, segundo Guarinello et 

al (2008), a criança pode errar, formular hipóteses, questionar e manipular a própria 

escrita.  

Como se vê, quando pensamos no processo avaliativo da escrita, é 

necessário compreender a linguagem em sua dimensão constitutiva do sujeito, 

histórica e social. A partir dessa concepção “[...] o sujeito e os processos de 

linguagem são tomados de outra forma, tanto na condução da avaliação quanto da 

terapia em linguagem. A apropriação da escrita é vista como decorrente de 

interações sociais mediadas por práticas discursivas.” (SIGNOR, 2012, p. 588). 

Portanto, devemos ater-nos às relações dialógicas, pois o homem é o único ser vivo 

que pensa e é através desse pensamento que se forma a linguagem (MASSI, 2007). 

Nesse sentido, ao nos voltarmos para a linguagem do sujeito, é necessário 

fazer uso de atividades dialógicas, de diversos gêneros discursivos, conforme a 
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realidade social do mesmo, contrariando, assim, as propostas dos testes avaliativos, 

que são descontextualizadas, pautadas em uma noção de que a língua é um 

sistema já pronto de signos que devem ser registrados de maneira independente da 

manipulação do aprendiz. Tal abordagem pressupõe igualmente se afastar da 

concepção de que o texto é a unidade básica de manifestação da linguagem. Dito de 

outro modo: 

 

[...] o problema não está no ditado ou na cópia em si, mas na 
descontextualização de tarefas propostas para avaliar a linguagem, as quais 
consideram que a atividade linguística se dá no espaço da interlocução. 

Para nos aproximarmos deste espaço, precisamos entender que é na 
interação social que o sujeito aprendiz se apropria da linguagem mediante 
seu uso efetivo, construindo com os outros os objetos linguísticos a serem 

usados na própria situação interlocutiva, ou seja, no momento em que o 
sujeito se assume como autor de sua escrita e constitui o outro como leitor. 
(MASSI, 2007, p.134-135) 

 

Consoante à autora (MASSI, 2007), Signor e Santana (2015) apontam que, 

para avaliar a linguagem escrita, é necessário aprender que devem ser vivenciadas 

situações de uso efetivo da língua, através de processos interativos e com 

significação. A artificialidade dos testes não permite que as crianças consigam 

contextualizar sua escrita, anulando as coordenadas do processo dialógico.  

Chamamos atenção para o fato de que, no processo de análise e 

categorização dos testes, quando o sujeito apresenta número excessivo de erros, 

ele acaba sendo considerado fora dos padrões de normalidade para o teste, 

surgindo, muitas vezes, a queixa referente à dificuldade de leitura e/ou escrita. 

Signor e Santana (2015) relatam que muitas crianças que se opõem a realizar 

atividades metalinguísticas de leitura e escrita acabam favorecendo ao pré-

diagnóstico (levantado inicialmente no ambiente escolar, como já mencionado) do 

suposto distúrbio de leitura e/ou escrita. E no processo após o pré-diagnóstico, cabe 

ressaltar, o sujeito pode, de fato, desenvolver uma relação de sofrimento com a 

linguagem escrita, com a escola e, às vezes, com ele mesmo. 

 

Um aluno estigmatizado na escola e na clínica termina por vivenciar um 
processo de exclusão social que, não são raras vezes, estende-se para 
além da escola. Se o aluno não se sente parte do grupo, seja no espaço da 

sala de aula ou em qualquer outro local, terá dificuldades de nele 
permanecer, o que conduz à queixa de não “consegue ficar parado”, 
“parece incomodado”, “seu olhar está sempre distante”. (SIGNOR, 

SANTANA 2015, p. 50)  
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Signor (2013) salienta que, antes de a criança receber o veredito médico, ela 

já recebeu um pré-diagnóstico no ambiente escolar por se afastar do comportamento 

considerado aceitável. O pré-diagnostico recebido no ambiente escolar é chamado 

de processo de patologização escolar. Nas palavras de Signor (2013): 

 

A análise do processo de patologização abarca a investigação dos 

discursos dos professores que se instau(ra)ram em torno do aluno 
considerado hiperativo/desatento. Nesse processo estão inclusos a 
discursivização do aluno (o que se fala dele, o que se fala para ele) bem 

como as práticas pedagógicas a que o aluno foi submetido. Ambos os 
processos de significação, a discursivização do aluno e a prática podem 
afetar (positiva ou negativamente) a subjetividade e, consequentemente, a 

aprendizagem. (SIGNOR, 2013, p. 2) 

 

Com relação ao que pode afetar negativamente os alunos, ressaltamos que 

as práticas discursivas que enunciam as dificuldades de aprendizagem têm impacto 

desfavorável na autoestima em relação à condição de sujeito/aprendiz (SIGNOR, 

2013). Essas práticas são chamadas de discursivização negativa do aluno, e podem 

ser expressas por ele de diversas maneiras:  

 

Dizeres como não sei, não consigo, escrevo tudo errado, sou distraído, sou 

agitado, não gosto de ler nem de escrever começam a permear o discurso 
do sujeito que, distante cada vez mais da linguagem escrita, acaba 
absorvendo e sustentando uma noção de incompetência linguística. 

(SIGNOR, 2013, p. 2-3, grifos da autora) 

 

Assim, com o passar do tempo, o rótulo que o sujeito recebe, segundo o qual 

ele apresenta dificuldade de leitura e/ou escrita passa a fazer parte de sua 

existência, acarretando, assim, limitações e discriminações com relação à linguagem 

escrita. Segundo Signor (2013): 

 

É possível imaginar que crianças “etiquetadas” e distantes da escrita, muitas 

vezes traumatizadas, e carregando estigmas de “más leitoras” e “más 
escritoras” possam desenvolver “sintomas” na área da linguagem escrita, 
como, por exemplo, uma rejeição importante em ler e produzir texto, o que 

poderia conduzir às chamadas “dificuldades de leitura e escrita” (SIGNOR, 
2013, p. 3) 

 

A partir desses discursos, que marcam a chamada incompetência linguística, 

frutos da relação da criança com a escrita, surgem as queixas relacionadas à 

linguagem escrita. Quando se trata de queixas envolvendo o aprendiz, Mazzarotto 

(2015) observa que são os familiares que recebem o encaminhamento da escola 



32 

 

 

para buscar acompanhamento clínico. Em um estudo realizado pela autora, 

constatou-se que 40% dos pacientes foram encaminhados para acompanhamento 

com psicólogo e pedagogo especializado; 23%, com fonoaudiólogo; 13%, com 

fonoaudiólogo, psicólogo e pedagogo especializado; 10%, com fonoaudiólogo e 

psicólogo; 6,6%, com pedagogo especializado; 3%, com psicólogo; e 3%, com 

pedagogo especializado e fonoaudiólogo. A maior parte dos familiares foi convocada 

a comparecer na escola para conversar pessoalmente com a equipe escolar a 

respeito da queixa referente a problemas de aprendizagem. Uma família foi avisada 

sobre a queixa via telefone e outra, via bilhete, privando a família, ressalta a autora, 

de participar das decisões sobre os filhos. Mazzarotto (2015) destaca, ainda, que a 

maneira pela qual a queixa foi informada aos familiares, o que foi falado a respeito 

da criança, teve influência nas concepções que os pais apresentaram quanto às 

dificuldades de seus filhos, as quais podem ou não se constituir em um problema, e, 

se for esse o caso, podem provocar angústia no grupo familiar e interferir na saúde e 

no desenvolvimento da criança.  

 

Apesar de esse discurso ser formalizado no momento do encaminhamento, 
ele é construído em diversas interações no espaço escolar e familiar e, 

frequentemente, carregado de enunciações a respeito da sua dificuldade e, 
também, de concepções hegemônicas que centram as causas em aspectos 
individuais, principalmente da própria criança. (MAZZAROTTO, 2015, p. 95) 

 

Mazzarotto (2015) chama a atenção para a profundidade e a gravidade que a 

enunciação da queixa escolar pode provocar, marcando eventualmente a 

constituição subjetiva da criança no que se refere aos efeitos da queixa. A autora 

constatou que os familiares relataram as seguintes reações das crianças com 

relação aprendizagem: baixa autoestima, cansaço, perda de interesse, 

desesperança, estresse, nervosismo, preocupação, incapacidade, medo e 

constrangimento. O relato de um familiar, reproduzido abaixo, ilustra essa questão: 

 

Ela fala que ela é gorda, que ela é burra, que ela quer morrer, ela também 
não vê esperança, né? Ela vê que hoje em dia é tudo na tecnologia,  

depende do estudo, ela sabe, por mais que ela tenha algum problema, ela 
vê que pessoas que não têm estudo hoje em dia, tá morta, tá morta. 
(MAZZAROTTO, 2015, p. 93) 

 

Assim como o trabalho de Mazzarotto (2015), outros estudos apresentam 

relações negativas das crianças com as práticas de leitura e escrita. Berberian et al 
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(2006) relatam que, ao longo da experiência clínica e institucional, depararam com 

crianças fragilizadas e inseguras em relação às experiências com leitura e escrita, 

pois elas apresentavam manifestações gráficas desviantes do padrão, as quais são 

consideradas, por alguns educadores e terapeutas, sintomas inerentes à criança. 

  

É com perplexidade que deparamos com crianças fragilizadas e inseguras 

em relação às suas possibilidades de adquirir, efetivamente, tal modalidade 
de linguagem. Sentimentos de incompetência, de ignorância e de 
inferioridade podem ser apreendidos, recorrentemente, nos discursos e nas 

posturas de tais crianças, bem como de seus familiares, anunciando um 
destino perverso, porém lógico e inevitável, marcado pelo seu fracasso 
escolar e social. (BERBERIAN et al, 2006, p. 19) 

 

Realmente, é significativamente marcante na história escolar o impacto que a 

queixa de dificuldade de leitura e/ou escrita pode ter, pois “[...] os encaminhamentos 

de crianças com dificuldades para atendimentos psicológicos e/ou médicos selam 

destinos e trajetórias escolares, podendo ser positivos ou negativos.” (MACHADO, 

PROENÇA 2004, p. 40). Nesse sentido, Freller (2004) afirma que as crianças 

encaminhadas para atendimento frequentemente se dizem loucas, doentes ou 

burras, e faz um alerta para a concretização dos sentimentos de discriminação e 

desvalorização. 

As crianças etiquetadas podem ficar traumatizadas e carregar estigmas de 

más leitoras e escritoras, o que possibilita o desenvolvimento de uma rejeição 

significativa para ler e produzir textos, e a condução a sintomas das chamadas 

dificuldades de leitura e/ou escrita (SIGNOR, 2013). 

Assim sendo, e de acordo com Berberian et al (2006), o discurso que constitui 

o saber a respeito do desenvolvimento da linguagem das crianças, ao invés de 

contribuir para um uso efetivo e domínio da linguagem escrita, é preconceituoso e 

remete a uma experiência de fracasso escolar. 

Já Signor (2013) afirma que, para ler e escrever bem, é necessário estar 

inserido em práticas significativas mediadas pela leitura e escrita. Assim, propõe que 

a conduta terapêutica fonoaudiológica seja realizada a partir de uma perspectiva 

sócio-histórica, a qual tem como objetivo retirar o sujeito de uma determinada 

condição, de alguém que tem dificuldade de aprender, e o colocar em outra, no lugar 

de um sujeito que aprende e se desenvolve normalmente, inserido em condições de 

interação favoráveis para o desenvolvimento.  



34 

 

 

Berberian et al (2006) acrescentam que, pelo fato de a linguagem escrita ser 

uma atividade discursiva, é necessário compreender que o texto será carregado de 

posições políticas, ideológicas e enunciativas do sujeito. Essas poderão emergir na 

escrita quando o sujeito dominar as temáticas e recursos linguísticos. Por essa 

razão, é necessário considerar as condições de produção.  

Signor (2013) destaca que, quando assumimos uma concepção dialógica de 

linguagem, os indivíduos passam a ser concebidos como sujeitos sociais, que 

podem se servir de práticas discursivas para se expressar, como, por exemplo, o 

texto, que é encarado, nessa perspectiva, como um processo de construção de 

sentidos, sendo necessária uma mobilização de vários conhecimentos que são 

trazidos para o momento da interação. 

Mazzarotto (2015) reforça a importância dessa noção de leitura e escrita 

como atividade discursiva que deve se ocupar com questões como estruturação do 

discurso, produção de sentido, coesão, argumentação de ideias, escolha de 

palavras, e que necessita de uma complexa análise linguística que irá tornar o texto 

escrito passível de entendimento e de construção de sentidos por parte do leitor. 

  

Assim como para produzir um texto escrito é necessário considerar o outro 
a quem ele se destina, o ato de ler também é marcado pela interlocução, o 
que faz da leitura uma possibilidade de encontro com o coletivo na qual, por 

meio da palavra do outro, se constroem sentidos, contrapõem-se visões de 
mundo e descobrem-se novas formas de pensar. (MAZZAROTTO, 2015, 
p.19)  

 

Santana e Signor (2015) argumentam que, a partir da abordagem sócio-

histórica, a terapia fonoaudiológica deve então se voltar para o desenvolvimento e o 

conhecimento dos gêneros discursivos que são utilizados na mediação das relações 

sociais. 

 

Na sociedade, há milhares de gêneros que medeiam as interações 
humanas, tais como: peça de teatro, notícia, reportagem, romance, crônica, 

conversa cotidiana, e-mail, carta, bilhete, piada etc. Durante a terapia, os 
sujeitos são levados a ler e produzir gêneros e, para tanto, as propriedades 
que constituem esses textos são parte do processo terapêutico. O aprendiz 

aprende, por exemplo, a reconhecer, pela leitura, ou produzir, por meio da 
escrita, uma crônica, uma notícia, um conto, entre outros gêneros. E assim 
são abordados aspectos (sociais, históricos, ideológicos, discursivos, 

interacionais etc.) que extrapolam a imanência da língua (estrutura).  
(SANTANA, SIGNOR, 2015, p.1815) 
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Assim, a clínica da linguagem deve garantir ao sujeito escritor a possibilidade 

de conhecer e reconhecer os diferentes aspectos utilizados na produção dos textos, 

ou seja, discutir noções como situação de produção, grau de conhecimento 

partilhado, gêneros discursivos, relação entre a oralidade e a escrita, as esferas de 

circulação social e a escrita como lugar de manifestação e constituição da linguagem 

(MORI-DEANGELIS, DAUDEN, s/d) 

A visão de linguagem que tem como objetivo dar ao sujeito condições de 

interagir é compreendida por Bakhtin (1997), em uma perspectiva sócio-histórica, 

como um lugar de interação humana que surge através da atividade social. Assim, 

interação social e língua são indissociáveis, uma vez que se combinam de forma 

recíproca e contínua. A língua se constitui social e historicamente a partir de seu uso 

durante a comunicação verbal. Nessa direção “[...] a palavra é uma espécie de ponte 

lançada entre mim e os outros. Se apoia sobre mim numa extremidade, na outra se 

apoia sobre o meu interlocutor.” (BAKHTIN, 1997, p. 113). 

Toda palavra comporta duas faces, a primeira é determinada pelo fato de 

proceder de alguém, e a segunda pelo fato de se dirigir para alguém, constituindo 

justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. É através da palavra que 

nos definimos em relação ao outro e em relação à coletividade. Considerando a 

peculiaridade da relação entre ouvinte e interlocutor, percebemos que a nossa fala é 

repleta da fala do outro. Bakhtin (1997) esclarece que as palavras dos outros trazem 

com elas a sua expressão e o seu tom, que assimilamos, reelaboramos e 

reacentuamos. Elas sempre estarão carregadas de um conteúdo, de um sentido 

ideológico ou vivencial. “Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou 

escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, 

agradáveis ou desagradáveis.” (BAKHTIN, 1997, p. 95) 

A teoria sócio-histórica, que embasa este estudo, afasta-se de reflexões que 

desconsideram a historicidade da linguagem, nas situações efetivas de uso da 

escrita, e o contexto social das interações verbais. Assim, essa teoria considera a 

linguagem como um trabalho social e histórico, que se dá por meio da concretização 

e da prática em situações de uso efetivo, envolvendo o eu e o outro. A compreensão 

da modalidade de linguagem escrita passa a ser entendida então como um trabalho 

discursivo e, portanto, social e histórico.  

Levando em conta essa perspectiva teórica, Signor (2012) destaca que a 

apropriação da escrita passa a ser vista como decorrente de interações sociais 
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mediadas por práticas discursivas. Consequentemente, a concepção de sujeito e os 

processos de linguagem são tomados de outra maneira, tanto no momento da 

avaliação fonoaudiológica, quanto na conduta na clínica. 

Como ler e escrever são práticas dialógicas, o processo de apropriação da 

leitura e da escrita se concretiza por meio do texto, logo envolve um eu e um outro 

(GERALDI, 2013). O texto é produzido para que o outro faça a leitura, porém, o outro 

não se faz presente apenas durante o processo de produção de sentidos inerente ao 

ato de leitura, ele já se insere, já é considerado no momento da escrita, sendo essa 

condição necessária para que o texto, enquanto prática significativa, exista. 

 

Pensar a leitura e a escrita como práticas sociais significa compreendê-las 

como produtos de uma atividade discursiva na qual alguém diz algo a 
alguém, por meio de um texto que permite a interpretação de sentidos. Isto 
requer que sejam levadas em consideração suas condições de produção, 

ou seja, para escrever é preciso que se tenha algo a dizer, para quem dizer, 
uma razão para fazê-lo e estratégias para tal. (MAZZAROTTO, 2015, p.19) 

 

A essa altura é importante salientar, como esclarecem Signor e Santana 

(2015), que os adeptos da corrente sócio-histórica não negam a existência dos 

problemas relacionados à aprendizagem. O que se nega, dentro dessa perspectiva, 

é a tendência a explicar distúrbios de aprendizagem - leitura/escrita - com base em 

questões decorrentes de aspectos orgânicos, inerentes ao sujeito.  

Prefere-se considerar que é em meio às vozes sociais que a consciência do 

sujeito é constituída. Portanto, o sujeito é constitutivamente dialógico. A apreensão 

do mundo sempre ocorre historicamente, pois o sujeito está sempre em relação com 

o outro, apreendendo as vozes sociais que constituem a realidade em que está 

imerso, a partir das relações dialógicas.  

Segundo Nascimento e Brait (2016), na perspectiva bakthiniana da linguagem 

o falante é um sujeito ativo capaz penetrar na língua, e, através dela se constituir a 

partir das relações sociais, as quais são estabelecidas por ele em diversos contextos 

de produção e recepção comunicativa, concebendo, assim, a linguagem a uma 

dimensão social, histórica, viva, concreta, inseparável dos sujeitos. 

Pelo fato de a realidade social ser heterogênea, o sujeito não absorve apenas 

uma voz social, mas várias, que estão relacionadas diretamente entre si e que nunca 

param de se relacionar. “Seu mundo interior é constituído de diferentes vozes em 

relação de concordância e discordância. Além disso, como está sempre em relação 
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com o outro o mundo exterior não está nunca acabado, fechado, mas em constante 

vir a ser.” (FIORIN, 2008, p. 55). 

A partir da concepção de que o sujeito se constitui através das interações 

sociais, é possível considerar que a percepção das crianças a respeito da queixa 

sobre a dificuldade de leitura e/ou escrita é construída, primordialmente, a partir 

do(s) discurso(s) do(s) outro(s). Ressaltamos, como nos coloca a teoria de Bakhtin, 

que a consciência dos sujeitos é formada através dos discursos e é deles que cada 

indivíduo extrai “[...] em função das interlocuções de que vai participando, um amplo 

sistema de referências no qual, interpretando os recursos expressivos, constrói sua 

compreensão de mundo.” (GERALDI, 2013, p. 33)  

Nascimento e Brait (2016) relatam que a articulação entre a Fonoaudiologia 

com a perspectiva dialógica ainda é tímida. Essa articulação iniciou-se no século XX 

com a transição da clínica fonoaudiológica da objetividade, a qual, segundo os 

autores, é pautada em uma visão mecanicista, corretiva e biológica, para uma clínica 

que visa a subjetividade, circunscrita em uma dimensão psíquica do sujeito 

ressaltando o diálogo da Fonoaudiologia com a Psicanálise e com a Linguística. 

Entretanto, apesar da evolução da Fonoaudiologia de uma concepção de atuação 

organicista para o sujeito, de fato, ainda não considera uma abordagem dialógica. 

Com base em uma visão social da língua, a acepção do dialogismo na terapia 

fonoaudiológica, chamada de clínica da intersubjetividade, possibilitou, conforme 

Nascimento e Brait (2016), o processo de escuta do terapeuta. 

 

[...] a escuta do fonoaudiólogo volta-se para a diversidade da linguagem, 
para a pluralidade dos dizeres dos sujeitos que chegam à clínica e 
apresentam sofrimento instituído com relação a sua linguagem. Por vezes 

esse sofrimento emerge na relação com pessoas e, mais precisamente com 
a visão que elas tem dos usos da linguagem. (NASCIMENTO, BRAIT, 2016, 
p.147) 

 

O fonoaudiólogo que atua na clínica da intersubjetividade acolhe os sujeitos 

com queixa de sofrimento relacionada à linguagem e apresenta que a linguagem 

não está inscrita na anormalidade, no erro, mas nas diversas maneirar de se falar, 

expressar. O terapeuta “[...] deve estar atento às vozes, mais especificamente a 

discursos de diversos tipos, que se fazem presentes na fala do paciente e que vêem 

de fora da clínica.” (NASCIMENTO, BRAIT, 2016, p.152) 
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4. METODOLOGIA  

 

O presente estudo é de natureza exploratória, de abordagem qualitativa e 

quantitativa, aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital Paranaense de 

Otorrinolaringologia de Curitiba-PR sob o parecer 1.581.380/2015. A pesquisa de 

campo foi realizada no período de julho a agosto/2016. 

 

4.1 LOCAL DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada no município de Curitiba, em uma clínica-escola de 

fonoaudiologia vinculada a uma instituição de ensino superior: 

 

1) Clínica-escola de Fonoaudiologia da Universidade Tuiuti do Paraná, que 

oferta avaliação e atendimento fonoaudiológico a usuários provenientes do 

Sistema Único de Saúde (SUS), bem como de forma privada, nas seguintes 

áreas: linguagem, motricidade orofacial, disfagia, voz e audição. 

 

4.2 PARTICIPANTES  

 

Participaram da pesquisa 10 sujeitos encaminhados para atendimento 

fonoaudiológico que apresentavam como queixa “dificuldade de leitura e/ou escrita” 

e estavam na lista de espera da referida clínica, ou que haviam iniciado tratamento 

fonoaudiológico na mesma no segundo semestre de 2016. Nos casos dos sujeitos 

que estavam em acompanhamento fonoterapêutico, a entrevista ocorreu em até um 

mês do início desse acompanhamento. 

No que se refere aos critérios de inclusão, os participantes deveriam: estar 

cursando ensino fundamental regular; ter idade entre seis e quatorze anos; 

apresentar encaminhamento para avaliação e atendimento fonoaudiológico; não ter 

iniciado atendimento clínico e, no caso dos pacientes que já o haviam iniciado, a 

pesquisa ocorreu com até um mês depois do início das sessões. 
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Quanto aos critérios de exclusão, não participaram desta pesquisa os 

sujeitos que apresentavam patologias de origem genética e/ou neurológica 

adquiridas em qualquer etapa da vida.  

 

4.3 MATERIAIS E INSTRUMENTOS 

 

- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A): os 

responsáveis pelos sujeitos da pesquisa receberam o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido, em duas vias, que foram assinadas por eles, ficando uma cópia em 

posse da pesquisadora e outra com o responsável. 

- Termo de Assentimento (TA) (Apêndice B): os participantes da pesquisa 

receberam o Termo de Assentimento, em duas vias, que foram assinadas por eles, 

ficando uma cópia em posse da pesquisadora e outra com o responsável pelo 

sujeito. 

- Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas semiestruturadas de 

acordo com um roteiro pré-estabelecido (Apêndice C). Esse modelo de entrevista foi 

escolhido por ser flexível e permitir verificar percepções e questões de cada 

entrevistado (MAZZAROTTO, 2015). 

- Gravador de voz: foi utilizado um recurso de gravação na coleta de dados. 

Todas as entrevistas com os sujeitos foram gravadas e armazenadas em um 

gravador da marca SONY, modelo ICD PX820. Após transcrição e revisão das 

entrevistas, estas foram excluídas da memória do referido gravador, deletando-se 

todo o material.  

 

4.4 COLETA DE DADOS  

 

A coleta de dados ocorreu de duas formas. Com relação à entrevista com os 

sujeitos que estavam na lista de espera para atendimento fonoaudiológico na 

referida clínica, a pesquisadora realizou contato via telefone com os responsáveis. 

Durante a ligação, foi explicado que se tratava de uma pesquisa científica e, em 

seguida, explanado o objetivo da mesma, sua proposta e seu conteúdo, conforme 

descritos no TCLE. Então, a pesquisadora convidava o responsável a participar da 
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pesquisa e, quando esse aceitava, a entrevista com o sujeito era agendada na 

clínica-escola. 

Nos casos dos sujeitos que já estavam em acompanhamento 

fonoterapêutico, primeiramente, a pesquisadora buscou informações a respeito dos 

que apresentavam os critérios de inclusão para participar deste estudo com as 

estagiárias/terapeutas responsáveis pelo acompanhamento. A partir das 

informações coletadas, a pesquisadora abordou a família de cada possível sujeito na 

sala de espera da clínica, informando a respeito da pesquisa científica e 

esclarecendo acerca do objetivo da mesma, sua proposta e seu conteúdo, conforme 

descritos no TCLE. Desse modo, a pesquisadora convidava o responsável a 

participar da pesquisa e, quando esse aceitava, a entrevista com o sujeito era 

agendada na própria clínica-escola. Algumas entrevistas ocorreram no dia do 

convite, enquanto outras foram agendadas para o próximo dia do atendimento 

fonoterapêutico, antes ou após esse, conforme a disponibilidade.  

No momento da entrevista, a pesquisadora convidava de início apenas o 

responsável para conversar, a fim de apresentar o objetivo e o conteúdo da 

pesquisa, bem como o TCLE, o qual era lido pelo responsável e, então, assinado por 

esse e pela pesquisadora. Também foram coletados dados acerca da identificação 

dos sujeitos, em qual tipo de escola estudava, se pública ou particular, o ano que 

estava cursando e se já havia sido retido em algum ano escolar. O tempo de 

duração da conversa era de aproximadamente dez minutos. Nesse momento, as 

crianças ficavam aguardando na sala de espera; se estivessem sozinhas, a 

secretária da clínica ficava responsável por elas.  

Na sequência, era realizada a entrevista com o sujeito. A pesquisadora, 

então, explicava sobre a proposta do trabalho e apresentou o TA, o qual foi assinado 

por ambos, sujeito e pesquisadora. Na sequência, dava-se início à entrevista. O 

modelo do roteiro de perguntas utilizado encontra-se no Apêndice C. Pelo fato de se 

tratar de uma entrevista aberta, as perguntas contidas no Apêndice C foram, porém, 

utilizadas antes como um roteiro norteador, para que, assim, fosse possível abordar 

a temática do estudo. O tempo de duração da entrevista era de aproximadamente 

trinta minutos. 

A fim de verificar a efetividade e coerência com o objetivo do estudo, foram 

realizadas entrevistas piloto com dois sujeitos, utilizando-se o roteiro determinado. 
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Devido ao fato de não ter sido necessário realizar modificações após a aplicação do 

piloto, os dois participantes foram incluídos na amostra. 

A pesquisa apresenta como benefício colaborar na verificação acerca da 

visão das crianças a respeito da queixa sobre dificuldades de leitura e/ou escrita, 

visto que se apresenta como hipótese que a maneira como a queixa é elaborada e 

informada a essas crianças pode gerar nelas uma percepção negativa no processo 

de apropriação da linguagem escrita. 

Os riscos que poderiam eventualmente ser identificados neste estudo 

referem-se à possibilidade de os sujeitos entrevistados experimentarem algum 

incômodo, principalmente relacionado ao falar sobre um assunto que lhes causasse 

constrangimento. Entretanto, como já observado, os sujeitos foram previamente 

informados de que poderiam optar por desistir de participar da pesquisa caso 

sentissem algum desconforto. 

 

4.5 ANÁLISE DE DADOS  

 

Trata-se de um estudo quali-quantitativo. A análise dos dados coletados 

através de perguntas abertas foi realizada por meio da Análise de Conteúdo 

desenvolvida por Bardin (2012), a qual desenvolveu: 

 

 [...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 
por procedimento sistemático e objetivo de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a interferência 

de conhecimentos relativos às condições de produções/recepção (variáveis 
inferidas) dessas mensagens. (BARDIN, 2012, p. 48) 

 

Dentre as técnicas desenvolvidas por Bardin (2012), a utilizada nesta 

pesquisa configura-se como categorial ou temática, que se apoia na relevância de 

aspectos subjetivos de ações sociais, perpassando assim por uma gama de 

categorias que se constituem a partir da frequência dos temas extraídos no discurso 

dos participantes. Diante disso, é então necessário identificar os eixos temáticos 

presentes no roteiro das entrevistas e, a partir da aproximação das informações 

coletadas entre os discursos dos participantes, elaboram-se as categorias de 

resposta. 
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Para a organização e análise dos resultados, as respostas de cada pergunta 

foram analisadas a partir de abordagens quantitativa e qualitativa.  

Realizou-se a leitura das entrevistas e identificaram-se os enunciados 

significativos, com base nos objetivos do estudo e nos referenciais teóricos 

previamente analisados. Em seguida, as respostas fornecidas a cada questão foram 

agrupadas, com objetivo de analisar a diversidade e possíveis semelhanças entre os 

enunciados, organizando-os em categorias de sentido comuns. As respostas 

encontradas foram incluídas em cada categoria e organizadas em percentuais de 

frequência, com o propósito de analisar os enunciados dos participantes em termos 

de maior e menor ocorrência de respostas semelhantes. 

Após a exploração do material foram considerados dois eixos norteadores. 

 

 Eixo 1: Visão dos sujeitos a respeito da queixa sobre as dificuldades de leitura 

e escrita. 

Esse eixo objetivou analisar a visão dos sujeitos acerca da queixa que os 

levou ao encaminhamento fonoaudiológico. Foram investigadas questões acerca da 

visão que motivou ao encaminhamento fonoaudiológico, da causa da dificuldade de 

leitura e/ou escrita, bem como da dificuldade de leitura e/ou escrita. 

Os dados referem-se às respostas fornecidas às perguntas um, dois e três, 

formuladas aos sujeitos, conforme o roteiro de entrevista (APÊNDICE C). 

 

  Você sabe o que veio fazer na clínica de fonoaudiologia? 

  Por que você acha que tem essa dificuldade? 

  Como você se sente com relação a essa dificuldade? 

 

As respostas obtidas foram agrupadas por unidades de análise semelhantes e 

organizadas por unidades comuns. Foi então atribuída uma denominação que 

representasse as categorias.  

Esse eixo foi subdividido em três categorias: 

 

Categoria 1: Motivo do encaminhamento. 

 Categoria 2: Causa da dificuldade. 

 Categoria 3: Sentimento diante da dificuldade. 
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 Eixo 2: Visão dos sujeitos diante da leitura e da escrita. 

O segundo eixo tem como objetivo analisar a visão dos sujeitos acerca da 

leitura e da escrita. Os dados referem-se às respostas dadas às perguntas quatro e 

cinco, conforme o roteiro de entrevistas (APÊNDICE C).  

 

 Conte como você lê. 

 Conte como você escreve  

 

Após as respostas serem agrupadas, esse eixo foi subdividido em duas 

categorias: 

 

Categoria 1: O que referem acerca da leitura. 

Categoria 2: O que referem acerca da escrita. 

 

A metodologia de análise dos dados atendeu aos propósitos da pesquisa, 

cuja proposta consiste em analisar a visão dos sujeitos com relação à queixa sobre 

dificuldade de leitura e/ou escrita. Cabe colocar que os sujeitos foram tratados neste 

estudo como P (participante), assim, de P1 a P10. 
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5.  ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

A apresentação da análise e discussão foi elaborada a partir da descrição 

tanto dos dados quantitativos como qualitativos, organizados através da análise 

temática que perpassa por determinadas categorias, constituídas com base na 

frequência dos temas extraídos do discurso de cada sujeito participante (BARDIN, 

2012), bem como através da transcrição de trechos das entrevistas considerados 

significativos. Salientamos que os resultados estão organizados em dois eixos 

norteadores para a análise das entrevistas. 

Primeiramente, serão apresentados dados relacionados ao perfil dos sujeitos 

- Quadro 1 - que não foram analisados nesse momento dado o objetivo deste 

estudo, que é analisar a visão de sujeitos em relação à queixa sobre a dificuldade de 

leitura e/ou escrita.  

Foram entrevistados dez sujeitos, oito do sexo masculino e dois do sexo 

feminino, com idades entre seis e quatorze anos; sete estavam acompanhados pela 

mãe, dois pelo avô e um pelo pai; oito frequentavam instituição de estudo pública e 

dois, instituição privada; cursavam entre o primeiro e o sétimo ano do ensino 

fundamental; dois já haviam reprovado algum ano do ensino escolar.  

 

QUADRO 1 - PERFIL DOS SUJEITOS DO ESTUDO 

Participante Gênero Idade Responsável Escola Ano Letivo 
Reprovou 

ano 

1 M 6 Mãe Municipal 1 ano Não 

2 F 7 Mãe Municipal 2 ano Não 

3 M 11 Mãe Municipal 5 ano Não 

4 M 7 Mãe Municipal 2 ano Não 

5 M 9 Pai Particular 4 ano Não 

6 M 12 Avô Estadual 7 ano Não 

7 M 14 Avô Particular 6 ano Sim 

8 M 11 Mãe Municipal 5 ano Não 

9 M 9 Mãe Municipal 3 ano Sim 

10 F 8 Mãe Municipal 3 ano Não 

FONTE: a própria autora 
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5.1 EIXO 1: VISÃO DOS SUJEITOS A RESPEITO DA QUEIXA SOBRE AS 

DIFICULDADES DE LEITURA/ESCRITA  

 

5.1.1 Categoria 1: Motivo do encaminhamento 

 

Através do agrupamento das respostas dos participantes, podemos constatar 

que a visão a respeito do motivo do encaminhamento fonoaudiológico relatado com 

maior frequência pelos participantes está relacionado à linguagem escrita, conforme 

se observa no Quadro 2. 

 

QUADRO 2 - MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO 

Eixo 1  

Categoria 1 
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Falar errado                     

Cometer erros na escrita                     

Aprender a ler e escrever                     

Não reprovar                      

Lidar com a forma gráfica                     
FONTE: a própria autora 

 

Os relatos dos participantes chamam a atenção, em especial, para erros 

ortográficos cometidos durante a escrita e a questão de lidar com forma gráfica da 

letra como: letra bonita ou feia, trocas de letras, uso inadequado de pontuação e de 

letra maiúscula e minúscula, entre outros. Através da transcrição dos discursos 

poderemos compreender melhor. 

Para o participante 3 o motivo do encaminhamento para terapia 

fonoaudiológica está relacionado a escrever sem errar e melhorar a letra. P3 - “Pra 

conseguir aprender a escrever melhor” [...] “Saber escrever sem escrever errado” [...] 

“Às vezes a minha mãe fala que tá errado, às vezes é a minha professora” [...] 

“Primeiro ela falou que eu tinha trocado as letra e era pra mim arrumar. Depois ela 

foi lá e falou que estava meio torto e meio errado as letras” (referindo-se à 

professora). 
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Quando analisamos outras falas, é perceptível a repetição do discurso acerca 

do motivo do encaminhamento apresentado pelo P3, como por exemplo, na fala de 

P10 - “O pai conversou com a professora e ela disse que eu precisava ir numa fono 

para escrever rápido e as palavras certas.” 

As questões relacionadas aos erros ortográficos e à forma gráfica da letra, 

quando analisadas a partir de uma perspectiva organicista, podem ser consideradas 

um dos principais motivos do encaminhamento para terapia fonoaudiológica, pois as 

manifestações ortográficas fora do padrão são consideradas como sintoma da 

dificuldade com a linguagem escrita. Segundo Massi (2004), alguns autores 

consideram como manifestações patológicas da linguagem escrita, ocorrências 

como trocas, omissões, junções, aglutinações de fonemas, confusão de letras que 

representam sons foneticamente semelhantes, omissão ou adição de letras e/ou 

sílabas, união ou divisão inadequada de vocábulos. 

Porém, tais considerações, em geral, decorrem de aplicação de testes 

padronizados que, por meio de atividades metalinguísticas, avaliam os erros e os 

acertos, e tratam os sujeitos como se todos fossem iguais, desconsiderando a 

singularidade e a história dos mesmos. Verificamos que, geralmente, a avaliação 

realizada no ambiente escolar desconsidera também questões discursivas da 

linguagem escrita, ressaltando, no que se refere ao erro, a forma da letra e a relação 

entre escrever corretamente com tirar boas notas e, consequentemente, passar de 

ano (SIGNOR, 2015), como observamos no discurso de P9 - “Minha mãe disse que 

eu preciso ir para ficar mais esperto para não reprovar de novo”. 

O fato de ressaltar os erros acarreta um julgamento sobre a capacidade do 

sujeito, estabelecendo uma relação equivocada entre a maneira correta de escrever 

com a capacidade de inteligência e de raciocínio do sujeito. Assim, a pessoa que 

escreve errado apresentaria uma incapacidade (TONOCCHI, 2005), o que implica 

considerar que as dificuldades estão centradas no sujeito (MASSI, 2007). 

No entanto, quando analisamos as ocorrências tidas como erros na escrita a 

partir de uma perspectiva sócio-histórica, que compreende a linguagem escrita como 

um trabalho discursivo e, portanto, social e histórico, essas ocorrências são tratadas 

como manifestações que fazem parte do processo de apropriação da escrita, 

conforme argumentam Cagliari (1997), Massi (2004) e Signor (2013). Portanto, são 

percebidas como indicativos de reflexões, de hipóteses sobre conhecimentos que 

estão sendo elaborados pela criança, evidenciando seu papel ativo frente à escrita.  
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As trocas na fala foi outro motivo de encaminhamento para acompanhamento 

fonoterapêutico, como podemos perceber no relato de P6 - “Eu acho que é por 

causa da fala, porque eu falo errado” [...] “Quem fala é a minha mãe, a professora, 

que eu troco as palavras de vez em quando. Quando eu estou escrevendo. Eu falo 

errado e escrevo como eu falo”.  

Como apresentado no Capítulo 2, há uma preocupação por parte da escola 

de que as trocas fonêmicas presentes na oralidade sejam transferidas para a 

linguagem escrita, pois existem estudos que enfatizam a correlação fonema-

grafema. O que verificamos, porém, é um desconhecimento por parte de 

profissionais – professores, médicos, fonoaudiólogos – da relação entre fala e 

escrita, que, na realidade, são duas modalidades de linguagem, uma não sendo a 

transcrição literal da outra. Entretanto, esse pressuposto parece não ser 

considerado. Ao contrário, a maneira inadequada de falar é identificada como um 

gerador de problemas na escrita, como menciona Tonocchi (2005).  

Os preceitos autoritários e homogeneizantes do falar bem, também são 

elencados por Nascimento e Brait (2016), os quais ecoam em diversas esferas do 

cotidiano, como no ambiente escolar. De acordo com os autores, o imaginário sobre 

o bem falar é muito forte na sociedade de maneira que esse ambiente escolar não 

se liberta de uma visão reducionista de linguagem e acaba por sobrecarregar as 

crianças com discursos acerca dos sintomas e erros. 

Nessa direção, ressaltamos que os sujeitos são constituídos por vozes 

sociais, então, provavelmente, os participantes desta pesquisa estão reproduzindo 

os discursos acerca do motivo do encaminhamento para o tratamento 

fonoaudiológico que foram elaborados por outro sujeito, como pai, mãe ou professor. 

Assim, o profissional acolhe a demanda de sofrimento do sujeito que procura 

atendimento fonoaudiológico, constituindo-se como interlocutor qualificado e que 

oferece ao sujeito a possibilidade de refletir sobre sua própria linguagem, nos 

diversos ambientes sociais pelos quais ele circula. Nesse sentido, “[...] ampliando, 

por meio do diálogo, o repertório linguageiro, discursivo e comunicacional do sujeito, 

de forma a amenizar o sofrimento, e não apenas fazer correções pontuais e, muitas 

vezes, inócuas.” (NASCIMENTO, BRAIT, 2016, p.153) 
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5.1.2 Categoria 2: Causa da dificuldade 

 

Após o agrupamento das respostas, podemos constatar a possível causa de 

dificuldade de linguagem escrita. Desse modo, provavelmente, os discursos dos 

participantes carregam vozes sociais acerca da causa da dificuldade de leitura e/ou 

escrita, os quais relacionam a causa estando centrada neles mesmos e de origem 

orgânica, conforme se observa no Quadro 3. 

 

QUADRO 3 - CAUSA DA DIFICULDADE 
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Centrada no sujeito                     

Orgânica                     

Não sabe relatar                     
 FONTE: a própria autora  

 

Destacamos os seguintes relatos: P3 - “Por causa do cérebro, ele quem 

manda nas coisas”; P7 - “Não sei, vem da minha cabeça, do cérebro”. Através de 

tais relatos, percebemos que os sujeitos remetem a causa da dificuldade relacionada 

à linguagem escrita a uma questão orgânica, como ao cérebro. Contudo, conforme 

já apresentado, quando as dificuldades de aprendizagem são avaliadas a partir de 

uma visão organicista, o distúrbio está centrado no sujeito aprendiz, sendo um 

problema que, supostamente, ocorre de maneira individual por determinações 

orgânicas, fisiológicas e emocionais (MASSI, 2007). 

Tomar as causas da dificuldade em questão por um viés orgânico fica 

evidente nos relatos apresentados (P3 e P7), assim como nas falas de P6 e P8. P6 - 

“Parece que eu tenho a língua presa”; P8 - “O médico disse que é porque eu 

escutava e não entendia”. 

Uma vez que a visão organicista dos problemas escolares vem sendo 

construída historicamente, como tratado no Capítulo 1, os discursos dos 

participantes não poderiam ser diferentes. Retomamos que avaliações 

físicas/fisiológicas dos alunos eram realizadas a fim de verificar boa condição para 
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aprendizagem, sendo assim, os professores e médicos buscavam uma justificativa 

de origem orgânica para o mau desenvolvimento dos alunos que não se 

encaixassem nos padrões considerados normais (BERBERIAN, 1995). 

Diante disso, a concepção sócio-histórica, apresentada neste trabalho, a qual 

considera que o sujeito é constituído a partir da relação social, através do discurso 

do outro, leva-nos a considerar que os discursos apresentados pelos participantes 

incorporaram vozes sociais que veiculam uma perspectiva organicista acerca da 

causa da dificuldade de aprendizagem, pois associam a queixa a aspectos 

individuais e de origem orgânica.  

5.1.3  Categoria 3: Sentimento diante da dificuldade 

 

A partir do agrupamento das respostas, podemos perceber que o efeito da 

queixa sobre a dificuldade de leitura/escrita está relacionado a um estado de 

sofrimento com a leitura e a escrita, conforme podemos verificar no Quadro 4. 

  

QUADRO 4 - SENTIMENTO DIANTE DA DIFICULDADE 

Eixo 1  
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Refere sofrimento                     

Não refere sofrimento                     
FONTE: a própria autora 

 

Apresentamos os seguintes discursos: P4 - “Ruim, mal”; P7 - “Triste”; P9 - “Às 

vezes eu fico irritado”; P10 - “Nervosa, vem uma força que empurra eu para o lado e 

eu não consigo escrever”. Esses discursos chamam a atenção para a relação de 

sofrimento que a queixa a dificuldade de leitura e/ou escrita provocou nos sujeitos. 

Signor e Santana (2015) relatam que o fato de o sujeito receber um pré-diagnóstico, 

realizado pela escola, de suposto distúrbio de aprendizagem pode levá-lo a 

desenvolver uma relação de sofrimento com a escrita, com a escola e, às vezes, 

com ele próprio, pois passa a se considerar como um sujeito que apresenta 

dificuldade de leitura/escrita. 
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Já Signor (2013) destaca que o rótulo de portador de dificuldade de 

leitura/escrita, que o sujeito recebe no início do processo de apropriação da 

linguagem, pode acompanhá-lo pela vida inteira e pode levar a uma relação de 

rejeição à escrita. 

A autora (SIGNOR 2013) relata ainda que os sujeitos chegam à clínica 

fonoaudiológica com uma visão distorcida de si mesmos enquanto sujeitos 

aprendizes. Eles se veem como os que apresentam uma suposta patologia de 

linguagem, ou como alguém que não gosta de escrever nem ler, ou que tem 

dificuldade de aprendizagem, como refere P6 sobre o fato de ser menos inteligente 

que os outros - “Parece que eu fico mais... que as pessoas conseguem fazer mais 

coisa que eu, que são mais inteligentes”. 

Signor (2013) observa que os discursos, oriundos da escola e que enunciam 

a queixa sobre a dificuldade dos alunos, têm impacto desfavorável na autoestima e 

na condição desses como sujeitos aprendizes; trata-se da discursivização negativa. 

Mazzarotto (2015) também ressalta o impacto negativo que essa queixa tem 

sobre as crianças ao apresentar relatos trazidos pelos familiares a respeito da 

reação delas quando souberam do problema. Dentre as reações mencionadas estão 

cansaço, perda de interesse, desesperança, estresse, nervosismo, preocupação, 

incapacidade, medo e constrangimento.  

Diante das falas dos sujeitos entrevistados neste trabalho, evidenciamos, 

como Signor (2013), uma discursivização negativa dos mesmos com relação à 

queixa, pois os enunciados são constitutivamente ideológicos, são uma resposta 

ativa às vozes que estão interiorizadas. Vozes essas formadas pela dialogização da 

heterogeneidade das vozes sociais. Por isso, os enunciados nunca serão a 

expressão da consciência individual do sujeito “[...] deslocada de uma realidade 

social, uma vez que é formada pela incorporação das vozes sociais que circulam na 

sociedade.” (FIORIN, 2008, p. 58). A concepção dialógica da linguagem possibilita, 

como atenta Nascimento e Brait (2016), entender o sofrimento do paciente que 

apresenta queixa relacionada à linguagem. 
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5.2 EIXO 2: VISÃO DOS SUJEITOS DIANTE DA LEITURA E DA ESCRITA 

5.2.1 Categoria 1: O que referem acerca da leitura 

 

No que se refere às informações agrupadas nessa categoria, podemos 

verificar que dois participantes relatam saber ler, dois participantes negam saber ler 

e seis relatam ter dificuldade na leitura, como representado no Quadro 5. 

 

QUADRO 5 - O QUE REFEREM ACERCA DA LEITURA 
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Dificuldade na leitura                     
FONTE: a própria autora 

 

Expomos os seguintes discursos dos participantes: P3 - “Eu leio pouco, mas 

na escola eu leio bastante. Minha mãe e minha professora dizem que eu tenho que 

treinar mais em casa e na escola, porque eu tô meio devagar na leitura” [...] “A 

professora diz que é para mim estudar mais em casa a leitura, pegar um livro de vez 

em quando”; P8 - “A professora fala só pra melhorar. E disse estudar mais em casa 

a leitura” [...] “Eu só percebo que leitura é ruim”; P10 - “É de boa, consigo ler 

bastante, já li o Diário de um Banana inteiro e meu pai continua falando para eu ler 

mais”. A partir das falas apresentadas percebemos que os discursos apresentados 

são repetições de outras falas, vozes sociais de outras pessoas, como da 

professora, do pai ou da mãe. 

Para Mazzarotto (2015), a leitura e escrita são atividades discursivas, as 

quais devem se ocupar com questões como estruturação do discurso, produção de 

sentido, argumentação de ideias, coesão, escolha de palavras, assim, tornar o texto 

escrito passível de ser compreendido e de construção de sentidos por parte do leitor. 

A autora (MAZZAROTTO, 2015) ressalva que o ato de ler também é marcado 

pela interlocução, assim como a escrita, pois a leitura possibilita um encontro 
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coletivo, no qual por meio das palavras do outro que escreve, constroem-se os 

sentidos, possibilitando a contraposição de visões a respeito do mundo, e, desse 

modo, descobrindo novas formas de pensar.  

Sendo assim, ler e escrever passam a ser pensadas como práticas dialógicas. 

(GERALDI, 2013), que permite refletir sobre as ideias escritas, possibilitando, assim, 

formar opinião própria. A linguagem é considerada como um trabalho social e 

histórico, que necessita de situações práticas, de uso efetivo, que envolvem um eu e 

um outro, para que a linguagem se desenvolva. 

A partir das falas dos sujeitos, certificamos que eles são constituídos 

dialogicamente, através das interações sociais, a partir do discurso do outro e da 

relação com esse outro. Nascimento e Brait (2016) ressaltam que o sujeito e a 

linguagem estão constitutivamente unidos, sendo assim, a fala está longe de ser um 

mero instrumento de comunicação, pois implica posicionamentos e expressão de 

valores.  

Portanto, ratificamos que a visão da criança com relação à queixa é 

construída através do discurso do outro. Constatamos que o discurso desses 

sujeitos está repleto de vozes sociais, já engessadas no discurso do outro, que os 

considera com dificuldade de leitura/escrita (FIORIN, 2008). 

 

5.2.2  Categoria 2: O que referem acerca da escrita 

 

A partir das informações agrupadas nessa categoria, e esquematizadas no 

Quadro 6, seis participantes relatam perceber a escrita a partir da forma gráfica, três 

entendem a prática da cópia como escrita e cinco apresentam dificuldade para 

escrever. 

QUADRO 6 - O QUE REFEREM ACERCA DA ESCRITA  
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Cópia                     

Lidar com a forma gráfica                     

Erros na escrita                     
 FONTE: a própria autora 
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A partir de uma visão sócio-histórica, a cópia é considerada como uma 

atividade metalinguística, que torna o sujeito passivo diante da linguagem, pois ele 

só precisa memorizar recortes da escrita e transformá-los em uma atividade 

mecânica, sem qualquer função comunicativa (MASSI et al, 2003). Assim, não se 

permite estabelecer uma relação dialógica com outro, não se dá conta da 

complexidade do processo de apropriação da linguagem escrita tal qual concebida 

neste estudo, uma atividade discursiva, social e histórica. O que vale para a leitura 

vale para a escrita, ambas são práticas dialógicas que se concretizam a partir do 

texto escrito e que envolvem, necessariamente, o eu e o outro (GERALDI, 2013).  

Essa concepção, também, é abordada por Cagliari (1999), segundo o qual a 

produção de um texto deve ocorrer a partir de práticas significativas de escrita, em 

um contexto em que o sujeito tenha um interlocutor real em mente. 

Outros participantes descrevem a visão da escrita relacionada à forma gráfica 

da escrita, como letra grande e feia, dentro da linha, bem como uso incorreto de 

pontuação, como observado na fala do participante P9 - “A professora diz que eu 

tenho que melhorar a letra, deixar mais bonita, ela diz: capricha nessa letra”. 

Já os participantes P1 e P7, relacionam a própria escrita com os aspectos 

gráficos e os erros ortográficos, como observamos em suas falas. P1 - “Algumas 

vezes eu faço errado, algumas vezes a profe deixa de qualquer jeito, mas se errar 

com lápis de cor ferrou-se, lápis grafite a borracha apaga. Ela só apaga todas as 

letras, porque fez errado” [...] “A pro deixa fazer de todos os tamanhos, mas o 

problema é que ela briga, pega uma canetinha e apaga, você tem que fazer certo e 

não pode sair da linha, a minha letra é dentro da linha”; P7 - “As minhas antigas 

professoras, do segundo, terceiro, quarto e quinto ano dizem que eu escrevo errado” 

[...] “A letra é feia é grande, que usa bastante espaço e tem bastante garrancho” [...] 

“Garrancho são riscos que não têm na palavra”. 

Essas colocações posicionam os sujeitos em um lugar de não autores do 

próprio texto, pois as práticas discursivas que envolvem a escrita são 

desconsideradas no momento da avaliação pelos professores. Geraldi (2013) 

denomina essa atitude da escola como mecanismo de controle, já que não permite 

que o aluno reflita diante de suas produções textuais, tomando como fundamentais 

questões meramente ortográficas e gráficas da língua portuguesa. 

Os mecanismos de controle da escola apontados por Geraldi (2013), em 

geral, são utilizados nos processos avaliativos de textos produzidos e 
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desconsideram as questões discursivas. Em contrapartida, os erros, quando 

avaliados a partir da perspectiva sócio-histórica, são considerados hipóteses que 

ocorrem a partir da reflexão do sujeito sobre a língua, durante a apropriação da 

linguagem (MASSI, 2007). 

Ressaltamos novamente acerca da correlação entre a escrita e a fala, pois as 

crianças referem sobre isso quando questionadas a respeito da própria escrita, como 

no caso do participante 6 que apresenta que comete erros na escrita devido ao fato 

de falar errado, como observamos na transcrição - “Na escrita eu troco muita 

palavra. Eu vou escrevendo como eu falo. Eu troco o R pelo S, troco o F pelo V e o 

S pelo C e pelo Ç”. 

De acordo com Mazzarotto (2015), comumente, alterações de linguagem oral 

são as que podem ocasionar dificuldade na escrita. Assim, a fala correta é 

considerada como pré-requisito para a apropriação da linguagem escrita, o que 

emerge no discurso dos sujeitos entrevistados. 

Frisamos que, quando analisados a partir de uma visão organicista, os erros 

ortográficos são considerados como manifestações patológicas dos distúrbios de 

aprendizagem. Porém, a partir de uma perspectiva dialógica, os erros na escrita são 

considerados hipóteses, indícios singulares da reflexão do aprendiz sobre o objeto 

que está aprendendo, sobre sua história de relação com as práticas discursivas. 

Assim, os erros passam a revelar a quantidade de práticas de inserções com a 

leitura e a escrita (CAGLIARI, 1997; MASSI, 2007). Mazzarotto (2015) enfatiza que 

os erros fazem parte do processo de apropriação da escrita e devem ser 

compreendidos como uma reflexão do sujeito aprendiz. 

Uma escrita considerada problemática, com erros, pelo sujeito será o início 

para conhecer quais os discursos sociais, familiares e escolares, que geram 

sofrimento, motivam a queixa e, assim, a procura para atendimento clínico. “Esse 

conhecimento, adindo do diálogo paciente/fonoaudiólogo, encaminha a possibilidade 

de um relacionamento diferenciado com a linguagem, no sentido de ampliação do 

repertório discursivo, dos usos da linguagem oral escrita.” (NASCIMENTO, BRAIT, 

2016, p.152).  

Quando analisamos as falas dos participantes, ressaltamos e consideramos 

os dizeres Berberian et al (2006), que os discursos a respeito da constituição do 

desenvolvimento da linguagem das crianças são de fato preconceituosos e remetem 

a uma experiência de fracasso escolar. 
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A perspectiva dialógica, que embasa esta pesquisa, considera a linguagem 

como um trabalho social e histórico, a qual está repleta de discursos sociais que 

carregam posicionamento, valores, portanto confrontos e tensão (NASCIMENTO, 

BRAIT, 2016). Nessa direção, necessita de situações práticas para seu uso efetivo, 

envolvendo um eu e um outro. Signor (2012) ressalta que o processo de apropriação 

de leitura e escrita se concretiza através do texto escrito, que é decorrente de 

interações sociais mediadas por práticas discursivas nas quais o sujeito é inserido. 

Nessa direção, ler e escrever são consideradas práticas dialógicas.  

Diante do exposto, a análise de falas de sujeitos encaminhados à clínica 

fonoaudiológica com queixa de dificuldade de linguagem escrita aponta para os 

seguintes fatos: a visão sobre o motivo do encaminhamento está relacionada ao 

falar errado, cometer erros na escrita, a não aprender a ler e escrever, a não querer 

reprovar e à dificuldade em lidar com a forma gráfica da letra. 

Com relação à causa da dificuldade, constatamos que os sujeitos consideram 

que ela está centrada neles mesmos ou em questões de origem orgânica. Já no que 

se refere aos efeitos do encaminhamento, os sujeitos expressam relação de 

sofrimento com relação às práticas de leitura e escrita. Quando se referem às 

práticas de leitura e escrita, os sujeitos também as relacionam com a questão do 

erro, tanto no momento da leitura quanto da escrita. No que tange à escrita, 

mencionam a dificuldade com grafia das letras.  

Em geral, a partir de uma abordagem organicista, as dificuldades de 

aprendizagem são relacionadas a fatores orgânicos que acometem o sujeito 

aprendiz, e, assim, podem prejudicar o desenvolvimento da linguagem escrita. A 

modalidade escrita é considerada como um código pronto e acabado, e as 

manifestações ortográficas fora do padrão sendo consideradas como sintomas de 

dificuldade de leitura e escrita (CAGLIARI, 1997). 

A partir dos relatos apresentados, ressaltamos que na visão dessas crianças 

as questões referentes à queixa sobre dificuldade de linguagem escrita estão 

centradas no sujeito aprendiz. Diante disso, a concepção dialógica, apresentada 

neste trabalho, leva-nos a atentar, conforme já apontado em estudos da área, que 

os discursos incorporam vozes sociais, as quais veiculam uma perspectiva 

organicista acerca da apropriação da linguagem na medida em que associam a 

queixa de dificuldade de leitura/escrita a aspectos individuas e de origem orgânica. 
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A perspectiva sócio-histórica, no entanto, considera a apropriação da 

linguagem escrita como um trabalho social e histórico, decorrente de interações 

sociais mediadas por práticas discursivas (SIGNOR, 2012). Permite-nos, portanto, 

lançar outro olhar aos discursos dos sujeitos deste estudo, de que a queixa sobre a 

dificuldade de leitura/escrita deve ser compreendida a partir das reflexões do sujeito 

acerca de sua historicidade com a linguagem, suas situações de uso efetivo da 

escrita, bem como o contexto social das interações verbais, em situações de uso 

efetivo da linguagem, que envolvem o eu e o outro. 

Assim, aproximamo-nos de trabalhos desenvolvidos na área fonoaudiológica, 

como de Signor (2012) e de Mazzarotto (2015), os quais, respectivamente, tinham 

como objetivo analisar o processo de apropriação e desenvolvimento de 

conhecimento de leitura e escrita por um grupo de sujeitos encaminhados para 

atendimento clínico, a partir de uma proposta teórico-terapêutica baseada na teoria 

de gêneros do discurso de Bakhtin, e observando o papel que a mediação 

embasada nessa perspectiva teórica pode desempenhar na atuação 

fonoaudiológica, e o segundo, propõe analisar as posições de familiares de crianças 

encaminhadas com supostas dificuldades de leitura/escrita frente ao 

encaminhamento e à queixa formulada pelos educadores.  

A análise dos discursos dos participantes desta pesquisa aponta que os 

sujeitos apresentam uma relação de sofrimento com a linguagem escrita e, em geral, 

reproduzem falas de outros. A abordagem sócio-histórica possibilita ressignificar 

aspectos do processo de apropriação da linguagem escrita através de práticas 

discursivas que criem contextos significativos e propícios para a apropriação da 

modalidade escrita da língua. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Diante da alta demanda de encaminhamentos de crianças à clínica 

fonoaudiológica devido a dificuldades na linguagem escrita, pretendemos, neste 

estudo, discutir acerca da visão das crianças com relação à queixa sobre dificuldade 

de leitura e/ou escrita. Cabe salientar que, de modo geral, a análise dos dados nos 

aponta para o fato de que os sujeitos desta pesquisa estabelecem uma relação de 

sofrimento diante das práticas de leitura e escrita. 

Desse modo, pretendemos problematizar tal fato a partir de uma concepção 

sócio-história em contraste com uma visão organicista, histórica e comumente 

circunscrita no âmbito dos chamados distúrbios da comunicação, nos quais 

incluímos os problemas de linguagem, entre eles, o da linguagem escrita. 

É possível verificar que os discursos dos sujeitos analisados incorporam 

vozes sociais que veiculam uma perspectiva organicista acerca da apropriação da 

linguagem, pois associam a queixa de dificuldade de leitura e escrita a aspectos 

individuas e de origem física/fisiológica, o que vem sendo concebido e tratado por 

profissionais das áreas da saúde e da educação ao longo da história, especialmente, 

da Fonoaudiologia, ocorrendo, supostamente, uma influência histórica da construção 

do conceito de dificuldade de leitura/escrita, que apresentamos no primeiro capítulo. 

Signor (2013) relata que é perceptível, durante o atendimento na clínica 

fonoaudiológica da linguagem, que as crianças encaminhadas com queixa de 

dificuldade de leitura e escrita apresentem, também, uma demanda acerca da 

rejeição em relação à escrita. Porém essa rejeição, em muitos casos, não representa 

uma rejeição à linguagem escrita, mas sim a uma “[...] proposta de trabalho com a 

linguagem desenvolvida pelas escolas das quais os sujeitos provêm.” (SIGNOR, 

2013, p. 426). 

Salientamos que a predominância de uma tendência organicista não 

oportuniza que as crianças compreendam de outra maneira o motivo da queixa 

sobre dificuldade de leitura e de escrita, impossibilitando, também, a compreensão 

das diversas dimensões que constituem a modalidade escrita, como a autoria. 

Nesse sentido, discordamos dessa tendência organicista, que consiste em 

recorrer a aspectos físicos e fisiológicos para justificar as chamadas dificuldades na 

linguagem escrita, e destacamos que: 
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A partir de uma concepção do aprendiz como participante ativo dos 

processos de aquisição de ambas as modalidades de linguagem, como 
sujeito que constrói interpretações e que age sobre o real para fazê-lo seu, 
consideramos a linguagem como um trabalho histórico, coletivo, 

permanente e inconcluso que se realiza em diferentes situações de 
interação social. (TONOCCHI, 2005, p. 146) 

 

Portanto, explicitamos a concepção sócio-histórica que norteia essa pesquisa, 

a qual toma a linguagem como uma atividade dialógica constitutiva do sujeito. Diante 

dessa concepção, as práticas de leitura e escrita são realizadas a partir do seu uso 

concreto, real, na interação social, entre o eu e o outro. É nessa relação com o outro 

que o sujeito se constitui discursivamente, a partir das vozes sociais. Assim, 

embasadas na teoria dialógica, as práticas discursivas possibilitam a aproximação 

do sujeito com a linguagem e também viabilizam o processo de apropriação da 

linguagem escrita. 

A partir de uma perspectiva dialógica, Signor (2013) remete aos gêneros 

discursivos, os quais apresentam contextos significativos e propícios para a 

apropriação da modalidade escrita. Tal abordagem possibilita reverter, ou pelo 

menos mitigar, os efeitos prejudiciais causados pelas práticas de uso da linguagem 

escrita a que nos referimos anteriormente. 

Ler e escrever são consideradas práticas sociais, produtos de uma atividade 

discursiva, na qual o eu escreve algo para o outro, tecendo um texto que permitirá 

interpretações e sentidos. Para escrever é necessário que existam algo a ser 

contado, um interlocutor, uma razão para se contar e uma estratégia a ser usada, 

somente então é que o sujeito passa a ser autor do próprio texto (GERALDI, 2013). 

Segundo Mazzarotto (2015), o conceito bakhtiniano de autoria é compreendido.  

 

[...] como forma de posicionamento consciente e responsável que o sujeito 
assume em seu processo de interlocução com o outro, sendo capaz de 

compreender e posicionar-se frente às diferentes significações, 
contradições, ideologias e valores que atravessam o discurso do outro. 
(MAZZAROTTO, 2015, p. 36).  

 

Signor (2013) ressalta que cabe à área fonoaudiológica trabalhar a partir de 

uma perspectiva dialógica com a ressignificação dos discursos e vivências dos 

sujeitos marcados pelo estigma da incapacidade de linguagem e, assim, possibi litar 

a construção de novos sentidos e vivências mediadas pela língua escrita, através de 

um trabalho voltado para o uso da língua em contextos de sentido e significados. 
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A visão da queixa sobre a dificuldade de leitura e escrita, a partir de uma 

acepção dialógica, resulta em reflexões que consideram a historicidade da 

linguagem, as situações efetivas de uso da escrita, bem como o contexto social das 

interações verbais, no qual se dá a concretização dessas interações, que envolvem 

o eu e o outro. 

Desse modo, o sujeito que recebeu um diagnóstico de dificuldade de leitura 

e/ou escrita tem a possibilidade de ressignificar os sintomas a partir de uma 

perspectiva dialógica, que irá lhe proporcionar assumir o papel de leitor, escritor, 

autor. Além disso, o contexto clínico contribuirá para a formação de um cidadão ativo 

e crítico. 

Sob uma perspectiva dialógica não se busca eliminar as tensões que marcam 

a clínica da linguagem, pois, justamente, terapeuta e sujeito constroem, através de 

um confronto dialógico, um conhecimento que leva à minimização do sofrimento 

desse sujeito. 

 

A manutenção de uma clínica sustentada pela força ideológica do bem falar, 
do bem escrever, conduzida pelo imaginário autoritário de uma única forma 
de uso, necessariamente dimensionará o pathos na linguagem, e não nas 

relações sociais, culturais, familiares que envolvem o sujeito. 
(NASCIMENTO, BRAIT, 2016, p.153) 

 

Dado o exposto, consideramos que a análise das entrevistas com 10 sujeitos 

encaminhados à clínica fonoaudiológica permitiu-nos atingir o objetivo deste 

trabalho, pois pudemos verificar, a visão a respeito da queixa sobre dificuldade na 

linguagem escrita, que tais sujeitos apresentam em seu discurso uma visão 

distorcida sobre si mesmos enquanto sujeitos aprendizes. De fato, seus discursos 

são marcados por uma visão organicista da linguagem, relacionados a questões 

ortográficas e de forma gráfica da letra e expressam a convicção de que a causa do 

problema de aprendizagem é oriunda de algum problema orgânico inerente aos 

próprios sujeitos, como problema no cérebro, falta de vontade, pelo fato de ser 

pequeno etc. 

Concluindo, reiteramos a necessidade de estudos que abordem a 

problemática acerca da queixa sobre dificuldade de leitura e escrita e seus impactos 

nas crianças, assim como estudos que abordem a ressignificação da queixa, a partir 

de uma perspectiva dialógica, em crianças encaminhadas para avaliação e terapia 
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fonoaudiológica devido à dificuldade no processo de apropriação da modalidade 

escrita da linguagem. 
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APÊNDICES  

 

6.1 APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do estudo: A VISÃO DE CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS COM 

DISTÚRBIOS DE LEITURA E ESCRITA A RESPEITO DESSA QUEIXA. 

 

Investigador: Monique Coelho Cassarotti da Rosa 

Centro de Pesquisa: Clinica de Fonoaudiologia da Universidade Tuiuti do Paraná 

 

Introdução 

 

Você está sendo convidado(a) para participar deste estudo clínico, que tem 

como objetivo analisar a visão das crianças com relação à queixa de dificuldade na 

linguagem escrita. Essa entrevista será realizada perante agendamento prévio, e 

terá duração aproximada de 40 minutos. Caso você concorde que seu filho(a) 

participe da pesquisa, informamos que o mesmo irá responder oralmente a uma 

entrevista, a qual será gravada, composta de perguntas sobre o encaminhamento 

para avaliação fonoaudiológica e sobre sua opinião acerca do assunto.  

Todas as informações que você prestar nessa entrevista serão mantidas em 

segredo e serão utilizadas  apenas para esta  pesquisa. Será preservada sua 

identidade e as informações prestadas serão anotadas, sendo que ao final da 

entrevista poderá pedir para lê-las. Quando terminarmos esta pesquisa, o resultado 

final será a divulgação em revistas e/ou apresentado em encontros científicos. 

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido traz as informações sobre 

o estudo. É importante que você leia estas informações cuidadosamente e peça ao 

médico ou equipe do estudo para explicar qualquer palavra ou procedimento que 

você não tenha entendido totalmente. Se preferir você também pode levar este 

documento e consultar outras pessoas (Ex.: família, amigos ou um médico de 

confiança), antes de tomar a sua decisão. 

Os riscos que podem ser identificados neste estudo referem-se à 

possibilidade de você ou seu filho(a) experimentar algum incômodo, principalmente 
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relacionado ao falar sobre algum assunto que lhes cause algum desconforto 

psicológico ou constrangimento. Caso isto ocorra, a pesquisadora poderá lhe 

oferecer acolhimento no momento da entrevista e/ou você ou seu filho(a) poderão 

optar por desistir de participar da pesquisa.  

Os benefícios são que os pesquisadores possam aprofundar-se no tema 

proposto e que os resultados obtidos neste estudo, caso confirmados, poderão 

trazer informações importantes acerca dos impactos negativos que os 

encaminhamentos das crianças que apresentam dificuldade de leitura e escrita, 

quando feitos de forma mal feita podem representar na vida destas crianças, e com 

isso desenvolver propostas para a melhoria deste processo para outras crianças. 

 

Eu tenho que participar deste estudo? 

Sua decisão em participar deste estudo é voluntária. Isto significa que você é 

livre para participar ou não deste estudo. Você não ficará sem tratamento caso 

decida não participar do estudo. 

 

Qual a natureza e o objetivo deste estudo? 

O objetivo desta pesquisa é analisar impactos da queixa de dificuldade de 

leitura e/ou escrita em crianças encaminhadas a clínica fonoaudiológica. 

 

Qual será a duração do estudo? 

Terá duração aproximada de 40 minutos. 

 

Que benefícios eu terei em participar do estudo? 

Você não receberá nenhum benefício médico direto por participar deste 

estudo. Você também não terá nenhum ganho financeiro e nenhum gasto adicional, 

mas sua participação será importante, pois podermos aprender muito com os 

resultados desse estudo, melhorando a qualidade da assistência de prestação de 

serviços especializados. 

 

Meus dados serão divulgados? 

Os registros de sua participação neste estudo serão mantidos sob sigilo e 

confidencialidade. Isso significa que seu nome nunca será divulgado, você será 
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identificado (a) apenas através de um número ou das iniciais do seu nome, inclusive 

em todos os relatórios ou publicações que possam resultar desta pesquisa. 

 

E se eu tiver alguma dúvida? 

Se você tiver alguma dúvida, poderá me perguntar ou entrar em contato com 

o médico responsável por esta pesquisa através do endereço e/ou telefone abaixo. 

Uma cópia assinada desse termo lhe será entregue. 

 

Fonoaudióloga Responsável pelo estudo:  Fga. Monique Coelho Cassarotti da 

Rosa 

Telefone: (41) 3336-3839 

Endereço: Rua Padre Anchieta 1846, Curitiba, Paraná 

 

Você pode ainda entrar em contato com o Comitê de Ética que aprovou este 

estudo nesta clínica: 

Nome do CEP: IPO – Instituto Paranaense de Otorrinolaringologia 

Telefone: (41) 30945751 

Endereço: Avenida República da Argentina, 2069 - Água Verde – Curitiba – PR 

 

 

______________________________________________ 

Nome do Responsável pelo Participante 

 

 

_________________________________________Data:_____/_____/_______ 

Assinatura do Responsável pelo Participante 

 

 

_____________________________________________ 

Nome do Investigador ou pessoa que aplicou o TCLE 

 

 

_______________________________________Data______/____/______ 

 

 

 

 

Rubricas: 

 

Sujeito da Pesquisa e /ou responsável legal______________ 

Pesquisador Responsável ou quem aplicou o TCLE________ 

 

  

Pesquisador Responsável ou quem aplicou o 
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6.2 APÊNDICE B - TERMO DE ASSENTIMENTO PARA CRIANÇA E 

ADOLESCENTE 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa “A VISÃO DE CRIANÇAS 

DIAGNOSTICADAS COM DISTÚRBIOS DE LEITURA E ESCRITA A RESPEITO 

DESSA QUEIXA.” Seu responsável permitiu que você participe. 

Queremos analisar a visão das crianças com relação à queixa de dificuldade 

na linguagem escrita. 

As crianças que irão participar desta pesquisa têm de 6 a 14 anos de idade.  

Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu e não 

terá nenhum problema se desistir. 

A pesquisa será feita na Clinica de Fonoaudiologia da Universidade Tuiuti do 

Paraná, onde as crianças deverão responder algumas perguntas antes ou depois do 

atendimento fonoaudiológico. Para isso, será utilizado um questionário com 

perguntas abertas. O uso do questionário é considerado seguro, mas é possível que 

você se sinta envergonhado ou constrangido de responder alguma(s) pergunta(s), 

caso isto ocorra, você não precisa responder. Caso você chegue em casa e se sinta 

incomodado ou constrangido por causa das perguntas, pode nos procurar pelos 

telefones (41) 3336-3839 da pesquisadora Monique Coelho Cassarotti da Rosa. 

Mas há coisas boas que podem acontecer, caso os resultados sejam 

confirmados, podem trazer informações importantes acerca dos impactos negativos 

que os encaminhamentos realizados de forma mal feita das crianças com dificuldade 

de leitura e escrita podem representar na vida destas crianças. 

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a 

outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os 

resultados da pesquisa vão ser publicados, mas sem identificar as crianças que 

participaram.  

Quando terminarmos a pesquisa as informações coletadas com as crianças, 

servirão para que eu possa fazer minha dissertação de mestrado e também poderão 

ser publicadas em revistas científicas. 

Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar. Eu escrevi os 

telefones na parte de cima deste texto.  
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CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

Eu ___________________________________ aceito participar da “A 

POSIÇÃO DAS CRIANÇAS FRENTE À QUEIXA DE DIFICULDADE DE LEITURA 

E/OU ESCRITA”  

Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer.  

Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, 

posso dizer “não” e desistir e que ninguém vai ficar furioso.  

Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus 

responsáveis.  

Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar 

da pesquisa.  

 

Curitiba, ____de _________de __________. 

 

_____________________________ 

Assinatura do menor  

_____________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a)  
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6.3 APÊNDICE C - ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

Dados de identificação (informados pelo responsável) 

 
Nome do responsável________________________________________________ 
Grau de parentesco__________________________________________________ 
Nome da criança: ________________________________________D.N: _________ 
Ano escolar: _________________________Retido: _______ Qual Ano:___________  
Nome da escola: _______________________________________________________  

 
Entrevista realizada com a criança 

 
1. Você sabe o que veio fazer na clínica de fonoaudiologia? 

2. Por que você acha que tem essa dificuldade? 

3. Como você se sente com relação a essa dificuldade? 

4. Conte como você lê. 

5. Conte como você escreve. 
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ANEXO  
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