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RESUMO 

 

 

Crianças que não seguem o ritmo padrão de apropriação da leitura e da escrita têm 

sido recorrentemente encaminhadas por educadores para serviços de avaliação 

clínica. Este estudo buscou analisar visões de familiares de crianças encaminhadas 

com supostas dificuldades de leitura e escrita frente a este encaminhamento e à 

queixa escolar. Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório aprovado pelo 

parecer do CEP 447.163/2013. Participaram 30 familiares de crianças com queixa 

de dificuldade de leitura e escrita encaminhadas para avaliação psicológica, 

fonoaudiológica e/ou pedagógica especializada. Os dados foram coletados por meio 

de entrevistas semiestruturadas e analisados quanti e qualitativamente. A amostra 

foi composta por 28 mães, uma avó e um pai, com idades entre 25 e 68 anos. As 

queixas escolares estavam relacionadas à: escrita (34%), leitura (28%), aspectos 

cognitivos (18%), baixo rendimento acadêmico (13%) e aspectos psicológicos (6%). 

Predominou o entendimento de que a apropriação da linguagem escrita depende de 

seus aspectos formais em detrimento dos discursivos. Todos os entrevistados 

concordaram com o encaminhamento e indicaram a tendência de explicar as 

dificuldades apontadas a partir de aspectos centrados na própria criança (44%) e na 

família (22%). Sobre os efeitos do encaminhamento e da queixa, 68% relataram 

impactos negativos na criança e nos familiares e 53% afirmaram ter modificado suas 

práticas relacionadas à leitura e escrita no contexto familiar. Mostra-se a importância 

de repensar a prática do encaminhamento da criança como um recurso que 

possibilite a participação ativa e responsiva de todos os envolvidos, favorecendo o 

entendimento da linguagem escrita enquanto atividade discursiva. 

 

Palavras-chave: Linguagem, Transtornos aprendizagem, Família. 
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ABSTRACT 

 

Children whose academic performance is below the standard rates of reading and 

writing appropriation have been repeatedly addressed by educators for clinical 

evaluation services. This study aimed to analyze the perception of family members of 

the children with alleged difficulties about this routing and the school complaints. It is 

an exploratory research approved by the Research Ethics Committees 

(447.163/2013). Participated in the study thirty families of children referred for 

psychologist, speech therapist and psychopedagogist. Data were collected through 

semi-structured interviews and analyzed quantitatively and qualitatively. The sample 

included 28 mothers, a grandmother and a father, aged between 25 and 68 years. 

The school problems were related to: writing (34%), reading (28%), cognitive aspects 

(18%), low academic performance (13%) and psychological aspects (6%). It proved 

to be the prevailing understanding that the appropriation of written language depends 

on its formal aspects to the detriment of discursive aspects. All respondents agreed 

with the routing and indicated the tendency to explain the difficulties pointed based 

on child´s aspects (44%) and family (22%). About the effects of the routing, 68% 

reported negative impacts on child and on relatives and 53% affirmed they had 

changed their practices related to reading and writing in the family context.This 

analysis shows the importance of rethinking the child´s routing practice as a resource 

enabling active and responsive participation of all stakeholders, facilitating the 

understanding of written language as a discursive activity. 

 

Keywords: Language, Learning Disorders, Family 
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INTRODUÇÃO 

 

A delimitação do tema abordado neste estudo – família e queixas de leitura e 

escrita– se deu a partir de algumas inquietações decorrentes do meu percurso 

acadêmico e profissional, dedicado em grande parte às questões referentes ao 

processo de ensino-aprendizagem.   

Considero relevante destacar que, assim como minha formação profissional 

deu-se nas áreas da psicologia e da fonoaudiologia, as discussões aqui 

apresentadas também transitam por esses campos de atuação. Minha intenção é 

apreender posições formuladas por profissionais de diferentes áreas de 

conhecimento, estudo esse que pode ampliar a compreensão da problemática 

acerca das dificuldades de apropriação de leitura e escrita. Em outras palavras, 

entendo o diálogo entre as áreas de conhecimento envolvidas no corpus deste 

estudo como um trabalho interdisciplinar que, ao realizar o encontro de disciplinas 

que possuem diferentes objetos de estudo, possibilita a ressignificação de saberes e 

práticas (CARNEVALE & MÄRTZ, 2014).  

Tal trabalho, além de se embasar em saberes de diferentes áreas de 

conhecimento, também transita pelas áreas da saúde e educação. Questões 

relacionadas às dificuldades de apropriação de leitura e escrita têm sido alvo desses 

dois setores e, a partir de uma compreensão ampla de saúde e educação, práticas 

intersetoriais têm se mostrado importantes para o enfrentamento de problemas 

complexos que se apresentam nestes dois campos, levando a resultados mais 

efetivos (TRENCHE, SEBASTIÃO & NASCIMENTO, 2014). 

Durante muitos anos trabalhando como psicóloga em uma rede de 

atendimento clínico e educacional de alunos encaminhados com queixas escolares 

diversas, pude observar a grande ocorrência de encaminhamentos devido as 

supostas dificuldades de leitura e escrita. A gravidade dessas questões situadas no 

campo da linguagem se evidencia ainda mais por meio de dados oficiais a respeito 

das condições de letramento da população brasileira, como mostram o Índice de 

Alfabetismo Funcional (Inaf)1 e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Ideb)2. 

                                            
1
 Instituto Paulo e a ONG Ação Educativa 

2
 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) 
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O Inaf é um indicador que avalia leitura, escrita e conhecimentos de 

matemática da população entre 15 e 64 anos de idade, classificando suas condições 

de letramento em quatro níveis: analfabeto, rudimentar, básico e pleno. De acordo 

com a publicação de 2011-2012, estima-se que apenas 26% da população brasileira 

possui nível pleno de letramento, o que significa dominar a linguagem escrita de 

forma efetiva, com capacidade de interpretar, compreender, inferir, refletir e produzir 

materiais escritos nas suas diferentes modalidades.  

Outros dados que também apontam para as alarmantes condições de leitura 

e escrita da população são os apontados pelo Ideb, que objetiva medir a qualidade 

do aprendizado nacional por meio das medidas de aprovação obtidas no Censo 

Escolar, e das médias de desempenho dos estudantes em língua portuguesa e 

matemática resultantes das avaliações nacionais, tais como do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (Saeb) e a Prova Brasil. Nesse índice, os 

desempenhos dos alunos são medidos em uma escala de zero a dez pontos. O 

resultado do país é alarmante: de acordo com as avaliações de 2013, os estudantes 

das séries iniciais, séries finais e ensino médio alcançaram um desempenho de 5.2, 

4.2 e 3.7 respectivamente, ficando abaixo do considerado ideal. 

Os resultados do Inaf e do Ideb permitem visualizar como as baixas 

condições de leitura e escrita da população transcendem questões individuais. 

Nessa direção, Berberian e Massi (2006, p. 46) apontam que 

 
uma certa forma de operar e de se relacionar com a linguagem escrita, 
marcada pelo desinteresse em torno das atividades de leitura e escrita, pelo 
desconhecimento acerca de suas funções, bem como por sentimentos de 
frustração e insegurança, representa problemas sociais a serem superados, 
uma vez que implica formas restritas de inserção social. 

 

Apesar das baixas condições de leitura e escrita da população representar 

um problema social a ser enfrentado de forma ampla, os encaminhamentos dessas 

crianças identificadas com dificuldades no processo de apropriação desta 

modalidade de linguagem denunciam uma forte tendência de atribuir exclusivamente 

às crianças ou às famílias ou aos professores as intercorrências existentes no 

processo. De acordo com Moysés e Collares (2011), essa tendência de 

responsabilizar o sujeito pelas dificuldades escolares é histórica, e parte de uma 

visão restrita a respeito dos determinantes sócio-históricos envolvidos no 
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desenvolvimento escolar da criança. Nesta visão, questões coletivas, de ordem 

social e política são reduzidas a questões individuais e biológicas.  

Além dos frequentes encaminhamentos das crianças apontadas com 

dificuldades no processo de aprendizagem, também me deparei com diversos 

posicionamentos de culpabilização dos familiares dessas crianças. Passei, também, 

a questionar como envolver esses familiares de forma realmente efetiva ao longo do 

meu trabalho junto às crianças, auxiliando-as a se apropriarem da leitura e da escrita 

de forma significativa. 

Tendo a necessidade de continuar minha formação profissional e seguindo o 

desejo de cada vez mais me aprofundar no estudo da linguagem escrita, busquei na 

graduação de fonoaudiologia conhecimentos que permitissem aprimorar meu 

posicionamento frente a essas questões. Ao aprofundar minha compreensão a 

respeito da apropriação da leitura e da escrita, sob a luz de pressupostos sócio-

históricos, passei a entender a intervenção junto às famílias como um trabalho 

repleto de possibilidades de oportunizar à criança vivências, significados e sentidos 

na interação com o mundo da escrita.  

A abordagem sócio-histórica, em especial com relação à perspectiva dialógica 

de linguagem baseada nos postulados de Bakhtin e seu Círculo, direcionaram-me a 

uma concepção de linguagem que a assume como trabalho social e interacional, e 

permite compreender as supostas dificuldades de forma mais ampla, conduzindo 

intervenções que oportunizem maior autonomia e conhecimentos dos diferentes 

aspectos que constituem o trabalho com a escrita (GUARINELLO et al, 2008). Em tal 

concepção, ler e escrever são entendidos como atividades permeadas de sentidos e 

significados constituídos a partir da relação social com outros sujeitos, sendo que as 

práticas de leitura e escrita envolvem, invariavelmente, funções e usos sociais 

(MASSI, BERBERIAN & CARVALHO, 2012). 

Ao passar a compreender a família como representante de um espaço de 

significação e sentido das funções e usos sociais da linguagem escrita, foi possível 

delimitar alguns pontos a serem aprofundados neste estudo. Parto do entendimento 

de que é fundamental considerar a forma como esse encaminhamento da criança 

com queixa de linguagem escrita é realizado, como se estabelece o diálogo entre 

educadores e familiares e os entendimentos subjacentes que o permeiam. Isto 

porque esses fatores interferem significativamente no posicionamento que a família 
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estabelece frente à problemática e nas possibilidades de enfrentamento. Além disso, 

as concepções que os pais têm sobre as possíveis dificuldades apontadas têm 

impacto na subjetividade da criança, uma vez que esta é construída nas interações 

sociais (MASSI & SANTANA, 2011).   

Nessa direção, para atingir o objetivo de analisar as posições de familiares 

de crianças encaminhadas com supostas dificuldades de leitura e escrita frente ao 

encaminhamento e à queixa formulada pelos educadores, este estudo foi 

estruturado em seis capítulos, descritos a seguir. 

No primeiro capítulo – Concepção dialógica de linguagem - consta uma 

breve introdução aos pressupostos bakhtinianos acerca da linguagem que embasam 

este estudo.  

O Capítulo 2, Encaminhamentos de crianças com queixa escolar para 

avaliação e atendimento clínico, contempla discussões a respeito das frequentes 

queixas formuladas por educadores e direcionadas aos profissionais de serviços de 

psicologia, fonoaudiologia e pedagogia especializada. Além disso, apresenta 

posicionamentos críticos sobre os pressupostos que têm norteado o entendimento 

acerca das supostas dificuldades de leitura e escrita. 

O terceiro capítulo, Participação familiar no processo de apropriação da 

leitura e escrita, discorre sobre diferentes entendimentos a respeito do envolvimento 

da família no desenvolvimento escolar das crianças, apresentando, ainda, como 

esse envolvimento é concebido em uma perspectiva dialógica de linguagem. 

O quarto capítulo trata do procedimento metodológico norteador da pesquisa 

de campo e da sua respectiva análise. 

O quinto capítulo abrange a descrição e análise dos resultados, sendo 

apresentados dados quantitativos, qualitativos e discussões teóricas pertinentes. 

Está apresentado em três subitens: Posição dos familiares frente ao 

encaminhamento; Posição dos familiares frente à queixa de leitura e escrita; 

Impactos da queixa: posição dos familiares.  

Por fim, no último capítulo são feitas considerações finais.   
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1. CONCEPÇÃO DIALÓGICA DE LINGUAGEM  

 

Este capítulo tem como objetivo discorrer brevemente sobre a concepção de 

linguagem que embasa este trabalho. Para isto, faz-se necessário recorrer a alguns 

pressupostos elaborados por Bakhtin e seu Círculo, em especial aos seus conceitos 

de dialogismo, alteridade, heteroglossia e consciência. Ciente da extensão e 

complexidade da obra bakhtiniana, a intenção aqui é desenvolver a reflexão acerca 

de conceitos que servirão como ponto de partida para este estudo.   

Para Bakhtin (1998), a linguagem é uma atividade social e, desta forma, 

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

recíproca e contínua. Isso significa dizer que a língua se constitui social e 

historicamente a partir dos seus usos concretos na comunicação verbal. 

Concebendo a linguagem como atividade, a interação social ganha lugar de 

destaque para sua a compreensão. Como coloca Geraldi (2013), toda interação é 

uma relação intersubjetiva entre um eu e um tu e localizada num contexto social e 

histórico mais amplo. Cabe ressaltar que a interação social não é entendida por 

Bakhtin (1998) apenas como a interação face a face, mas como toda e qualquer 

comunicação verbal. Portanto, mediada pelo diálogo, a interação social não é 

atravessada apenas pela situação interlocutiva mais imediata, ela se inscreve em 

um amplo processo dialógico com a produção humana. Dessa forma, “qualquer 

enunciação, por mais significativa e completa que seja, constitui apenas uma fração 

de uma corrente de comunicação verbal ininterrupta” (BAKHTIN, 1998, p. 123) na 

qual está submetido o interlocutor. 

Faraco (2009) pontua que essas relações dialógicas, sejam elas com nosso 

ambiente natural ou contextos sociais, não ocorrem de forma direta, elas são 

sempre mediadas por signos e significações. Nessa direção, a interação social só se 

torna possível por meio da palavra, da enunciação. Segundo Bakhtin (1998), a 

palavra comporta duas faces: ela procede de alguém e se dirige para alguém. 

Assim, ela constitui o produto da interação do locutor e do ouvinte e, “através da 

palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à 

coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros” 

(BAKHTIN, 1998, p. 113). 
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A palavra é, então,  

sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou 
vivencial...na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou 
escutamos, mas verdade ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou 
triviais, agradáveis ou desagradáveis (BAKHTIN, 1998, p. 95). 

 

Dizer que toda palavra é carregada de conteúdos ideológicos significa 

entender que todo enunciado é uma construção social, histórica e sempre expressa 

uma posição valorativa. Nessa ótica, não existem enunciados neutros (ou não 

ideológicos) e é por meio do diálogo que essas posições valorativas transitam entre 

os interlocutores. Assim sendo, o outro assume uma função essencial na 

constituição da consciência e da compreensão da realidade, uma vez que a cada 

palavra do outro, elaboramos uma réplica, uma contrapalavra e fazemos 

corresponder nossas palavras, sendo, nesse processo de interlocução, que se torna 

possível significar (FARACO, 2009).  

Segundo Faraco (2009), o ato de significar envolve sempre uma dimensão 

avaliativa e expressa um posicionamento valorativo. Interpretar a realidade e a ela 

atribuir sentido só é possível por meio de signos e, como esses sempre são 

ideológicos, a relação que o sujeito estabelece com o mundo é sempre atravessada 

por valores. 

É importante evidenciar que ao compreender o enunciado como uma 

construção ideológica e, portanto social, Bakhtin (1998) não entende o sujeito como 

um ser passivo às vozes dos outros. Pelo contrário, concebe-o como singular, 

irrepetível, ativo e responsivo, uma vez que o sujeito está sempre em um processo 

de interpretação e significação da palavra do outro, ou seja, sempre se posicionando 

de forma responsiva e valorativa.   

Conceber que a linguagem é construída a partir da interação social leva a 

outro conceito bakhtiniano, o de heteroglossia, que se refere ao conjunto indefinido 

de vozes sociais que circulam no discurso. Segundo Bakhtin (1997), os enunciados 

são repletos de palavras dos outros, as quais, em graus variados, podem ser tanto 

assimiladas e empregadas de forma deliberada, como também se fazer presentes 

sem uma total consciência do locutor. Essas palavras do outro introduzem suas 

posições valorativas, que poderão ser assimiladas, reestruturadas e modificadas 

pelo sujeito. 
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Desta forma, a expressividade do enunciado nunca pode ser compreendida 

apenas com base no teor do objeto enunciado. Isto porque ele é sempre uma 

resposta a outro enunciado (já que faz parte de uma cadeia ininterrupta de 

comunicação) e, assim, manifesta também a relação do sujeito frente às palavras do 

outro. O discurso se torna, então, um ponto de encontro, tanto de opiniões dos 

locutores imediatos da situação interativa, quanto de visões de mundo, teorias, 

tendências e conhecimentos produzidos socialmente (BAKHTIN, 1997). 

Retomando a ideia de que o enunciado transcende a situação interlocutiva 

mais imediata, a perspectiva dialógica se ocupa em compreender a complexa 

interação de vozes presentes na interação verbal, as quais veiculam sentidos 

diversos e participam das significações que ocorrem nesta troca dialógica (FARACO, 

2009). Ainda segundo Faraco (2009), é relevante considerar como essas diversas 

vozes sociais dialogam, ou seja, “o encontro sociocultural dessas vozes e a 

dinâmica que aí se estabelece: elas vão se apoiar mutuamente, se interiluminar, se 

contrapor parcial ou totalmente, se diluir em outras, se parodiar, se arremedar, 

polemizar velada ou explicitamente e assim por diante” (FARACO, 2009, p. 58). 

Em meio a essas diversas vozes sociais, o sujeito se constitui e constrói sua 

visão de mundo. É essa a noção de alteridade que permeia os pressupostos 

bakhtinianos, a qual remete ao entendimento de que o sujeito se constitui por meio 

das interações, das palavras e dos signos.  É por isso que, dentro dessa concepção, 

a linguagem assume importância fundamental na constituição da subjetividade, pois 

a consciência se forma impregnada de conteúdos ideológicos, os quais circulam 

pela linguagem de forma dialógica (BAKHTIN, 1998). 

Conforme aponta Geraldi (2013), é a partir desse universo de discursos que 

cada sujeito extrai um amplo sistema de referências que o permite interpretar e 

construir sua compreensão de mundo. Cabe ressaltar que a consciência e a 

compreensão da realidade são constantemente construídas de forma única por cada 

sujeito, pois são vivenciadas de forma singular por cada um em meio a experiências 

essencialmente sociais. 
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1.1   LINGUAGEM ESCRITA NA PERSPECTIVA DIALÓGICA 

 

 Com base nesses pressupostos bakhtinianos acerca da linguagem, pode-se 

avançar para a compreensão da modalidade de linguagem escrita, entendida aqui 

como um trabalho discursivo e, portanto, social e histórico. 

Dentro desta perspectiva, ler e escrever são práticas dialógicas que se 

concretizam por meio do texto escrito. Logo, sempre envolvem um eu e um outro e, 

como afirma Geraldi (2013, p. 102) 

o outro é a medida: é para o outro que se produz o texto. E o outro não se 

inscreve no texto apenas no seu processo de produção de sentidos na 

leitura. O outro insere-se já na produção, como condição necessária para 

que o texto 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 (GERALDI, 2013).   

Berberian, Mori-de Angelis e Massi (2006) acrescentam que, sendo uma  

atividade discursiva, é preciso compreender que o texto é carregado de posições 

enunciativas, políticas e ideológicas, que poderão ser impressas na escrita a partir 

do domínio de suas temáticas e recursos linguísticos, sendo necessário então, 

considerar suas condições de produção.  

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. Nas palavras de Geraldi (2013, p. 167), se essa prática não 

fosse um encontro interlocutivo, seria apenas uma “passagem de palavras paralelas, 

sem escuta, sem contrapalavras, reconhecimento ou desconhecimento, sem 

compreensão”.  
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De acordo com Geraldi (2013), em meio a essa noção de leitura e escrita 

como atividades discursivas, os aspectos de ordem estrutural, sintática, morfológica, 

fonológica e ortográfica são considerados como fruto de uma complexa análise 

linguística. 

Faraco (2012) acrescenta que essa análise linguística envolve tanto a 

compreensão da sua realidade histórica e social quanto a estrutura da linguagem, ou 

seja, sua organização gramatical. Desta forma, o domínio da escrita alfabética 

requer o conhecimento do sistema escrito, o que exige um trabalho sistematizado 

com o alfabeto e com o manuseio sintético e analítico de palavras, sentenças e 

textos. Porém, o autor alerta que não se trata de apenas adquirir esse sistema da 

escrita e sim aprender a agir de forma reflexiva sobre ele.  

Esse esclarecimento se faz necessário, pois segundo o autor, comumente a 

escrita é compreendida como um sistema fechado e abstrato de formas linguísticas. 

A concepção de linguagem bakhtiniana se afasta dessa noção ao compreender que 

a linguagem está sempre em evolução em meio à atividade humana e à 

comunicação verbal, sendo que   

a língua não está de antemão pronta, dada como um sistema de que o 
sujeito se apropria para usá-la segundo suas necessidades específicas do 
momento de interação, mas que o próprio processo interlocutivo, na 
atividade de linguagem, a cada vez a (re)constrói. (GERALDI, 2013, p.6). 

 

Apesar de reconhecer que a abstração linguística pode ser relevante para 

atingir alguns objetivos específicos com relação ao estudo da língua, Bakhtin (1998, 

p. 96) ressalta que ao separar o uso concreto da língua de sua forma, “só 

encontraremos sinais e não mais signos de linguagem”. Segundo o autor, na prática 

da língua viva, a consciência linguística nada tem a ver com um sistema abstrato de 

normas, mas sim com o uso da linguagem em seus diferentes contextos. 

Em outras palavras, isso significa dizer que a língua, em seu uso prático e 

concreto é inseparável do seu aspecto discursivo. E, sendo este indissociável dos 

aspectos formais, é em situações concretas de interação que o sujeito pode se 

apropriar de um uso efetivo da escrita, ou seja, ter domínio do seu uso em diferentes 

contextos interlocutivos, compreender as variações linguísticas em meio à norma 

padrão, bem como as regras gramaticais e ortográficas (FARACO, 2012). 



21 
 

Esta concepção de linguagem enquanto atividade discursiva configura-se 

como pano de fundo deste estudo, no qual ainda serão apresentados outros 

apontamentos teóricos que se fazem relevantes para aprofundar as discussões aqui 

conduzidas.  
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2. ENCAMINHAMENTOS DE CRIANÇAS COM QUEIXA ESCOLAR PARA 

AVALIAÇÃO E ATENDIMENTO CLÍNICO 

 

O processo de aprendizagem e o desenvolvimento da linguagem escrita é 

foco de atuação de diferentes profissionais da área educacional e da saúde, tais 

como psicólogos, fonoaudiólogos, pedagogos e professores. O presente capítulo 

não tem como objetivo aprofundar as especificidades de atuação de cada campo 

profissional, e sim discutir aspectos relevantes ao encaminhamento de crianças 

apontadas com dificuldades no processo escolar. Cabe ressaltar que o referencial 

teórico utilizado neste capítulo contempla autores dessas diferentes áreas, 

considerando que suas discussões transcendem as especificidades de cada campo 

e são relevantes para a reflexão aqui proposta. 

Também se faz necessário esclarecer a utilização de alguns termos aqui 

empregados. Na literatura da área existe uma diversidade de nomenclaturas 

utilizadas, tais como problemas, dificuldades e distúrbios de aprendizagem. Cabe 

ressaltar que nem todas as referências consultadas explicitam quais as concepções 

que embasam a utilização de uma ou outra denominação e, além disso, muitas 

delas parecem tratar a problemática de forma mais geral, não indicando a quais 

condições de leitura e escrita se referem. Apesar disso, mesmo sem maiores 

especificações a respeito da linguagem escrita, essas referências foram utilizadas 

considerando que tratam da temática deste estudo de forma implícita. 

Da mesma forma, também existe uma diversidade com relação aos termos 

que se referem à linguagem escrita, tais como aquisição, apropriação, letramento e 

alfabetização. Em meio a essas terminologias, cabe elucidar a utilização dos dois 

primeiros. Segundo Rojo (1998), o termo aquisição da escrita surgiu a partir de 

pesquisas iniciais da psicolinguística chomskiana a respeito do desenvolvimento da 

linguagem infantil, sendo carregado de pressupostos inatistas. Essa terminologia 

continuou sendo utilizada por algum tempo por estudiosos de outras perspectivas 

teóricas, tais como por autores de abordagem sócio-histórica. Isso se justificou por 

esses autores estarem constantemente dialogando e se posicionamento 

criticamente frente às hipóteses biológicas e inatistas da linguagem. Entretanto, 

gradualmente nesse grupo, a expressão aquisição da escrita foi dando lugar para 

apropriação da escrita, por esta se adequar melhor à visão de que a escrita é 
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possível a partir da apropriação por parte da criança das práticas, significados, usos 

e conhecimentos relacionados à linguagem (ROJO, 1998).  

Diante desta diversidade de nomenclaturas, optou-se por respeitar os termos 

utilizados por cada autor, acreditando que isso não altera a essência das análises 

feitas ao longo deste estudo. Em colocações de autoria própria, foi adotado o termo 

apropriação da escrita.  

Feito este esclarecimento, é possível dar início às discussões referentes aos 

encaminhamentos de crianças com supostas dificuldades escolares relacionadas à 

leitura e à escrita para avaliação e acompanhamento clínico.   

Diversos autores apontam que é comum o encaminhamento de alunos com 

problemas de escolarização para os serviços da área da saúde (ASBAHR & LOPES, 

2006; CABRAL & SAWAYA, 2001; COLLARES & MOYSES, 1996; OLIVEIRA ET AL, 

2012). Estes se caracterizam principalmente por serviços de avaliação e 

atendimento psicológico, fonoaudiológico e médico, que acolhem uma demanda 

significativa de crianças com queixa escolar.  

Sobre a grande demanda desses encaminhamentos para a psicologia, alguns 

estudos regionais apontam estimativas que ilustram essa constatação. O trabalho de 

Souza (2006), na clínica-escola de psicologia da Universidade de São Paulo (USP), 

apontou que em torno de 75% da demanda para atendimento psicológico era de 

crianças com queixas de dificuldades no contexto escolar.  

Em outra pesquisa realizada na cidade de São Paulo, em unidades de saúde 

pública, Proença (2004) constatou que 70% da demanda para o serviço de 

psicologia envolvia alguma queixa relacionada à escola, sendo que destes, 50% 

referiam-se a problemas específicos de apropriação de conteúdos escolares. 

 Com dados semelhantes, Cabral & Sawaya (2001) estimaram que 69% dos 

encaminhamentos de crianças e adolescentes para atendimento psicológico em 

serviços públicos de saúde da cidade de Ribeirão Preto (SP) também apresentavam 

alguma queixa oriunda do contexto escolar. 

Estudos em outras regiões do país também apontam para a relevância da 

queixa escolar nos serviços de atendimento psicológico. Campezatto e Nunes 

(2007) verificaram que a maior demanda para clínicas-escola da região de Porto 

Alegre (RS) é na faixa de 6 a 10 anos de idade, sugerindo que é comum que 
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crianças enfrentem problemas psicológicos diversos nos primeiros anos escolares 

que podem interferir na aprendizagem. 

A respeito dos aspectos que causam preocupação no contexto escolar e 

motivam o encaminhamento para serviços de psicologia, cabe apresentar o estudo 

de Rodrigues, Campos e Fernandes (2012), que realizaram uma caracterização das 

queixas mais frequentes de crianças encaminhadas por educadores para uma 

clínica-escola de Juiz de Fora (Minas Gerais). Segundo os autores, os motivos mais 

recorrentes desses encaminhamentos se referiram a problemas comportamentais 

associados à dificuldade de aprendizagem (30,25%), incluindo comportamento 

agressivo, ansiedade e/ou agitação, problemas de atenção, indisciplina e timidez. 

Também foram frequentemente descritas queixas de dificuldades de aprendizagem 

(26,48%) relacionadas a lentidão, baixa motivação para os estudos, questões 

familiares, problemas neurológicos e gagueira. Além disso, foram registrados 

encaminhamentos devido a problemas de comportamento sem relação direta com a 

aprendizagem (24%) e dificuldades gerais (10,5%) relacionadas à adaptação ao 

contexto escolar, problemas de saúde e sensoriais e desorganização e hábitos 

deficitários de estudo. 

No campo da fonoaudiologia, Berberian (2003) aponta para o aumento de 

encaminhamentos de crianças com problemas de leitura e escrita para o 

atendimento fonoaudiológico, os quais são realizados em grande parte por 

educadores que identificam dificuldades relativas à linguagem escrita como causas 

do fracasso escolar. Complementando essa constatação, Massi (2007) aponta a 

existência de uma procura constante por avaliações fonoaudiológicas de crianças 

que não correspondem aos padrões escolares esperados, ao apresentarem trocas, 

inversões, adições de letras e sílabas na escrita. 

Com relação a estimativas a respeito dessa demanda no campo da 

fonoaudiologia, Costa e Souza (2009) apontam para a escassez de estudos 

epidemiológicos nacionais sobre desordens de fala e linguagem. Contudo, existem 

estudos regionais que indicam que há uma grande demanda para o atendimento 

fonoaudiológico formada por crianças em idade escolar e com queixas de linguagem 

(BARROS & OLIVEIRA, 2010; DINIZ & BORDIN, 2011).  

Dentre as queixas de linguagem, a análise dos estudos de caracterização da 

clientela nos serviços de fonoaudiologia mostra que predominam as queixas de 
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linguagem oral. Entretanto, embora a grande demanda de encaminhamentos 

fonoaudiológicos gire em torno de alterações dessa modalidade de linguagem, a 

preocupação com a linguagem escrita aparece subjacente, visto que é recorrente a 

ideia de que problemas de oralidade podem gerar alterações de escrita. Como 

aponta Diniz e Bordin (2011, p. 130), “a escola funciona como um filtro, identificando 

os casos de dificuldades na comunicação que não foram detectados previamente e 

poderiam comprometer o desenvolvimento adequado das habilidades pré-

linguísticas e o aprendizado da leitura e escrita”.  

Esta prevalência de queixas de oralidade fica clara no estudo de Girardeli et 

al (2012), ao identificar que 48,7% dos pacientes de uma clínica escola de Curitiba-

PR apresentaram queixa de alterações na linguagem oral, seguidos de 17,3% com 

queixas de problemas auditivos e 13,3% de motricidade orofacial. As alterações de 

escrita (trocas na escrita, dislexias e dificuldades na modalidade escrita da 

linguagem) foram referidas em 9,7% dos prontuários analisados. 

Na mesma direção, Mandrá e Diniz (2011), ao realizarem um levantamento 

das queixas em um ambulatório hospitalar na área de linguagem infantil, também 

observaram maior prevalência de alterações de oralidade, apontadas como atraso 

de linguagem (27,5%) e distúrbios de linguagem (20,6%), seguidas de distúrbios de 

aprendizagem (15,5%).  

No levantamento dos diagnósticos fonoaudiológicos mais recorrentes em um 

uma clínica escola em Maceió (Al), Lima, Guimarães e Rocha (2008) também 

identificaram maior incidência de alterações relacionadas à linguagem oral, descritas 

como desvio fonológico (24,5%) e gagueira (12,3%). Os diagnósticos de distúrbio de 

leitura e escrita e de dificuldades de aprendizagem foram presentes em 6,8% e 

3,4%, respectivamente. 

O entendimento de que alterações de linguagem oral podem acarretar 

problemas de escrita é uma ideia bastante difundida na área fonoaudiológica e, 

como consequência, a oralidade é considerada como uma condição ou pré-requisito 

para o desenvolvimento da escrita. Essa noção se fortaleceu à medida que 

estudiosos da área passaram a conceber que habilidades de leitura e escrita devem 

derivar da consciência linguística sobre a estrutura de sons da linguagem oral, 

sendo, portanto, uma representação da fala. Nesse sentido, a capacidade de 

processamento fonológico é considerada como uma das funções cognitivas 
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fundamentais para a escrita, visto que para ler e escrever é necessário ter a 

consciência de que o discurso é composto por fonemas que podem ser 

representados graficamente (CAPELLINI & CIASCA, 2003). 

Além de a linguagem oral ser considerada como uma condição ao adequado 

desenvolvimento da linguagem escrita, outros aspectos também são frequentemente 

relacionados como pré-requisitos para tal, ao serem considerados como condições 

necessárias ao processo de apropriação da linguagem escrita e dos conteúdos 

escolares. Dentre esses aspectos, podem ser elencados os orgânicos, cognitivos, 

comportamentais e emocionais, como os apresentados a seguir. É importante 

ressaltar que essa ideia de que condições individuais são pré-requisitos para a 

linguagem escrita faz parte de uma visão tradicional que será questionada ao longo 

deste trabalho. 

A respeito dos aspectos orgânicos, Araújo (2002) afirma que a dificuldade 

escolar é queixa frequente nos consultórios de pediatria e motivo de 

encaminhamento aos neuropediatras. A autora descreve distúrbios médicos que são 

associados com o baixo desempenho escolar, tais como problemas oftalmológicos, 

audiológicos (deficiência auditiva e otite média crônica), retardo mental, transtorno 

déficit de atenção e hiperatividade/impulsividade, transtorno de leitura e de 

matemática.  

Com relação às condições físicas favoráveis à aquisição da linguagem 

escrita, a integridade sensorial visual e auditiva é considerada de grande 

importância. Conforme apontam Capellini et al (2007), a capacidade de percepção 

das representações gráficas e o reconhecimento visual das palavras é uma etapa 

primordial do processamento da leitura. A realização da leitura de palavras isoladas 

ou textos requer um acurado processamento visual dos sinais gráficos para que seja 

possível a varredura textual para identificação das partes constituintes da palavra e, 

consequentemente, sua fixação, codificação e posterior compreensão. 

Da mesma forma, a capacidade de identificar estímulos sonoros linguísticos e 

não linguísticos é necessária para posterior conversão grafo-fonêmica, o que é 

explicado por Capovilla e Capovilla (2000, p. 25) ao descreverem que “no estágio 

inicial da leitura, o processo de decodificação fonológica é fundamental para a 

aquisição das representações ortográficas das palavras”. 
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 Ainda com relação aos fatores considerados como orgânicos, podem ser 

citados os aspectos neurológicos, ao considerar que disfunções do sistema nervoso 

central podem ocasionar distúrbios de aprendizagem, manifestadas por alterações 

em habilidades de identificação e decodificação de palavras, compreensão de 

leitura, soletração e expressão escrita, habilidades matemáticas, expressão oral e 

compreensão auditiva (PINHEIRO & CAPELLINI, 2009).  

Dentro desta visão de que dificuldades de aprendizagem podem ser 

decorrentes de fatores neurológicos, um possível diagnóstico de dislexia é uma 

preocupação frequente entre educadores. Não existe, segundo Carvalhais e Silva 

(2007), uma definição consensual a respeito da dislexia e suas causas, mas 

diversas teorias apontam para causas de caráter neurobiológico, genético, 

hereditário, cognitivo e ambiental.  

A definição mais atual e difundida é a da Associação Brasileira de Dislexia 

(ABD), que define a dislexia como 

  

uma dificuldade de aprendizagem de origem neurológica. É caracterizada 

pela dificuldade com a fluência correta na leitura e por dificuldade na 

habilidade de decodificação e soletração. Essas dificuldades resultam 

tipicamente do déficit no componente fonológico da linguagem que é 

inesperado em relação a outras habilidades cognitivas consideradas na 

faixa etária (ABD, 2003). 

 

Nesta definição, torna-se claro que aspectos neurológicos são atribuídos 

como causa das dificuldades apresentadas. Deuschle e Cechella (2009, p. 194) 

elucidam essa afirmação, ao proferirem que “a dislexia é um distúrbio específico de 

leitura, ocasionado pela interrupção ou malformação nas conexões cerebrais que 

ligam zonas anteriores (lobo frontal) com zonas mais posteriores (lobo parietal e 

occipital) do córtex cerebral”. 

Ao considerar que existe uma dificuldade na habilidade de decodificação e 

soletração (conforme citado na definição da Associação Brasileira de Dislexia - 

ABD), trocas, omissões, acréscimos e alterações na ordem de letras e sílabas são 

apontadas como sinais deste distúrbio.  

Ainda sobre a relação entre desenvolvimento neurológico e aprendizagem, 

outra preocupação frequente entre os educadores é o Transtorno de Déficit de 

atenção e Hiperatividade (TDAH), caracterizado por padrão persistente de 
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desatenção e/ou hiperatividade/impulsividade e estimado com prevalência de 3% a 

5% das crianças em idade escolar (APA, 2002). 

Santos e Vasconcelos (2010) apontam que TDAH parece resultar de uma 

combinação complexa de fatores genéticos, biológicos, ambientais e sociais, sendo 

um dos temas mais estudados em crianças em idade escolar e um dos principais 

motivos de encaminhamento para serviços de saúde. 

Apesar do TDAH não ser considerado como um transtorno específico de 

aprendizagem, ele é reconhecido como fator prejudicial ao desenvolvimento escolar, 

gerando preocupações tanto por ser relacionado com prejuízos cognitivos quanto 

comportamentais. Quanto aos prejuízos cognitivos, Reis e Camargo (2008) afirmam 

que esse transtorno provoca alterações nas funções executivas, que englobam 

todos os processos cerebrais responsáveis por focalizar, direcionar, regular, 

gerenciar e integrar funções cognitivas, emoções e comportamentos. Sobre os 

prejuízos comportamentais, as autoras apontam que é comum alunos com TDAH 

apresentarem dificuldades de se adequarem à proposta educacional, refletindo em 

comportamentos considerados como inadequados nas atividades escolares. 

As preocupações em torno do TDAH quanto aos seus prejuízos para o 

desenvolvimento escolar partem de uma noção de que a capacidade de manter a 

atenção e concentração é um pré-requisito para a aprendizagem. Sobre isso, Seno 

(2010) aponta que “quando a criança inicia seu contato com a leitura e escrita, é 

necessário que mantenha sua atenção e concentração sustentadas, a fim de que os 

objetivos pedagógicos possam ser alcançados” (SENO, 2010, p. 334). A falta de 

atenção tem sido associada a erros ortográficos na escrita, problemas de 

decodificação e distrações constantes em sala de aula que prejudicam o 

acompanhamento das tarefas. 

Além da atenção, a memória também é apontada como uma função cognitiva 

necessária para a aprendizagem. Souza e Sisto (2001, p. 40) apontam que crianças 

que “não armazenarem ou reterem as informações recebidas não serão capazes de 

evocar o que a atividade determina e, em decorrência, terão alta probabilidade de 

serem apontadas como crianças possuidoras de dificuldade de aprendizagem”. 

Segundo os autores, a memória tem se apresentado como necessária para a 

aprendizagem da escrita pois, para isso, é preciso que a criança tenha armazenado 

informações, fonemas e grafemas. Para escrever, são acionadas tanto a memória 
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de longo prazo, utilizada para o acesso dos significados das palavras e as 

representações gráficas e ortográficas, quanto a memória de curto prazo, necessária 

para o armazenamento temporário de informações fonológicas. 

Outros aspectos frequentemente motivadores de encaminhamentos de 

escolares para atendimento clínico referem-se a questões comportamentais. Aquino 

(1998) coloca que frequentemente problemas no processo de aprendizagem são 

entendidos como distúrbios de natureza comportamental, dentre os quais se 

enquadra a indisciplina, descrita como desinteresse, falta de limites e desrespeito do 

aluno para com o professor e colegas. Segundo o autor, esses comportamentos são 

associados ao baixo desempenho escolar uma vez que disciplina em sala de aula é 

considerada como um pré-requisito necessário para um adequado processo de 

aprendizagem. 

Os aspectos emocionais também são comumente citados nas queixas 

escolares. O estudo de Bartholomeu, Sisto e Rueda (2006) indica que a quantidade 

de problemas emocionais dos alunos estudados mostrou-se associada ao pior 

desempenho na escrita. Observaram que crianças com dificuldades na escrita 

apresentaram fragilidade do autoconceito, problemas de comunicação e de 

relacionamento interpessoal.  

 Bazi (2000) também estudou a relação entre condições emocionais e 

desempenho na linguagem escrita, apontando que existe uma relação significativa 

entre o estado de alta ansiedade e as dificuldades em leitura e em escrita. Segundo 

a autora, essas dificuldades estão relacionadas aos sentimentos das crianças frente 

ao ambiente escolar, sugerindo que o atendimento adequado aos alunos com 

ansiedade pode auxiliar a superar problemas de insegurança, desânimo, 

desesperança e até mesmo de evasão escolar. 

Apesar de esses estudos indicarem uma possível relação entre condições 

emocionais e desenvolvimento escolar, os próprios autores acima citados alertam 

que essa associação é complexa, não sendo possível estabelecer uma relação de 

causa e efeito entre esses fatores (BARTHOLOMEU, SISTO & REUDA, 2006; BAZI, 

2000).                                                               

Dentre todos os aspectos citados, fica clara uma noção de que aspectos 

individuais servem como pré-requisitos para a aprendizagem. Logo, discrepâncias 

com relação às condições individuais (classificadas como supostas dislexias, 
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transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, problemas afetivos e 

comportamentais) são apontadas como causas das dificuldades observadas.  

Para aprofundar a compreensão dessa tendência de relacionar aspectos 

individuais e dificuldades escolares, em especial de leitura e escrita, cabem algumas 

pontuações a respeito das concepções de linguagem e saúde que embasam esse 

entendimento. 

Com relação à concepção de linguagem, a tendência de explicar dificuldades 

no processo de aprendizagem a aspectos da própria criança parte de uma 

perspectiva que prioriza a linguagem em seus processos cognitivos e a concebe 

como um código estável, fixo e exterior ao sujeito que pode ser adquirido a partir do 

desenvolvimento de habilidades, tais como capacidade de análise visual, memória 

auditiva e visual, processamento fonológico e conversão grafo-fonêmica/fonema-

grafema (CAPOVILLA & CAPOVILLA, 2000).  

A ideia de que a linguagem escrita pode ser aprendida a partir do 

desenvolvimento de habilidades, das mais simples para as mais complexas, revela a 

noção de que o domínio do código escrito requer o desenvolvimento de pré-

requisitos ou prontidão para a aprendizagem, o que exige condições sensoriais, 

cognitivas, motoras, comportamentais, emocionais e de linguagem oral consideradas 

favoráveis. E como forma de oportunizar o desenvolvimento dessas habilidades, são 

utilizadas práticas que envolvem ditado, leitura em voz alta, leitura de 

pseudopalavras, entre outras, partindo de atividades mais simples até mais 

complexas (CAPOVILLA & CAPOVILLA, 2000). 

A respeito da concepção de saúde, a prática de encaminhar crianças com 

problemas de escolarização para avaliação e atendimento clínico tem suas raízes 

em um conceito tradicional que entende a saúde como ausência de doença, 

centralizando a atenção a condições individuais que são perturbadoras de um 

organismo saudável. Nessa perspectiva, o fracasso escolar é explicado a partir de 

fatores individuais, sejam eles distúrbios e deficiências do próprio aluno, da família 

e/ou do professor 3. 

                                            
3
 Estas concepções que centralizam as causas de dificuldades escolares em aspectos 

individuais e orgânicos foram bastante analisadas criticamente por autores como Patto 
(2002), Collares e Moyses (1996).   
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De acordo com Pan (2003), essa forma de compreender problemas escolares 

a partir de aspectos individuais surgiu a partir da influência dos modelos das ciências 

naturais e resultou em intervenções focadas na normatização de condutas 

consideradas desviantes. Nesse sentido, práticas que centram as causas e o 

tratamento apenas no indivíduo vêm legitimando um discurso medicalizante dos 

problemas de aprendizagem. 

Considerando essas concepções de linguagem e saúde imbricadas nessa 

relação intersetorial que se estabelece ao encaminhar crianças com supostas 

dificuldades escolares para a área clínica, alguns apontamentos se fazem 

necessários, visto que existem diversos desdobramentos subjacentes a essas 

visões que são analisados na literatura de forma crítica. 

O primeiro ponto importante a ser destacado é que a atuação junto às 

crianças encaminhadas costuma evoluir para processos de diagnóstico que 

geralmente resultam em indicações para terapia da criança e orientação dos pais, 

não atuando de forma a favorecer ações pedagógicas que promovam melhores 

condições de aprendizagem, desconsiderando que a queixa foi produzida nesse 

contexto (PROENÇA, 2004). Como reitera Carnevale e Märtz (2014, p. 445), o 

encaminhamento, mesmo sendo muitas vezes necessário e realizado de forma 

adequada, “não resolve a problemática que o professor precisa enfrentar em seu 

cotidiano, pois, na sala de aula, as dificuldades no processo de ensino-

aprendizagem permanecem”. 

Um segundo desdobramento refere-se à legitimação de uma relação linear 

entre condições individuais (tanto da criança quando da família) e possíveis 

problemas de escolarização. Essa relação linear se pauta em uma relação de causa 

e efeito que associa de forma superficial aspectos emocionais, comportamentais, 

cognitivos e familiares às supostas dificuldades escolares4.  

Sobre essa relação linear, Machado (2000, p. 146) afirma que 

existem pessoas com distúrbios, existem lesões que prejudicam o processo 
de ensino-aprendizagem, existe pobreza, existem problemas emocionais, 
familiares, pais alcoólatras, professores percebendo problemas individuais na 
criança. Existem crianças que merecem atendimento psicoterápico, pois 
estão sofrendo e paralisadas. Mas não é possível estabelecermos uma 
relação direta de causa e efeito entre essas condições e a capacidade de 
aprender.  

                                            
4
 A noção de relação linear entre aspectos familiares e dificuldades escolares será abordada no 

Capítulo 3. 
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Proença (2004) alerta para o fato de que o encaminhamento de uma criança 

para acompanhamento psicológico pode fortalecer, mesmo que implicitamente, essa 

relação superficial de causa e efeito entre problemas emocionais e dificuldades de 

aprendizagem. 

Ainda a respeito dessa lógica reducionista, Berberian (2004, p. 848) alerta 

para o risco de “reiterar a noção de que as condições de leitura e escrita das 

crianças consideradas portadoras de distúrbios são circunscritas às incapacidades e 

inabilidades individuais”, uma vez que negligenciam os determinantes históricos e 

políticos envolvidos. 

Outro aspecto relevante a ser pontuado é a ideia de que o encaminhamento 

para atendimento clínico é carregado de expectativas de que este poderá ajustar a 

criança às necessidades escolares (MACHADO & PROENÇA, 2004). Corroborando 

com essa ideia, Proença (2004) chama a atenção para a grande quantidade de 

crianças em início da escolarização com queixas escolares, alertando que isso 

caracteriza a existência de expectativas bem definidas sobre o aluno que ingressa 

na escola e que qualquer desvio implica em possíveis problemas, justificando assim 

seu encaminhamento preventivo. 

Por fim, outro desdobramento a ser destacado refere-se aos impactos que a 

formulação da queixa escolar e a concretização do encaminhamento para serviços 

de saúde podem gerar tanto na criança, quanto em sua família. São 

significativamente graves os efeitos que a queixa escolar pode ter sobre a criança e, 

como aponta Machado e Proença (2004, p. 40), “os encaminhamentos de crianças 

com dificuldades para atendimentos psicológicos e/ou médicos selam destinos e 

trajetórias escolares”. Nessa direção, Freller (2004, p. 68) alerta para a 

concretização de sentimentos de discriminação e desvalorização, afirmando que as 

crianças encaminhadas “frequentemente se dizem loucas, doentes ou burras”. 

Sobre a postura e os sentidos que a família constrói a partir do 

encaminhamento da criança com dificuldades de aprendizagem, Machado e 

Proença (2004, p. 51) observam que: 

 

São comuns os depoimentos das mães, quando encaminhadas pela escola 
para Unidades Básicas de Saúde (UBS), tentarem atribuir significados a 
“problemas” que elas mesmas não identificam. “Eu não sei não. A 
professora é que disse que ele está precisando de tratamento”. Outras 
mães, aflitas pela não compreensão dos porquês dos “problemas 
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escolares”, tentam encontrar as causas em histórias de vida: “Acho que é 
porque quando ele era pequeno, ele caiu de uma laje a bateu a cabeça”. 
Outros relatos mostram o conflito das mães diante de sua própria 
observação, que contradiz a da escola: “Eu não sei por que na escola ele 
não aprende, eu acho ele um menino muito esperto.” 

 

A partir do que é falado a respeito de uma criança, “as concepções que os 

familiares apresentam quanto às dificuldades de seus filhos, poderão se constituir, 

ou não, como um problema e terão influência nas interações estabelecidas” 

(LEMOS, BARROS & AMORIN, 2006, p. 324), o que pode gerar angústia no grupo 

familiar e interferir na saúde e nas possibilidades de desenvolvimento da criança.  

Signor (2013) faz uma importante reflexão a respeito dos efeitos negativos 

do que é falado sobre e para uma criança. Ao analisar o impacto do diagnóstico de 

TDAH na constituição da subjetividade da criança, embasada em pressupostos 

bakhtinianos, coloca que “a compreensão de si mesmo e a compreensão da 

realidade está orientada pelo discurso do outro” (SIGNOR, 2013, p. 174). Assim, 

alerta que a sinalização constante de aspectos negativos no contexto escolar 

provoca sofrimentos na criança e na família. 

Frente a esses desdobramentos, cabe pontuar como este estudo se 

posiciona frente às dificuldades escolares de apropriação de leitura e escrita e 

concepção de saúde. 

Parte-se da visão de que condições precárias de leitura e de escrita não 

decorrem de problemas inerentes aos sujeitos e, portanto, não podem ser tratados 

de forma independente das relações que são estabelecidas com a linguagem nos 

diversos contextos em que tais sujeitos estão inseridos (BERBERIAN, MORI-DE 

ANGELIS & MASSI, 2006).  

Com relação à apropriação da leitura e escrita e às possíveis dificuldades no 

processo, é importante retomar a noção, já apresentada no Capítulo 1, de que ler e 

escrever são atividades discursivas que se constituem na interação e, direcionadas 

para o outro, devem se ocupar com questões de produção de sentidos, estruturação 

do discurso, de coesão, argumentação, organização de ideias, escolha das palavras, 

dos objetivos, entre outros (CAGLIARI, 1997). Junto a isso, requer uma complexa 

análise linguística que permite tornar o texto escrito passível do entendimento e 

construção de sentidos por parte do leitor.  

Esta análise linguística implica em uma constante ação reflexiva sobre a 

língua, o que significa dizer “que cada sujeito elabora, reelabora, de forma 
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permanente e singular, suas hipóteses sobre o objeto escrito” (MASSI, 2007, p. 54). 

Em meio a esse processo contínuo de análise linguística, é comum que resultem 

hipóteses que nem sempre coincidem com a convenção ortográfica. Por isso, como 

afirma Massi (2007, p. 80)  

é previsível que os aprendizes troquem, suprimam ou adicionem letras em 
palavras e sentenças, apresentem separação inadequada de vocábulos, 
usem inadvertidamente determinadas regras para a estruturação de 
sentenças. Assim, contrariando a noção de erro como manifestação 
sintomática de um distúrbio de aprendizagem, essas atitudes revelam a 
atuação do aprendiz com e sobre a escrita que está sendo construída. 

 
 

Grande parte dessas hipóteses que distanciam a escrita da sua norma 

convencional - e que acabam sendo consideradas como dificuldades - origina-se de 

uma tentativa de buscar apoio na oralidade, espelhando fala e escrita. Sobre isso, 

Berberian, Mori-de Angelis e Massi (2006) afirmam que boa parte dessas 

dificuldades tem a ver com a incompreensão das relações entre oralidade e escrita, 

sendo necessário reconhecer que essas duas modalidades de linguagem possuem 

diferentes níveis de relação, desde o gráfico até o discursivo. 

No nível gráfico, apesar de serem constantemente compreendidas em uma 

relação na qual a escrita é uma transcrição da fala, Faraco (2012) e Cagliari (1997) 

apontam que a correspondência fonema-grafema não é unívoca e, portando, a 

escrita não deve ser considerada como uma simples representação. Essa visão de 

relação de dependência entre as duas modalidades de linguagem pode ser 

justificada pelo fato de a língua portuguesa, como esclarece Faraco (2012), ter uma 

representação gráfica alfabética com memória etimológica. Por representação 

alfabética entende-se que a escrita é produzida a partir de unidades gráficas (letras) 

que representam unidades sonoras (vogais e consoantes). Por outro lado, a 

memória etimológica, segundo o autor, “significa dizer que ele <sistema gráfico> 

toma como critério para fixar a forma gráfica de certas palavras não apenas 

unidades sonoras que a compõem, mas também sua origem” (FARACO, 2012, p. 

122). 

Apesar de relevante a correspondência entre unidades sonoras (fonemas) e 

as representações gráficas (grafemas), Faraco (2012) adverte que existem inúmeros 

casos em que a relação som\letra é arbitrária. Por mais que existam situações nas 

quais a unidade gráfica representa apenas uma unidade sonora, e esta unidade 

sonora representa apenas uma unidade gráfica, como é o caso do /p/, /b/ e /f/, 
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muitas são as relações arbitrárias. Em casos de tais relações, podem ocorrer duas 

situações, a saber: a) uma unidade sonora pode ter mais de uma representação 

gráfica (como do fonema / ᶴ / que pode ser representado pelas letras x ou ch); b) uma 

unidade gráfica pode ter mais de um valor no sistema, representando outras 

unidades sonoras, como por exemplo, no caso da letra r, que pode representar tanto 

o fonema /ṝ/ (forte) quanto /r/ (fraco). 

Além disso, Faraco (2012) alerta que práticas que insistem na relação 

unívoca sonora/letra não consideram as diversas formas de pronúncia da palavra. 

Ressalta, ainda, que o processo de ensino-aprendizagem da grafia da língua 

portuguesa tende a seguir uma generalização que se baseia na neutralidade, 

desconsiderando a grande variedade linguística que se expressa em diferentes 

formas de pronunciar uma mesma palavra. 

Além da correspondência fonema-grafema não ser unívoca e, portanto, a 

escrita não ser uma representação fala, Berberian (2006) adverte que existem outras 

diferenças entre essas modalidades de linguagem, ressaltando que a escrita se 

diferencia da oralidade pela ausência do interlocutor na produção textual. Assim, 

aspectos presentes na oralidade, tais como prosódia, linguagem corporal e sotaque, 

precisam ser incorporados ao texto escrito de forma a criar todas as condições para 

que o interlocutor apreenda seus sentidos e significados.  

Em meio à complexidade entre essas relações de fala e escrita, Massi (2007) 

reitera que a linguagem escrita não pode ser considerada como um código fixo a ser 

adquirido e reproduzido, e sim um processo constante de reflexão sobre a língua, 

que coloca a criança em interação com a própria língua e com seu interlocutor. 

Sendo a apropriação um processo de reflexão e constante construção do 

conhecimento linguístico, conforme aponta Massi (2007), alguns aspectos 

comumente marcados como problemas e dificuldades são entendidos como etapa 

desse processo. Assim, trocas, inversões e aglutinações, por exemplo, são 

analisadas como hipóteses construídas pela criança, o que significa dizer que ela faz 

uso de diversas estratégias baseadas em conhecimentos textuais e gráficos para 

produzir seu discurso escrito. Essas estratégias se baseiam no apoio na oralidade, 

na transcrição fonética, hipercorreção ou pelo conhecimento já interiorizado acerca 

da escrita. Complementando essa ideia, Gusso (2006) afirma que em um primeiro 

momento, escrever significa cometer muitos “erros” e cada hipótese de escrita 
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utilizada precisa ser compreendida como parte de um processo de reflexão 

linguística do sujeito aprendiz. 

Apesar de esses aspectos não serem considerados como sinais de um 

distúrbio inerente à própria criança, algumas situações recorrentes no uso de 

hipóteses que divergem do sistema ortográfico e/ou que prejudicam a elaboração 

discursiva do texto escrito justificam intervenções, com objetivo de possibilitar a 

ressignificação e ampliação das condições linguísticas da criança.  

Ao compreender que o processo de apropriação da leitura e da escrita 

envolve diferentes modos e manifestações singulares de cada sujeito, é preciso 

buscar alternativas para que esse processo não represente para os alunos “uma 

ruptura e negação de suas identidades culturais, nem experiências de sofrimento, 

traumas ou estigmatizações” (MACHADO & SIGNOR, 2014, p.512). Desta forma, é 

preciso compreender esse processo para além da apropriação da língua padrão, 

considerando que a linguagem escrita constitui o sujeito e media sua relação com o 

mundo. Em vista disso, suas vivências com essa modalidade linguística também 

estão atreladas às suas condições de saúde. 

Assim sendo, faz-se necessário esclarecer a concepção de saúde aqui 

adotada que, embasada em um conceito ampliado cujos principais pilares são a 

promoção, a humanização e o empoderamento, entende a saúde como resultante 

das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, 

trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso 

aos serviços de saúde (BRASIL, 1986).  

Vale ressaltar o conceito de empoderamento, que de forma geral refere-se ao 

processo de mobilizações destinadas a promover a autonomia e o crescimento de 

indivíduos e comunidades. Assim, o conceito de empoderamento envolve tanto o 

empoderamento individual quanto o comunitário, e valoriza estratégias que 

promovam uma participação social que permita aos indivíduos analisar e atuar de 

forma crítica sobre seus próprios problemas (CARVALHO, 2004).  

Ao compreender o empoderamento como a possibilidade do indivíduo 

assumir sua autonomia, ter acesso a conhecimentos e ter oportunidades de tomar 

decisões sobre a própria vida, é possível fazer um paralelo deste conceito com a 

perspectiva dialógica de linguagem que embasa este trabalho. Isto significa entender 

o empoderamento dentro do conceito bakhtiniano de autoria, ou seja, como forma de 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edu.html
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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. 

Permeado por essa visão ampliada de saúde, o encaminhamento de crianças 

com queixas de leitura e escrita para serviços da área da saúde, diferentemente do 

que tradicionalmente vem acontecendo em nosso país, pode configurar-se em um 

recurso com efeitos positivos. Meira (2000) aponta que profissionais da área da 

saúde que trabalham com atendimentos individuais podem contribuir para a 

transformação da realidade escolar. Isso se torna possível a partir de intervenções 

que abranjam as múltiplas determinações das dificuldades escolares, favorecendo 

reflexões e mobilizações na prática docente e na posição da família e do aluno. 

A respeito de intervenções que provoquem mobilizações no aluno e na 

família, Berberian (2004, p. 849) coloca que o atendimento fonoaudiológico pode ter 

um caráter transformador ao “incitar diálogos e vivências que coloquem em questão 

os significados que a queixa assume para a criança, para a família e para a escola”.  

Além disso, a autora pontua que mesmo existindo aspectos educacionais 

envolvidos, é preciso reconhecer a necessidade de intervenções na dimensão 

particular da criança encaminhada. 

Souza (2006, p. 316) complementa essa ideia ao sugerir a importância do 

psicólogo, desde a entrevista inicial, conduzir a família a realizar uma “releitura tal 

que eles se tranquilizam quanto à gravidade do que está acontecendo e sentem-se 

capazes de lidar adequadamente e suficientemente com isso”. Assim, a autora 

considera a relação terapêutica como “uma relação que não os empobrece em 

função de um suposto saber, mas que os acompanha e compartilha saberes com 

eles, constituindo-os sempre como seres capazes de serem sujeitos de suas 

próprias histórias”. 

A releitura da queixa pelos familiares, como cita a autora acima, e a 

construção de um espaço terapêutico que possibilite resgatar a autonomia da família 

frente às dificuldades apresentadas indicam atuações profissionais que buscam 

abordar a queixa escolar de maneira crítica, e que revelam a complexidade da 

problemática e dos fatores sociais, históricos e políticos envolvidos. 
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Com base nessa discussão a respeito das diferentes visões de linguagem e 

saúde subjacentes ao encaminhamento, no próximo capítulo pretende-se aprofundar 

como a família é vista frente ao processo de apropriação da linguagem escrita e da 

queixa escolar. 
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3.  PARTICIPAÇÃO FAMILIAR NO PROCESSO DE APROPRIAÇÃO DA LEITURA 

E ESCRITA  

 

 A partir das discussões realizadas no capítulo anterior a respeito dos 

diferentes entendimentos da queixa escolar e de encaminhamentos de crianças para 

acompanhamento clínico, este capítulo tem como objetivo discorrer sobre como a 

família tem sido entendida no processo de apropriação da leitura e escrita e, 

também, como condições familiares têm sido apontadas como causas de possíveis 

dificuldades nesse processo.  

Cabe esclarecer três motivos principais pelos quais esse estudo foi delimitado 

em torno da família, os quais serão discutidos ao longo deste capítulo. 

Primeiramente, a escolha por um tema que envolvesse família partiu da noção de 

que o envolvimento familiar significativo implica em ganhos importantes no processo 

de apropriação da linguagem escrita. Em segundo lugar, por considerar que são os 

familiares que recebem o encaminhamento e, a partir disso, criam-se expectativas 

de que correspondam às recomendações da escola, especialmente buscando o 

acompanhamento clínico. E, por fim, como consequência de uma série de 

expectativas em torno da família, esta tem sido historicamente associada com as 

dificuldades no processo de aprendizagem das crianças. 

A ideia da importância da relação entre família e escola é bastante difundida 

e, certamente, resulta em diferentes entendimentos de como a família deve 

participar do processo de aprendizagem. Desta forma, serão apresentadas algumas 

referências que indicam como a participação familiar é entendida de forma geral, 

bem como posições críticas a respeito. Será dedicado um subitem, em especial, 

para discorrer a respeito de como a família é compreendida no processo de 

apropriação da linguagem escrita em meio à perspectiva dialógica que embasa este 

trabalho.  

Sobre o envolvimento dos pais com a vida escolar dos filhos, Maimon e 

Bortone (2001), a partir de uma revisão de literatura sobre o tema, citam que este 

costuma ser associado a: acompanhar tarefas, matérias e provas escolares; 

estabelecer horário de estudo; encorajar o desenvolvimento por meio de 

experiências de enriquecimento cultural; participar da programação da escola; 
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acompanhar atividades esportivas e extracurriculares; tomar conhecimento do 

desempenho do filho na escola; disponibilidade afetiva e pessoal relacionada à vida 

escolar do filho e pela oportunidade de experiência intelectual/cognitiva, entre 

outros. 

Em meio a tantas formas de envolvimento, Oliveira e Marinho-Araújo (2010) 

ressaltam uma tendência de entender o envolvimento dos pais no contexto escolar 

atrelado ao interesse pelo desempenho escolar dos filhos e colaboração nas 

atividades escolares propostas. Carvalho (2004) complementa, apontando que se 

espera a participação em reuniões, atenção à comunicação escola-casa e, 

principalmente, acompanhamento dos deveres de casa e das notas. 

Com relação ao dever de casa, prática familiar recorrentemente solicitada e 

considerada como uma forma de cooperação com o processo pedagógico, alguns 

autores posicionam-se criticamente a respeito de como a família é entendida em 

relação a essa prática.  

 Segundo Carvalho (2004), o dever de casa é uma prática comum que tem 

permeado a relação entre família e escola como um recurso de capitalizar 

explicitamente o investimento dos pais. Podendo ser entendido como um recurso 

pedagógico complementar, é carregado de expectativas de que sistematize a 

participação familiar e oportunize condições de que os conteúdos escolares sejam 

trabalhados também fora do contexto escolar, estando imbricada nessa prática uma 

ideia de que a criança deve passar por tarefas de repetição e memorização dos 

conteúdos escolares para, desta forma, garantir sua aprendizagem.  

Carvalho (2000) alerta, ainda, para uma visão de família subjacente à prática 

do dever de casa: a de família patriarcal na qual a mãe se dedica integralmente ao 

filho, desconsiderando as diferentes organizações familiares e, consequentemente, 

“as razões pelas quais a maioria dos pais/mães não colabora da maneira que as 

escolas e as professoras esperam” (CARVALHO, 2000, p. 147). Segundo a autora, 

ao convocar a participação dos pais na educação como estratégia de promoção do 

sucesso escolar, muitas vezes ignora-se que essa participação se estrutura com 

base em relações de classe, raça/ etnia, gênero e idade e divisões de trabalho.  

Szymanski (2004) pontua que a função educativa socialmente delegada à 

família é pautada em um mito do “dom” feminino de ensinar, considerado como um 

aspecto inerente à mulher. Dessa forma, espera-se a mãe naturalmente desenvolva 
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ações de apoio ao processo pedagógico, criando condições consideradas como pré-

requisitos para o aprender. Complementando essa ideia de naturalização da tarefa 

de auxiliar o filho na vida escolar, Souza (2004, p. 187) coloca que “estas fórmulas 

certamente têm por trás um modelo de mãe, de organização familiar e de estilo de 

vida em família que tem uma localização no tempo, no espaço e em categorias 

sociais, mas esta ancoragem não é explicitada e tudo aparece como natural”.  

Além desses posicionamentos críticos que apontam para a importância de 

compreender o envolvimento na vida escolar do filho permeado por diferentes 

formas de organização familiar, Szymanski (2004, p. 9) pontua que para entender a 

família como um contexto que pode contribuir para o desenvolvimento escolar,  

deve-se lembrar que elas divergem quanto à concepção de infância e, em 

consequência, irão possibilitar diferentes oportunidades à criança. Além do 

mais, podem não ocorrer as condições de desenvolvimento que ela poderia, 

saberia ou gostaria de oferecer, por razões internas e externas, ligadas a 

sistemas sociais mais próximos ou mais amplos  

 

Em torno a esses sistemas sociais mais amplos, como afirma a autora acima, 

é preciso considerar os familiares em meio a diferentes usos e funções que fazem 

da linguagem escrita, com os quais a criança está se relacionando desde sempre.  

Sobre isso, Ben-Fadel (1998 apud POLONIA & DESSEN, 2005) coloca que apesar 

dos elementos que envolvem a escrita serem trabalhados no contexto familiar antes, 

durante e após as experiências escolares, o contexto familiar geralmente é 

negligenciado como promotor das práticas de leitura e escrita.  

De forma geral, o entendimento a respeito da família apresentado até aqui 

reitera um ideal de participação familiar e estabelece que sua contribuição para a 

apropriação da leitura e da escrita se dá por meio de ações complementares ao 

processo pedagógico, bem como na garantia de condições físicas e psicológicas.  

Permeada por essa forma de conceber sua participação como auxiliar ao 

processo educacional e responsável pela garantia das condições para a 

aprendizagem, frequentemente a família é convocada a buscar, fora do contexto 

escolar, alternativas para que a criança supere as dificuldades apresentadas no 

processo de aprendizagem. Assim, o encaminhamento das crianças identificadas 

com dificuldades no processo é direcionado aos familiares, e criam-se uma série de 
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expectativas de que eles devem corresponder às orientações dos profissionais da 

escola, como forma de garantir o sucesso escolar do filho.  

 Estabelecida a partir de diversas expectativas de como a família deve 

participar da vida escolar do filho e, que consequentemente, deve seguir as 

recomendações dos educadores como forma de auxiliar no processo de 

desenvolvimento escolar, posicionamentos familiares divergentes foram, e ainda 

são, historicamente responsabilizados pelas dificuldades escolares.   

Aqui cabe retomar a discussão iniciada no capítulo 2 a respeito da relação 

linear que se estabelece entre supostas dificuldades e aspectos individuais da 

criança e dos seus familiares. Para tal, serão apresentados alguns estudos 

relevantes que corroboram com essa discussão. 

Com relação a estudos que analisaram as concepções de profissionais da 

educação (na sua maioria professores e/ou diretores), Collares e Moysés (1996), 

Asbahr e Lopes (2006) e Oliveira et al (2012) observaram uma tendência comum de 

relacionar questões referentes ao meio familiar dentre as causas dos denominados 

problemas de aprendizagem. 

Evidenciando tais questões, cabe destacar o trabalho de Collares e Moysés 

(1996). Ao realizarem uma pesquisa sobre as causas atribuídas por educadores às 

dificuldades escolares, as autoras constataram que as causas centradas na própria 

criança e na família foram as mais relacionadas com o fracasso escolar. Foram 

apontadas questões relativas à desestruturação familiar (pais separados, alcoolismo, 

desemprego, prostituição), falta de colaboração da família (mãe trabalha fora, pais 

analfabetos, falta de estímulo, falta de interesse e falta de responsabilidade), 

pobreza e migração. 

Posições semelhantes foram apresentadas por pesquisas que buscaram 

analisar a concepção de psicólogos envolvidos com atendimento de alunos 

encaminhados com queixa escolar (CABRAL & SAWAYA, 2001; MARCAL & SILVA, 

2006).   

Conforme mostra a pesquisa de Marcal e Silva (2006) junto a psicólogos que 

atuam com saúde mental, dificuldades de aprendizagem foram atribuídas 

primeiramente à própria criança e, em segundo lugar, a problemas familiares, como 

separação, déficit nas relações afetivas, alcoolismo paterno, falta de estímulo e de 

acompanhamento das tarefas e ausência da na escola.  
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Cabral e Sawaya (2001) ressaltam que essa tendência de relacionar 

problemas de aprendizagem com questões familiares nem sempre é decorrente do 

real conhecimento das condições das famílias em questão. Desta forma, as autoras 

afirmam que muitas vezes a relação entre família e problemas de aprendizagem é 

pautada em conceitos pré-estabelecidos, tais como desestruturação familiar, falta de 

apoio e de estímulo, desinteresse pela vida escolar, entre outros. Assim, 

negligencia-se “a compreensão de que a queixa escolar que motiva a quase 

totalidade dos encaminhamentos é produzida na escola e na medida em que essa 

dimensão não é analisada, os problemas são tratados como casos crônicos da 

criança” (CABRAL & SAWAYA 2001, p. 151). 

Tecendo considerações críticas sobre as visões a respeito da família no 

desenvolvimento escolar, Collares e Moysés (1996) alertam que existe uma 

tendência de estabelecer uma relação linear e generalizada entre problemas 

familiares e o não-aprender, bem como de compreender a família de forma 

idealizada e descontextualizada dos processos políticos, sociais e econômicos pelos 

quais atravessam. Essa noção de linearidade tende a resultar em ações 

direcionadas às famílias que não abrangem toda a complexidade da queixa escolar.  

Patto (2002) afirma que não se trata de desconsiderar a influência que 

questões familiares exercem sobre o aprender. Como cita a autora, “mesmo no caso 

de identificação de uma psicodinâmica familiar dificultadora do bom rendimento 

escolar, não se pode entender o comportamento escolar de uma criança sem levar 

em conta a maneira como a escola se relaciona com sua subjetividade” (PATTO, 

2002, p. 296).  

Para Meira (2000), é preciso compreender as relações que permeiam os 

processos psicológicos e pedagógicos, uma vez que subjetividade e processo 

educacional se influenciam de forma recíproca. Segundo ela, a subjetividade é um 

processo histórico-cultural e, desta forma, aspectos emocionais não podem ser 

compreendidos “como um campo isolado dos demais processos humanos e, em 

alguns casos, até como determinante último da vida dos indivíduos e da vida em 

sociedade” (MEIRA, 2000, p. 60).  

Apesar de vários autores, como os acima citados, posicionarem-se 

criticamente acerca da relação de causa e efeito estabelecida entre aspectos 

familiares e problemas escolares, a tendência de atribuir as causas da queixa 
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escolar à família ainda é recorrente. Como apontam Bray e Leonardo (2011), 

embora uma compreensão mais ampla e crítica da queixa escolar tenha sido 

introduzida há mais de 20 anos5, ainda é comum atribuir problemas no processo de 

escolarização ao aluno, à família e ao professor.  

Frente aos diferentes entendimentos acerca do envolvimento familiar no 

processo de apropriação da leitura e da escrita, bem como do desenvolvimento 

escolar de forma geral, o subitem a seguir apresenta como a família é entendida 

nesse processo a partir da perspectiva dialógica de linguagem que embasa este 

trabalho.   

 

 

3.1 FAMÍLIA E APROPRIAÇÃO DA ESCRITA NA PERSPECTIVA DIALÓGICA 

 

A perspectiva dialógica de linguagem compreende que o domínio da escrita é 

possível a partir da interação, na qual o outro ocupa lugar fundamental. Dauden 

(1994) coloca que a interação é crucial para o processo de aquisição da escrita, 

afirmando que “não basta estar exposto ao mundo da escrita, é fundamental a 

presença do outro para recortá-lo e significá-lo” (DAUDEN, 1994, p. 26). 

Assim, a escrita é concebida como “uma modalidade de linguagem 

inquestionavelmente social e culturalmente constituída” (ROJO, 1998, p. 122), sendo 

as manifestações linguísticas permeadas de valores, hábitos, comportamentos e 

diferentes experiências com a linguagem escrita. 

Schemberg, Guarinello e Santana (2009) apontam que a apropriação da 

linguagem escrita transcende a aquisição de um sistema de escrita e decorre da 

atribuição de significados, funções e possibilidades inerentes às práticas letradas. 

Segundo as autoras, a criança poderá constituir-se leitora e autora a partir das 

vivências com o mundo escrito, sendo que “é no contexto familiar que a criança, ao 

ter seus primeiros contatos com a linguagem escrita, estabelece seus primeiros 

significados” (SCHEMBERG, GUARINELLO & SANTANA, 2009, p.252).  

 

                                            
5 Bray e Leonardo (2011) referem-se aos estudos na área que ganharam relevância desde a década 

de 1990, tais como as obras de Patto (1990) e Collares e Moysés (1996). 
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Szymanski (2004, p. 7) complementa a importância da família, afirmando que  

 

é na família que a criança encontra os primeiros “outros” e com eles 
aprende o modo humano de existir. Seu mundo adquire significado e ela 
começa a constituir-se como sujeito. Isto se dá na e pela troca 
intersubjetiva, construída na afetividade, e constitui o primeiro referencial 
para a sua constituição identitária. 

 

Compartilhando dessa mesma perspectiva dialógica, Berberian e Massi 

(2006) pontuam a importância das condições de letramento familiar na apropriação 

da linguagem escrita da criança. Segundo as autoras, “os sentidos atribuídos às 

experiências e práticas de leitura e escrita pelos adultos que fazem parte da vida da 

criança, bem como os diferentes modos de sua participação em tais experiências 

são determinantes na relação que a criança constrói com essa modalidade de 

linguagem” (BERBERIAN & MASSI, 2006, p. 48). 

Kleiman (1998) afirma que o processo de letramento adquire diferentes 

funções e significados de acordo com o contexto no qual é desenvolvido. No 

contexto familiar as práticas e os usos da escrita estão atrelados ao cotidiano, como 

por exemplo, leitura de jornais e livros como forma de lazer, redação de bilhetes, uso 

do texto como fonte de informações, entre outros. 

Pelas colocações das autoras acima citadas, fica clara a importância do outro 

para a apropriação da escrita por parte da criança, como forma de mediar suas 

funções e usos, significar e construir sentidos. Desta forma, a escrita é entendida 

como atividade discursiva e, portanto, dialógica. Isto significa que, ao escrever, a 

criança assume um papel de locutor, ou seja, de sujeito que tem algo a escrever 

para o outro, seu interlocutor (MASSI, 2007). 

  Nesse sentido, considerando a relevância que as relações familiares têm 

para a apropriação da escrita da criança, o contexto familiar também é um 

importante alvo de intervenções frente a possíveis dificuldades nesse processo. 

Entretanto, não se trata de buscar situações familiares que possam explicar a causa 

das dificuldades e sim entender como as relações entre família, criança e linguagem 

acontecem, auxiliando aos sujeitos envolvidos no resgate da sua autonomia frente 

às suas próprias histórias. 

No campo da psicologia, Meira (2000) destaca a importância de atuar junto 

às famílias visando problematizar o processo de culpabilização do aluno e oferecer 
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recursos para que ela perceba as determinações envolvidas nas denominadas 

dificuldades de aprendizagem.  

Souza (2006), ao propor um serviço psicológico de orientação à queixa 

escolar6, ressalta a investigação e problematização da queixa em cada uma de suas 

versões: com a criança, com o professor e com a família. A autora constatou, em 

sua experiência, que muitas vezes o processo de problematização junto à família já 

foi “suficiente para produzir nos pais uma releitura da situação qual tal que eles se 

tranquilizam quanto à gravidade do que está acontecendo e/ou sentem-se capazes 

de lidar adequada e suficientemente com isso” (SOUZA, 2006, p. 316).  

Complementando o trabalho de ressignificação junto às famílias, Berberian 

(2004) aponta a necessidade de refletir, junto aos familiares, sobre a posição de 

culpabilização que assumem para com as dificuldades do filho. Isso se torna 

possível a partir da discussão de outras interpretações e sentidos subjacentes ao 

discurso da família a respeito da dificuldade relatada. 

Para isso, é necessário compreender a família inserida em um contexto social 

e histórico, que, como coloca Faraco (2009), é permeado por diferentes vozes 

sociais e posicionamentos ideológicos carregados de significados e valores. 

Considerando que esse constante diálogo de vozes sociais é fator preponderante na 

forma como a família encara as colocações dos educadores e se relaciona com a 

criança, a pesquisa de campo deste estudo buscou apreender essas vozes e 

posicionamentos, como será apresentado nos capítulos seguintes.   

  

                                            
6 A autora é uma das idealizadoras do Serviço de Orientação à Queixa Escolar, vinculado ao Serviço 

Escolar do Instituto de Psicologia da USP (IPUSP), criado com objetivo de oferecer uma abordagem 
de atendimento psicológico da queixa escolar consonante com o universo escolar. Para mais 
informações, consultar: Souza, B. de P. Orientação à queixa escolar. São Paulo: Casa do Psicólogo, 
2000. 



47 
 

4. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

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

quantitativa, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Sociedade Evangélica 

Beneficente de Curitiba-PR sob o parecer 447.163/2013. A pesquisa de campo foi 

realizada no período de setembro/2013 a março/2014. 

 

4.1 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

 A pesquisa de campo foi realizada em dois locais, a saber: 

1) Centro Municipal de Atendimento Especializado da Prefeitura de São José dos 

Pinhais, que se caracteriza por um serviço da Secretaria Municipal de Educação 

que oferece avaliação e atendimento individual psicológico e pedagógico 

especializado7 para alunos da rede municipal de ensino. 

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

avaliação e atendimento fonoaudiológico na área de linguagem, motricidade 

orofacial, voz e audição, a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

particulares. 

 

4.2 PARTICIPANTES 

 

Para seleção dos participantes da pesquisa, foi adotado como critério de 

inclusão familiares de crianças encaminhadas por educadores para avaliação clínica 

devido a queixa de dificuldade de leitura e de escrita (avaliação psicológica, 

fonoaudiológica e/ou pedagogia especializada). Foram adotados como critérios de 

exclusão: familiares que não participaram diretamente do encaminhamento da 

criança com supostas dificuldades de leitura e escrita, ou seja, que não participaram 

                                            
7
 Os profissionais aqui denominados de pedagogia especializada são aqueles com formação 

acadêmica de pedagogia com especialização em psicopedagogia. Optou-se por não usar a 
denominação “psicopedagogo” (apesar de ser assim que eles se identificam), pois este título é de 
nível de pós-graduação e também pode ser conferido a psicólogos e fonoaudiólogos. 
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da reunião junto à equipe escolar e, ainda, familiares que afirmaram que seu filho (a) 

não apresentava nenhuma dificuldade com relação à leitura e escrita. 

A amostra de 30 participantes foi pré-determinada considerando que é uma 

quantidade significativa para a análise quantitativa e qualitativa. A fim de compor 

essa amostra, foram convidados a participar da pesquisa os familiares que 

aguardavam em sala de espera o atendimento do filho (a) nos dias em que a 

pesquisadora esteve nos locais da pesquisa. Aqueles que se mostraram dispostos a 

participar voluntariamente da entrevista foram conduzidos a uma sala reservada e 

informados a respeito do termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE A), 

abordando os objetivos, benefícios e riscos da pesquisa, de acordo com as 

orientações da Resolução n.o 466 a respeito das Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisas envolvendo Seres Humanos do Conselho Nacional 

de Saúde (BRASIL, 2012). 

Com objetivo de preservar sua identidade, os entrevistados foram designados 

por números (E1 a E30). A distribuição dos participantes em cada local de pesquisa 

foi a seguinte:  

 Centro municipal de atendimento especializado (n=21): E1 – E21 

 Clínica-escola de Fonoaudiologia (n=9): E22 – E30  

 

4.3 COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta de dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas de 

acordo com um roteiro pré-estabelecido (APÊNDICE B). Esse tipo de recurso foi 

escolhido por ser flexível, permitir investigar o ponto de vista dos participantes e dar 

espaço para “as várias narrativas possíveis das vivências que o entrevistador vai 

avaliar; as interpretações que o entrevistado emite sobre elas e sua visão sobre as 

relações sociais envolvidas nessa ação” (MINAYO, 2013, p. 191).  

Para a elaboração do roteiro de entrevista, foram considerados os seguintes 

eixos norteadores: 

 

I. Posição dos familiares frente ao encaminhamento 

Neste eixo foram coletadas as seguintes informações a respeito do 

procedimento do encaminhamento: profissional responsável, em quais aspectos os 
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familiares concordaram com o encaminhamento, possíveis dúvidas e orientações de 

práticas a serem adotadas no contexto familiar. 

 

II. Posição dos familiares frente à queixa de leitura e escrita 

As questões deste eixo tiveram como foco investigar como os familiares 

relataram a queixa de leitura e escrita formulada pelos educadores, com quais 

aspectos eles concordaram e de quais discordaram, percepções da queixa 

anteriores ao encaminhamento, explicações sobre causas das dificuldades 

apresentadas. 

 

III. Impactos da queixa: posição dos familiares 

Neste eixo foram investigados impactos da queixa e do encaminhamento e 

indícios nos relatos dos familiares que apontam para mudanças nas práticas 

cotidianas relacionadas à leitura e escrita foram investigados neste eixo. 

 

Antes da realização da pesquisa de campo, foi realizado um pré-teste do 

roteiro de entrevista com dois participantes, com objetivo de analisar sua efetividade 

e coerência com o objetivo do estudo. Como não foram realizadas modificações 

após o pré-teste, os dois participantes foram incluídos na amostra.  

As entrevistas foram gravadas com gravador de voz digital (Modelo Sony ICD – 

X312) e transcritas ortograficamente na íntegra. 

 

4.4 BASE METODOLÓGICA PARA ANÁLISE DOS DADOS 

 

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

foram analisadas a partir de abordagens quantitativa e qualitativa. Em primeiro lugar, 

foi realizada a leitura flutuante das entrevistas e identificação de enunciados 

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

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

roteiro de entrevista foram agrupadas, com objetivo de analisar a diversidade e 

possíveis semelhanças entre os enunciados, organizando-os em categorias de 

sentido comuns. 
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As respostas incluídas em cada categoria foram organizadas em percentuais 

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

de maior e menor ocorrência de respostas semelhantes. Convém ressaltar que essa 

análise quantitativa não desconsidera o entendimento de que cada posicionamento 

elaborado pelos participantes da pesquisa é único, resultante de sua própria história 

e da situação dialógica na qual foi produzido. Entretanto, esse recorte se fez 

necessário para investigar as tendências subjacentes aos enunciados dos familiares 

entrevistados.  

Apesar de as categorias aproximarem respostas comuns, é importante 

ressaltar que elas não decorrem de uma mesma visão e não veiculam o mesmo 

sentido. Por isso, é relevante a análise das falas para ampliar a compreensão da 

singularidade da produção discursiva de cada participante. Nesse ponto, convém 

explicitar que produções discursivas são entendidas como decorrentes de um 

trabalho coletivo, social e histórico, conforme apontado por Bakhtin (1998). Assim, 

os relatos produzidos pelos participantes do presente estudo são tomados como 

práticas discursivas que se remetem de e para sistemas de referências relacionados 

a determinados sentidos que se constituem na interação entre sujeitos socialmente 

organizados.  

Cabe ressaltar que a análise quantitativa e qualitativa são abordagens que 

podem se articular. Enquanto a análise dos relatos permite avançar na compreensão 

de sentidos e particularidades dos participantes, a análise das tendências mais 

frequentes nas respostas possibilita evidenciar como construções discursivas 

particulares são constituídas por posições que circulam coletivamente.  

É importante esclarecer, ainda, que as produções discursivas dos 

entrevistados, ao serem atravessadas por diferentes sentidos e visões coletivas, 

também são construídas ao longo da interlocução com o entrevistador. Sem 

desconsiderar a relevância dessa condição de produção dos discursos aqui 

analisados, essa interação entre entrevistado e entrevistador não foi alvo da análise.  
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5. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A apresentação dos resultados da pesquisa de campo foi feita a partir da 

descrição dos dados quantitativos organizados por percentuais de frequência, bem 

como pela apresentação de trechos significativos das entrevistas. Como já descrito 

no capítulo anterior, os resultados estão organizados em três eixos norteadores para 

a análise:  

I) Posição de familiares frente ao encaminhamento  

II) Posição de familiares frente à queixa de leitura e escrita 

III)  Impactos da queixa: posição dos familiares  

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

  

Foram entrevistados 28 mães, 1 avó e 1 pai, com idades entre 25 e 68 anos, 

com média de idade de 40 anos. Os níveis de escolaridade variaram desde 

nenhuma escolarização até ensino superior completo. Como é possível visualizar no 

Gráfico 1, houve maior frequência de entrevistados com ensino fundamental 

completo e incompleto, com 30% e 27% respectivamente. 

 

GRÁFICO 1 - NÍVEIS DE ESCOLARIDADE DOS FAMILIARES ENTREVISTADOS 

 

 

     Fonte: a autora 
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Os filhos dos entrevistados (crianças encaminhadas para avaliação clínica) 

tiveram idades entre 6 e 13 anos, com média de 9 anos, sendo 66% do sexo 

masculino e 33% do sexo feminino. Os níveis de escolaridade (Gráfico 2) das 

crianças variaram entre 1º. e o 6º. ano, com aproximadamente metade cursando o 

3ª. ano. 

 

GRÁFICO 2 – NÍVEIS DE ESCOLARIDADE DAS CRIANÇAS ENCAMINHADAS PARA 
AVALIAÇÃO 

 

Fonte: a autora 

 

 

5.2 POSIÇÃO DOS FAMILIARES FRENTE AO ENCAMINHAMENTO  

  

 Este item objetivou analisar a visão de familiares acerca do procedimento 

adotado pelos educadores no ato do encaminhamento de crianças identificadas com 

dificuldades de leitura e escrita para avaliação clínica. Para isso, os dados 

analisados neste eixo referem-se às respostas fornecidas às seguintes questões 

formuladas para os familiares, conforme roteiro de entrevista (APÊNDICE B):  

 Para quais profissionais foi feito o encaminhamento?  

 Quem realizou o encaminhamento do seu (sua) filho (a) para avaliação 

clínica? 

 Como foi feita a convocação para a reunião na qual foi realizado este 

encaminhamento? 

3% 
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 Quando foi feito o encaminhamento, você teve alguma dúvida? Se sim, o que 

não ficou esclarecido? Teve oportunidade de esclarecer sua dúvida? 

 Você concorda com o encaminhamento do seu (sua) filho (a) para avaliação 

clínica? Se não, você teve oportunidade de expressar sua opinião aos 

educadores responsáveis pelo encaminhamento? 

 Sobre a referida queixa, os educadores falaram algo sobre o modo que os 

familiares devem lidar com as dificuldades apontadas? Se sim, o que foi dito? 

 

A respeito dos profissionais para os quais foram feitos os encaminhamentos 

das crianças, foi verificada que a prevalência de encaminhamentos foi de 37% para 

psicólogos (n=20), 35% para pedagogos especializados (n=19) e 28% para 

fonoaudiólogos (n=15), conforme Gráfico 3.  

 

GRÁFICO 3 – FREQUÊNCIA DE ENCAMINHAMENTOS PARA CADA PROFISSIONAL  

 

  

     Fonte: a autora 

 

 

Foram registrados encaminhamentos para um, dois ou três profissionais 

diferentes, conforme Tabela 1. A maior frequência dos encaminhamentos em 

conjunto foi para psicólogo e pedagogo especializado (40%), seguidos de 

encaminhamentos para fonoaudiólogo (23%). 
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TABELA 1 - FREQUÊNCIAS DOS ENCAMINHAMENTOS PARA PROFISSIONAIS DA 
ÁREA CLÍNICA  

Profissionais da saúde        n                           % 

Psicólogo e Pedagogo especializado 12 40%  

Fonoaudiólogo 7 23%  

Psicólogo, Fonoaudiólogo e Pedagogo especializado 4 13%  

Fonoaudiólogo e Psicólogo 3 10%  

Pedagogo especializado 2 6,6%  

Psicólogo 1  3%  

Pedagogo especializado e Fonoaudiólogo  

TOTAL 

1 

30 

3%  

100% 

    Fonte: a autora 

 

A fonoaudiologia, a psicologia e a psicopedagogia (representada aqui pela 

área de pedagogia especializada) são campos atuantes junto aos processos de 

aprendizagem e, consequentemente, de leitura e escrita.  

Com relação à maior prevalência de encaminhamentos realizados 

conjuntamente para psicólogo e pedagogo especializado, faz-se necessário pontuar 

que isso está relacionado à maior quantidade de participantes da pesquisa ser 

oriunda do Centro de atendimento especializado. Neste local, avaliação clínica é 

realizada, na maioria das vezes, por uma dupla avaliadora formada por psicólogos e 

pedagogos especializados, não existindo fonoaudiólogo na equipe.  

Além disso, como grande parte das crianças encaminhadas com queixa de 

leitura e escrita passa pela avaliação dessa dupla avaliadora, não foi possível 

analisar as queixas relatadas de forma a identificar especificidades no 

encaminhamento direcionado ao psicólogo e ao pedagogo especializado de forma 

isolada.  

Com relação a essas especificidades descritas na legislação profissional, nas 

atribuições do psicólogo não constam indicações específicas com relação à 

intervenção em leitura e escrita. No entanto, uma das especificidades abrange o 

diagnóstico e intervenção das dificuldades de aprendizagem, a partir da análise de 

processos intra e interpessoais relacionados ao desenvolvimento, inteligência, 

personalidade, aspectos afetivos e outros do comportamento humano (BRASIL, 

2002). 
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Como já pontuado na metodologia, os profissionais aqui chamados de 

pedagogos especializados se referem àqueles que possuem graduação em 

pedagogia e especialização em psicopedagogia. Cabe então acrescentar que a 

psicopedagogia foi regulamentada pelo Ministério da Educação como pós-

graduação que tem como campo de conhecimento, atuação e pesquisa o processo 

de aprendizagem humana, sendo uma de suas especificidades a intervenção na 

aquisição e desenvolvimento da leitura e da escrita (ABPp8). 

Já na Clínica de fonoaudiologia, na qual também foi realizada a pesquisa de 

campo, a equipe era composta por fonoaudiólogos e estagiários de fonoaudiologia, e 

não existiam profissionais de outras áreas de atuação vinculados ao serviço de 

avaliação e acompanhamento dos pacientes. Como os encaminhamentos para 

fonoaudiologia foram mais direcionados a apenas este profissional, diferentemente 

dos encaminhamentos para psicólogo e pedagogo especializado, é possível 

observar que eles foram mais explícitos com relação aos motivos que o justificaram. 

De forma geral, convergiram para uma ideia bastante difundida sobre a relação entre 

fala e escrita, a qual compreende que a escrita depende da oralidade em um 

processo de conversão fonema-grafema, como pode ser analisado nos enunciados 

de familiares que tiveram seus filhos encaminhados para avaliação fonoaudiológica: 

E23 – “a professora disse que ele troca muitas letras, na fala e na 

escrita, troca sempre o /l/ e o /r/” 

E24 – “falou que pra ele não ficar mudando as letras, pra não ter 

complicação do jeito que ele fala para escrever” 

E 28 – “falaram que ele está com dificuldades na escrita, que ele está 

escrevendo igual fala” 

E 30 – “como ela troca as palavras (na fala), não estava conseguindo 

escrever a palavra correta” 

 

A atuação fonoaudiológica no campo da linguagem é regulamentada pela Lei 

nº 6.965 (BRASIL, 1981) e Resolução CFFa nº 320 (CFFa, 2006), a qual discorre 

sobre as diferentes modalidades de linguagem que envolvem o estudo, pesquisa, 

promoção, prevenção, avaliação, diagnóstico e tratamento fonoaudiológico. 

Especificamente sobre a linguagem escrita, engloba os processos de apropriação e 

                                            
8
 Associação Brasileira de Psicopedagogia (acesso http://www.abpp.com.br/regulamentacao) 
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procedimentos de intervenção nos transtornos específicos ou associados a 

transtornos da oralidade, distúrbios neurológicos, sensoriais e cognitivos.  

Dando continuidade à análise, com relação a quem realizou o 

encaminhamento para avaliação clínica, a maior parte dos entrevistados respondeu 

que foi realizado em conjunto pela professora e pedagoga (34%). A pedagoga foi o 

profissional com maior presença no processo de encaminhamento, estando presente 

em 82% das conversas com as famílias. A professora esteve presente em 51% e a 

diretora em 27%. Na Tabela 2 encontram-se as frequências dos profissionais da 

escola presentes no momento da conversa com a família.  

 

TABELA 2 - FREQUÊNCIAS DOS EDUCADORES ENVOLVIDOS NO ENCAMINHAMENTO  

Profissional n                           % 

Pedagoga e professora 10 34% 

Pedagoga 8 26% 

Pedagoga e diretora 4 13% 

Professora 3 10% 

Diretora 2 6,6% 

Pedagoga, professora e diretora 2 6,6% 

Não sabe 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fonte: a autora 

 

A respeito dos dados acima expostos, é preciso esclarecer que embora 

registrados de acordo com as colocações da família, alguns familiares 

transpareceram dúvidas com relação às atribuições do profissional que realizou o 

encaminhamento, como pode ser visto em enunciados como de E2 – “foi a D, olha, 

sabe que eu nem sei o que ela faz lá, acho que ela deve ser pedagoga”. 

Apesar de possíveis confusões entre as atribuições dos profissionais da 

equipe escolar, os dados coletados permitem algumas considerações importantes. 

Chama atenção a participação reduzida do professor no processo (51%), o que 

certamente decorre de uma série de situações envolvendo a rotina escolar que esta 

pesquisa não abrange. Entretanto, a participação restrita do professor no momento 

do encaminhamento pode estar relacionada ao entendimento da reunião entre 

profissionais da escola e família como um momento de coleta e/ou repasse de 
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informações e não como uma oportunidade de construção de reflexões e 

alternativas conjuntas, a qual poderia favorecer o professor no entendimento e na 

condução do processo de ensino-aprendizagem do aluno considerando suas 

vivências cotidianas no contexto familiar. 

A maioria dos familiares foi convocada para comparecer à escola a fim de 

conversar presencialmente com a equipe escolar. Apenas dois entrevistados 

afirmaram que não houve reunião na escola para realização do encaminhamento, e 

que este foi realizado por telefone ou por escrito. O entrevistado que recebeu o 

encaminhamento por escrito relatou que não tinha conhecimento a respeito do 

motivo do encaminhamento. Apesar de ser minoria, esse fato merece ser destacado 

por dois aspectos. O primeiro refere-se ao fato de que a decisão tomada pelos 

educadores pelo encaminhamento desconsidera o contexto familiar como relevante 

para ampliar a compreensão das condições dessa criança. Além disso, também 

destitui a família do direito participar das decisões sobre seu filho(a). 

Pensando nesse direito que a família tem de responsivamente participar de 

decisões a respeito do filho e concordar ou não com as orientações da escola a 

respeito do encaminhamento para profissionais clínicos, os familiares foram 

perguntados se concordaram com o encaminhamento sugerido. Todos responderam 

a essa questão de forma afirmativa, sendo que a maioria o fez sem maiores 

explanações. Já as respostas de outros entrevistados são relevantes para 

aprofundar a análise, pois embora todos afirmem que concordam, existem diferentes 

sentidos veiculados nessas respostas. Ou seja, apesar da ocorrência quantitativa de 

100% de concordância com o encaminhamento, há divergências e contradições nas 

respostas formuladas pelos familiares. Isso se apresenta em falas tais como: 

E1- “Eu acho que pra eles é bem melhor passar por vocês, por 

exame médico, porque assim a gente fica mais por dentro, mais 

ciente com o que está acontecendo, eu trabalho, eles vão para o 

colégio tudo e a gente não sabe o que está acontecendo com a 

criança”. 

E7- “Concordei, sempre concordo com tudo que ela fala, porque 

eu acho que ela fala pro bem da gente, né?”.  

E8 – “Sim... Eu concordo com tudo, sabe?”.  

E18 – “Concordo, lá eles que cuidam, né? A gente não sabe”. 
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E23 – “Sim. Tudo que eles fazem e falam eu concordo, porque é 

pro bem dela, imagino que é pro bem dela. É pro bem dela sim, 

porque ela está indo bem”. 

E29 – “Porque assim, no ano passado foi um trabalho de conjunto 

com a fonoaudióloga para ajudar. Você sempre acha que está 

faltando alguma coisa, que estou fazendo algo errado, então eu 

tento ao longo de tempo melhorar e ajudar ela, é que é muita coisa 

junto”.  

 

Esses relatos, em especial, chamam a atenção pela supervalorização do 

saber da escola em detrimento ao seu saber familiar, que envolve o conhecimento 

da criança no contexto familiar, nas relações que estabelece no seu cotidiano e dos 

diversos aspectos do seu desenvolvimento. Essa supervalorização do saber 

profissional está atrelada à construção de uma relação hierárquica entre escola e 

família pautada em uma lógica do conhecimento que delega ao saber acadêmico um 

lugar de maior reconhecimento e importância (SILVEIRA & WAGNER, 2009).  

Como uma instituição historicamente constituída em torno do saber, a escola 

por certo precisa deter uma série de conhecimentos necessários para contribuir no 

desenvolvimento social das crianças. Segundo Silveira e Wagner (2009), a 

problemática envolvida nessa relação de saber ocorre quando essa posição é 

entendida de tal forma que acaba por criar fronteiras rígidas que dificultam que os 

familiares aprofundem sua participação no contexto escolar. Como pontuam as 

autoras, “acreditamos que, talvez pelo senso comum e pelas ideias perpetuadas a 

respeito do saber da escola, esta assuma tal supremacia, fazendo com que os pais 

não questionem” (SILVEIRA & WAGNER, 2009, p. 289). 

Assim como o saber dos profissionais da escola é estabelecido como superior 

ao dos familiares, os conhecimentos dos profissionais da saúde também tendem a 

ser. Trenche, Sebastião e Nascimento (2014) alertam que essa assimetria nas 

relações parte de uma visão de saúde que baseia apenas em práticas curativas. 

Desta forma, ao recorrer a tais práticas como forma de resolver dificuldades 

escolares, há uma tendência da família a também supervalorizar o saber desses 

profissionais e se distanciar do seu próprio saber a respeito do seu filho.  

Essa supervalorização e concordância aparentemente incondicional nos 

profissionais da escola podem ser visualizadas em preposições como E7- “sempre 

concordo com tudo que ela fala, porque eu acho que ela fala pro bem da gente”, E8- 
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“concordo com tudo”, E18- “lá que eles cuidam”, E23- “tudo que eles fazem e falam 

e concordo”. Esses enunciados deixam claro o entendimento do saber da escola 

como um saber superior que acaba por desqualificar e desvalorizar o conhecimento 

dos pais sobre os próprios filhos, como mostram as falas de E1- “a gente não sabe o 

que está acontecendo com a criança...” e E18- “a gente não sabe”. A idealização do 

saber dos profissionais e a desqualificação do saber dos familiares contribuem para 

um distanciamento destes do contexto escolar e, portanto, limita uma participação 

no processo de ensino e aprendizagem mais efetiva. 

É interessante apresentar as falas de três entrevistados que ao longo da 

entrevista fizeram observações que indicam que, mesmo com uma percepção mais 

ampla da dificuldade do filho, concordam com a recomendação dos educadores, até 

porque não se sentem aptos a questionar ou promover alternativas para solucionar o 

problema de aprendizagem do filho e evitar um suposto fracasso escolar. 

Como coloca E5, apesar de acreditar que as dificuldades do filho são 

decorrentes de condições próprias do serviço escolar, diz concordar com o 

encaminhamento (mesmo com certa hesitação), revelando o desejo de que o filho 

possa melhorar: 

E5 - “Daí concordei, né? Pra ver se ia ajudar, melhorava ou não, 

eu concordei daí...porque também fiquei preocupada aquele 

ano...mas eu achei que essa caída dele foi justamente por esse 

motivo, por ele trocar de professor três vezes e não ter reforço e não 

ter ajuda de lado nenhum...isso prejudicou ele, essas trocas de 

professor e tudo...porque eles estão em um ritmo, a outra entra em 

outro ritmo, daí bagunça tudo”. 

  

 A percepção de que existem ações que poderiam ser realizadas pelos 

educadores para auxiliar na dificuldade apontada também foi enunciada por E10, 

que mesmo concordando com o encaminhamento, acredita que a equipe escolar 

poderia dar mais respaldo para o filho. Entretanto, não visualiza possibilidade de 

expressar sua opinião: 

E10 - “Acho que sim <que a escola poderia ajudá-lo mais>, acho que 

pelo menos para esses alunos que têm mais dificuldade as 

professoras poderiam dar um pouco de apoio, pelo menos no 

colégio deles não é assim, eu fui lá várias vezes, já fiquei do lado de 

fora acompanhando aulas e eu vejo”. 
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Quando questionada se teve oportunidade de conversar a respeito disso com 

os profissionais envolvidos, a mãe responde:  

E10 - “Não, nunca falei, nunca tive coragem na verdade, né? Sei lá, 

elas sempre têm uma carta na manga, eu não sei se apenas a 

minha opinião iria valer de alguma coisa, teria que ter mais 

opiniões, mais gente”. 

  

Transparece na sua fala, ao dizer “não sei se apenas minha opinião iria valer”, 

que esta mãe não se reconhece em um lugar de empoderamento, uma vez que não 

considera sua opinião como importante. Assim não se percebe capaz de assumir 

sua posição frente às colocações dos educadores e tende a sentir-se desautorizada 

a apresentar uma opinião divergente à dos educadores. 

A terceira fala a ser destacada, assim como E10, também denuncia a 

percepção da mãe em não ser ouvida pelos profissionais da escola, recorrendo a 

outros profissionais (clínicos) com a esperança de poder se posicionar e ocupar um 

lugar de saber sobre sua filha. Para reconhecer-se como capaz de tomar decisões, 

busca outros profissionais para ter acesso a conhecimentos que lhe permitam 

compreender melhor o que acontece com sua filha que faz com que a apropriação 

da escrita não avance e resulte em sofrimentos para esta criança.  

E6 – “Nessa discussão que eles falavam que ela era preguiçosa e 

não se interessava, entrei em conflito com a escola, daí eu falei que 

vou fazer exame da minha filha, vou procurar ajuda e vou 

mostrar pra vocês que não é falta de interesse dela, então eu 

vim correr atrás, ela fazia a gente comprar caderno, livro de história, 

a gente via que ela olhava, tentava ler e chorava, eu digo que isso 

não é falta de vontade da criança,  eu comecei a ver esses troços, 

vou bater o pé, ver onde está o erro e mostrar pra vocês que 

vocês estão errados”.  

 

A partir dessas falas que discorrem sobre a aceitação do encaminhamento, 

desde aquelas que aparentemente concordam integralmente quanto as que revelam 

hesitações, é possível tecer uma análise envolvendo três aspectos em especial. 
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O primeiro refere-se a uma relação entre familiares e profissionais da escola 

verticalizada, que não se pauta em uma relação de trocas dialógicas entre os 

saberes dos envolvidos. Pelo contrário, parece se caracterizar por uma relação de 

poder, na qual os familiares se colocam em uma posição de concordar com as 

recomendações, pois desejam que os filhos tenham a oportunidade de avançar no 

seu processo de apropriação da linguagem escrita. Essa aderência ao 

encaminhamento e, consequentemente à queixa escolar, muitas vezes decorre, 

ainda, do fato de os familiares não terem acesso a conhecimentos que permitam 

assumir uma posição mais crítica em relação ao diagnóstico e ao motivo pelo qual 

os filhos não apresentam o desempenho de leitura e escrita de acordo com o 

esperado (MASSI et al, 2009).  

As poucas oportunidades de participarem de discussões que levem a ampliar 

sua visão sobre o processo de apropriação da escrita contribuem para essa relação 

vertical e assimétrica já referida. Seguramente, o avanço no entendimento da 

complexidade da linguagem escrita e dos fatores socioculturais, políticos e 

econômicos envolvidos no seu processo de apropriação e uso, só será possível a 

partir da participação de familiares em discussões e reflexões mais críticas a 

respeito desses processos. 

Em segundo lugar, essas falas denunciam uma visão predominante veiculada 

por profissionais da saúde e da educação de que as causas das dificuldades 

escolares estão atreladas a aspectos orgânicos, neurológicos e psicológicos da 

criança, que então, deve ser tratada.  

É compreensível que os familiares acabem aderindo a essa tendência, visto 

que ela é amplamente difundida na área educacional, da saúde e do senso comum. 

Com relação a essa visão predominante que circula pelo senso comum, é 

interessante mencionar o estudo de Carvalho (2013) que analisou 115 reportagens 

publicadas a respeito de distúrbios de leitura e escrita em jornais de grande tiragem. 

A autora observou que grande parte dessas matérias é de autoria de educadores, 

psicopedagogos e médicos, sendo que 73% veiculam a noção de que essas 

dificuldades possuem origem em fatores orgânicos. Ela ressalta, ainda, que 

frequentemente essas reportagens apresentam informações de caráter explicativo e 

conclusivo, não oferecendo ao leitor elementos que permitam um posicionamento 

crítico. Ademais, geralmente o leitor dessas reportagens não é provido de recursos 



62 
 

que permitam analisar criticamente tal visão, nem identificar diferentes vozes e 

posições presentes no texto jornalístico.  

O terceiro aspecto a ser pontuado diz respeito ao fato de que o 

encaminhamento culmina em meio a um processo de construção da queixa a 

respeito das dificuldades da criança. Essa queixa, na maioria das vezes pouco 

compreendida pelos familiares, constitui-se ao longo de um histórico escolar 

marcado pela dificuldade e, desta forma, a visão que os pais têm sobre as condições 

de leitura e escrita do filho é perpassada por expectativas negativas. Além disso, 

essa queixa se insere em um contexto familiar no qual, geralmente, são restritos os 

usos sociais dessa modalidade de linguagem, o que não permite que os familiares 

se reconheçam como capazes de ocupar um lugar significativo que auxilie no 

processo escolar dos filhos (BERBERIAN, 2004).     

Frente a esses aspectos e cientes de que a linguagem escrita representa uma 

importante forma de participação social responsiva, concordar com o 

encaminhamento parece representar uma solução viável a fim de garantir que a 

criança tenha oportunidades de avançar e superar o fracasso escolar. 

Com relação a dúvidas decorrentes da queixa escolar e encaminhamento, 

apenas 17% (n=5) dos familiares relatou que teve alguma questão a ser esclarecida, 

que se caracterizaram pela incerteza a respeito do processo de avaliação (qual 

profissional faria a avaliação clínica e como é o trabalho do profissional da 

fonoaudiologia). Outra entrevistada disse que teve dúvidas a respeito do real 

conhecimento da equipe escolar a respeito da sua filha, devido a divergências entre 

a equipe:  

E29 – “Várias dúvidas, porque a pedagoga estava falando de 

uma questão que ela não conhecia, ela estava lendo uma coisa 

que a outra professora tinha deixado no papel simples e puramente, 

elas discordavam sobre a M. em sala, cada uma tinha opinião, eu 

acho que elas deviam ter se reunido antes e entrado em um acordo”. 

 

Tal participante, quando perguntada se teve oportunidade de esclarecer suas 

dúvidas a respeito das divergências da pedagoga e da professora com relação à 

aluna em sala de aula, indicou que a situação não favoreceu sua participação na 

reunião, gerando um sentimento de que os profissionais da escola não se 

preocupam de forma real com as dificuldades apresentadas pela criança: 
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E29 – “Não, porque ficaram elas se divergindo da situação e eu 

fiquei de fora, ficou as duas discutindo e eu fiquei do lado olhando 

pra elas, a escola simplesmente...sabe quando você descobre que 

seu filho é só um número, uma estatística?”   

 

Os familiares também foram perguntados se os educadores, ao conversarem 

sobre as queixas de leitura e escrita observadas no contexto escolar, realizam 

orientações para que os familiares pudessem ajudar os filhos em casa.  Dentre os 

entrevistados, 57% (n=17) disseram que receberam algum tipo de orientação, as 

quais estão descritas na Tabela 3.  

 

TABELA 3 – TIPOS DE ORIENTAÇÕES REALIZADAS PELOS EDUCADORES  

Práticas sugeridas pelos educadores             n                           % 

Não foram feitas orientações 13 43% 

Práticas de reforço escolar  12 40% 

Conversar / dar apoio 3 10%  

Auxiliar na concentração 1 3.3%  

Exercícios para fala 1 3.3%  

TOTAL 30 100% 

   Fonte: a autora 

 

 A maior parte das orientações fornecidas pelos profissionais da escola 

envolveram sugestões que foram aqui classificadas como práticas de reforço escolar 

em casa, incluindo acompanhamento das tarefas de casa e outras atividades 

escolares, como fazer ditados, contas, cópias, ajudar a ler e a escrever. Chama 

atenção, ainda, que uma parcela significativa (43%) declarou não ter recebido 

nenhuma orientação da escola em como lidar com as dificuldades apresentadas no 

contexto familiar. 

Como já discutido na parte teórica deste trabalho, o acompanhamento das 

tarefas escolares pela família é uma prática frequentemente recomendada pela 

escola, na expectativa de que crie oportunidades de que os conteúdos escolares 

sejam estendidos além da sala de aula (CARVALHO, 2004). Como complementam 

Silveira e Wagner (2009), as orientações feitas pela escola se fundam em uma ideia 
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de que o auxílio dos pais em tarefas escolares é preditor de um bom desempenho 

escolar.  

Sem desconsiderar a importância da participação dos pais nas tarefas 

escolares, é relevante ampliar essa discussão objetivando compreender a posição 

que a família assume frente às práticas de reforço escolar. Um ponto importante com 

relação a isso é que, atrelada a essas práticas, alguns enunciados revelaram a ideia 

de que os familiares devem ensinar o filho a ler e a escrever, o que foi colocado por 

falas como:  

E1– “Sim, sobre pegar o caderno dele para gente ensinar ele, eu 

explico várias vezes a mesma palavra pra ele, pra ver se entra na 

cabeça”.  

E9- “Conversou que na hora da leitura a gente tinha que ler com ele, 

ensinar ele e fazer as tarefas, que as tarefas sempre vinham 

bastante, mas ele não sabia fazer”. 

 

Também atrelada à ideia de que devem ensinar, existe ainda a visão de que a 

aprendizagem se garante a partir da repetição de conteúdos, como fica claro na fala 

de E1- “eu explico várias vezes”.  

Ao assumir que seu papel no desenvolvimento da leitura e da escrita do seu 

filho é ensinar e fazer uso de recursos pedagógicos complementares (ditado, cópia, 

tarefas, entre outros), os familiares parecem se distanciar da possibilidade de 

exercerem uma interação que seja realmente legítima do contexto familiar, que crie 

situações espontâneas e significativas de contato com a linguagem escrita. 

Além disso, algumas colocações dos entrevistados indicam que as práticas 

realizadas em casa nem sempre decorrem de um planejamento conjunto com a 

equipe escolar, no sentido de direcionar esforços conjuntos entre família e escola. 

Como mostra o estudo de Chechia e Andrade (2005), muitos pais de alunos com 

insucesso escolar participam ativamente em casa, buscando estratégias para 

auxiliar o filho, porém sentem que carecem de mais auxílio da equipe escolar no 

sentido de como proceder:  

E4- “Eles sempre me incentivam a ajudar ele, fazer na tarefa, tentar o 

máximo que eu puder dentro dos limites dele, mas assim, não me 

dizem exatamente, olha mãe, vamos trabalhar assim, agora, 

vamos fazer isso, eu decido o que vou fazer em casa”.  
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E19 – “Tudo que eu pudesse fazer, era importante a ajuda da gente, 

mas ideias não deram, só que tinha que ajudar”.  

E20 - “Parece que a escola subentendeu que como eu sou 

professora, não deram muitas orientações”.  

 

Provavelmente o auxílio que esses entrevistados se queixam de não receber 

refira-se a orientações de tarefas de cunho pedagógico, já que essas colocações 

estão permeadas pela ideia de que devem ensinar os filhos. O ideal, entretanto, 

seria que esses familiares pudessem visualizar formas de mediar práticas de leitura 

e escrita que tenham usos significativos no cotidiano dessas famílias.    

Para aprofundar a discussão sobre orientações aos familiares, faz–se 

necessário discutir sobre o que se entende sobre a prática de orientar realizada 

pelos educadores envolvidos nesse estudo, a partir dos relatos dos familiares 

entrevistados. Como já discutido com base em Silveira e Wagner (2009), as 

orientações direcionadas à família reiteram a ideia de que a escola retém um saber 

que é repassado aos pais de forma vertical. Porém, como essa prática não envolve 

uma real discussão das contribuições que a família pode ter no processo de 

desenvolvimento escolar, receber apenas orientações e/ou informações a respeito 

de como devem conduzir determinada situação não significa que mudanças serão 

incorporadas à rotina familiar. Isso decorre, como complementa Trenche, Sebastião 

e Nascimento (2014), do fato que a transmissão de informações técnicas muitas 

vezes veicula apenas um único sentido e possui poucas chances de provocar 

transformações por não oportunizar a reflexão crítica das situações vividas.  

Para alcançar uma relação real de trocas com os familiares que favoreça a 

sua participação na vida escolar da criança e do processo de apropriação da leitura 

e da escrita, parece essencial que se supere essa visão de orientação como um 

repasse de informações e recomendações. Isso se torna possível, como discutido 

com base em Berberian e Massi (2006), Berberian (2004) e Souza (2006), à medida 

que o trabalho junto aos familiares visa problematizar e ressignificar as dificuldades 

apresentadas, autorizando-os assim a ocupar um lugar capaz de participar de forma 

construtiva do desenvolvimento do filho. 

Para que a família possa se reconhecer como capaz de contribuir no 

processo de desenvolvimento linguístico do filho, evidencia-se a necessidade de 
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pautar a intervenção junto aos pais em um trabalho que os conduza a perceberem 

suas competências e “sua capacidade de dirigir a vida da família e de orientar seus 

filhos” (BIASOLI-ALVES, 2005, p. 68). Como mostra a autora, os pais tendem a 

sentir-se mais seguros e a melhorar sua capacidade de analisar criticamente as 

dificuldades apresentadas pelos filhos, assim como passam a participar mais da vida 

escolar quando têm a oportunidade de discutir a respeito das suas próprias 

percepções a respeito dos filhos e seu desenvolvimento.  

É importante pontuar que as experiências citadas por Berberian e Massi 

(2006), Berberian (2004), Souza (2006), Biasoli-Alves (2005) partem de intervenções 

realizadas em contextos terapêuticos tanto de atendimentos psicológicos quanto 

fonoaudiológicos. Entretanto, resguardando as diferenças e particularidades entre o 

contexto terapêutico e o escolar, essas experiências fornecem recursos para pensar 

a relação entre profissionais e familiares para além de um momento de coleta e 

repasse de informações.  

Apesar de este estudo não ter abordado a interação em si entre profissionais 

da escola e familiares, os relatos dos entrevistados conduzem a reflexão do quanto 

as reuniões realizadas com os familiares com objetivo de encaminhar seus filhos 

para avaliação clínica priorizam a visão do encaminhamento como um momento de 

coleta e repasse de informações. Isso pode ser observado em aspectos tais como a 

participação reduzida da equipe escolar e principalmente do professor no momento 

do encaminhamento, a supervalorização de algumas famílias e a hesitação de 

outras com relação às recomendações da escola, e a natureza das orientações 

dadas à família ou, ainda, a ausência delas.  

Como pontuado ao longo deste eixo, o posicionamento dos pais no processo 

de encaminhamento parece de forma geral ser parte de uma relação que possibilita 

poucas condições para que eles se coloquem criticamente frente às dificuldades 

enfrentadas pelos filhos. Além do procedimento do encaminhamento em si não 

favorecer um posicionamento crítico, outros aspectos que serão discutidos nos eixos 

seguintes também apontam para essa problemática. 
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5.3 POSIÇÃO DOS FAMILIARES FRENTE À QUEIXA DE LEITURA E ESCRITA  

 

Neste eixo serão analisadas as visões dos familiares de crianças 

encaminhadas para avaliação clínica frente à queixa de leitura e escrita formulada 

pelos educadores, bem como discutidas concepções acerca da linguagem escrita 

subjacentes a tais posições. Os dados aqui analisados referem-se às seguintes 

questões respondidas pelos familiares, conforme roteiro de entrevista (APÊNDICE 

B):  

 O que os responsáveis pelo encaminhamento falaram sobre a queixa de 

leitura e escrita do seu (sua) filho (a)?  

  Você concorda com o que foi dito sobre as condições de leitura e escrita 

do seu (sua) filho (a)?  

  Você acha que seu (sua) filho (a) tem dificuldade para ler e escrever?  

  Antes da queixa ser realizada, você achava que seu filho tinha um 

problema de leitura e escrita? Por quê?  

 A que causas você atribui estas dificuldades observadas? 

 Foram realizadas explicações sobre possíveis causas atribuídas à 

dificuldade relatada? 

 

As respostas fornecidas pelos familiares sobre o que foi dito pelos 

educadores a respeito da queixa de leitura e escrita do seu filho (a) foram agrupadas 

em cinco categorias: leitura, escrita, aspectos cognitivos, desempenho escolar e 

aspectos psicológicos. As categorias de escrita, leitura e aspectos cognitivos foram, 

ainda, subcategorizadas, conforme apresentado a seguir na Tabela 4. Ressalta-se 

que como algumas respostas contemplaram mais de uma categoria, o número total 

de queixas relatadas (n=53) supera o número de entrevistados (n=30). 
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TABELA 4 – CARACTERIZAÇÃO DAS QUEIXAS FORMULADAS POR EDUCADORES  

Queixas Dificuldades relatadas 

 n %  n %  

   

Sistematização de 

letras e palavras
9
 

5 9.5% 
 Inversão, aglutinação e 

omissão e troca de letras 

Escrita 18 34% 
Apoio na fala

9
 

 

5 

 

9.5% 

 Trocas na escrita 

relacionadas à fala 

   Dificuldade/ atraso  

na escrita 

 

5 

 

9.5% 

 Escrita inferior ao 

esperado para idade 

   

Grafia 

 

3 

 

5% 

 Letra “feia” 

 Falta de domínio de letra 

cursiva 

   Dificuldade/atraso  

na leitura 

 

10 

 

19% 

 Leitura inferior ao 

esperado para idade 

Leitura 15 28% 

Sistematização de 

letras e palavras 

 

5 

 

9.5% 

 Não reconhece letras 

  Não compreende letra 

cursiva 

 Não forma palavras 

 

Aspectos 

Cognitivos 

 

10 

 

18% 

 

Atenção/ 

concentração 

 

5 

 

9.5% 

 Suspeita de TDAH/ 

dificuldade de 

atenção/concentração  

Compreensão 
 

3 

 

5% 

  Dificuldade de 

compreensão da fala  

Memória 2 4%   Esquecimentos 

Desempenho 

acadêmico 

 

7 

 

13% 

    Notas baixas 

 Dificuldade/atraso 

aprendizagem 

 

Aspectos 

psicológicos 

 

3 

 

6% 

    Comportamento agressivo/ 

agitado 

 Atitudes inadequadas em 

sala de aula 

Total           53 100%     

      Fonte: a autora 
      Nota: A respostas de cada entrevistado podem contabilizar múltiplas categorias  

                                            
9
 Apesar de ambas as subcategorias –Sistematização de letras e palavras e Apoio na fala- 

envolverem processos semelhantes, foram quantificadas separadamente com objetivo de explicitar 
suas especificidades.  
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A partir dos dados apresentados na tabela acima, a seguir serão realizadas 

algumas discussões pertinentes abordando cada uma dessas categorias. Apesar da 

opção em analisar cada queixa de forma separada, é relevante pontuar que algumas 

queixas foram relatadas de forma específica com relação à escrita, leitura, aspectos 

cognitivos e baixo rendimento, enquanto outras foram citadas de forma associada, 

tais como queixas de leitura e de escrita, de escrita e de aspectos cognitivos, entre 

outras, como pode ser visualizado na Tabela 5. 

 

TABELA 5 - FREQUÊNCIAS DAS QUEIXAS ESCOLARES ASSOCIADAS  

Queixa  n                           % 

Escrita10 5 17% 

Leitura e escrita 5 17% 

Leitura 4 13% 

Escrita e aspectos cognitivos 3 10% 

Aspectos cognitivos  3 10% 

Baixo rendimento e aspectos psicológicos 

Leitura, escrita, aspectos cognitivos e baixo rendimento 

Leitura, escrita e aspectos cognitivos 

Leitura, escrita e baixo rendimento 

Leitura e aspectos cognitivos 

Leitura e aspectos psicológicos 

Leitura e baixo rendimento 

Baixo rendimento e aspectos cognitivos 

Baixo rendimento 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7% 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

TOTAL 30 100% 

Fonte: a autora. 

 

Iniciando a discussão pelo grupo de queixas relacionadas à escrita (34%), 

ressalta-se que esta categoria foi subdivida em quatro subcategorias: sistematização 

de letras e palavras (inversão, aglutinação e omissão e troca de letras), apoio na fala 

(trocas na escrita relacionadas à fala), dificuldade/atraso na escrita (escrita inferior 

ao esperado para idade) e grafia (letra “feia” e falta de domínio de letra cursiva).  

                                            
10

 A queixa de escrita relatada por um dos entrevistados (E4) foi contabilizada uma vez nesta tabela, 
porém na tabela 4 foi classificada em duas subcategorias (Sistematização de letras e palavras e 
Dificuldade de produção gráfica). Assim, na tabela 4 há um total de 18 queixas de escrita, enquanto 
na Tabela 5 são 17.  
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Para uma melhor compreensão de como essas queixas de escrita foram 

relatadas pelos entrevistados, no Quadro 1 estão transcritos enunciados dos 

familiares a respeito das dificuldades dos filhos descritas pelos educadores. Cabe 

ressaltar que apesar de algumas falas que mencionaram a relação entre linguagem 

oral e escrita também se referirem a aspectos de sistematização de letras e palavras 

(envolvendo a relação entre fonemas e grafema), optou-se por classificá-los em uma 

categoria específica para fins de análise. 

 

QUADRO 1 – QUEIXAS ESCOLARES RELACIONADAS À ESCRITA  

Enunciados dos familiares entrevistados 

Dificuldades de 

sistematização de 

letras e palavras (9,5%) 

E4 – “Ele copia e você não entende nada do que ele escreveu, 

tudo junto, tem muita dificuldade, sabe?”. 

E14 – “Ela não conseguia copiar do quadro... ela se perde 

bastante, perde bastante letras, ela para e se distrai, pula, fica 

desordenada”.  

E17 – “Disseram que troca muito as letras de posição”. 

E22 – “A pedagoga me explicou que ela está com muito erros 

na escrita”. 

E29 – “Ela estava trocando na hora de escrever o /v/ pelo /f/ e 

vice-versa, mas ela não troca falando”. 

Dificuldades 

decorrentes do apoio 

na fala 

(9,5%) 

E23– “A professora disse que ele troca muitas letras na fala e 

na escrita, troca sempre o /l/ e o /r/”. 

E28 – “Falaram que ele está com dificuldades na escrita, que 

ele está escrevendo igual fala”. 

E24 – “Falou que pra ele não ficar mudando as letras, pra não 

ter complicação do jeito que ele fala para escrever”. 

E26- “Falaram que ela tinha bastante dificuldade, que era 

importante para melhorar a fala e a escrita”. 

E30 – “Porque ela estava na fase de alfabetização e ela não 

estava conseguindo ser alfabetizada por causa da fala, como 

ela troca as palavras (na fala), não estava conseguindo 

escrever a palavra correta”. 
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Dificuldade/atraso na 

escrita 

(9,5%) 

E2 – “Ele só sabe escrever o nome dele, mais nada”. 

E6- “A criança com 7 anos já está lendo, fazendo texto e ela 

chegou aos 8 e nada”. 

E13- “A escola nova que viu dificuldade nele, de leitura e 

escrita”.  

E18  - “Ele tem dificuldade para ler e escrever”. 

E19 – “Ele tem muita dificuldade em sala de aula e em relação 

aos outros colegas ele é muito atrasado, em relação à leitura e 

à escrita”. 

Dificuldades de 

produção gráfica 

(5%) 

E4 – “A escola reclama da letra, o tempo todo”. 

E12 – “Problema de coordenação motora”. 

E21 – “A letra dele é bem feia”. 

Fonte: a autora 

 

A predominância das queixas de escrita relacionadas com a sistematização 

de letras e palavras, com o apoio na fala e com a produção gráfica, aponta para a 

tendência de valorizar e priorizar o aspecto ortográfico no ensino da escrita. 

Entretanto, é importante pontuar que a supervalorização desse aspecto tende para 

práticas descontextualizadas que negligenciam o caráter discursivo dessa 

modalidade de linguagem. Assim, incorre no risco de classificar hipóteses 

ortográficas pertinentes ao processo de apropriação como erros que evidenciam 

distúrbios relativos à linguagem escrita (RAMOS, 2003). 

Sobre os “erros” na escrita, tais como inversões, confusões e omissões, 

Massi et al (2003, p. 48) pontuam que, quando entendidos dentro de uma 

perspectiva discursiva de linguagem, “deixam de ser vistos como sintomas de uma 

patologia e passam a ser explicados como episódios intermediários reveladores das 

reflexões sobre a escrita que está sendo construída”. 

Essas manifestações precisam ser compreendidas e trabalhadas dentro da 

produção discursiva, ou seja, inseridas em um texto que tem o propósito de ser 

público, de dizer algo a alguém. Tomar o texto como unidade básica da 

manifestação da linguagem significa priorizar construções textuais que possibilitam 

dar sentido ao que é escrito. Assim, a ortografia convencional ganha função para a 

criança à medida que ela tem a necessidade e o desejo de ser entendida pelo seu 

leitor (MASSI et al, 2009). 
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Nessa direção, fica claro que conceber a escrita como atividade discursiva 

não exclui a importância dos aspectos formais, entendidos neste estudo como um 

processo de análise linguística que envolve conhecimentos importantes para a 

compreensão da complexidade envolvida na escrita ortográfica. Entretanto, implica 

também em práticas de ensino da escrita que priorizem as condições de produção 

textual e que possibilitem o uso social, a construção de hipóteses e significados 

(MASSI et al, 2003). 

Com relação a essa análise linguística necessária para a escrita ortográfica 

dentro das convenções da língua, citada no parágrafo acima, uma preocupação 

recorrente e frequentemente abordada na literatura da área refere-se à 

correspondência fonema-grafema, comumente compreendida como resultado de 

uma condição de dependência entre fala e escrita que considera que escrever é 

representar e/ou transcrever a oralidade (MACHADO & RAMOS, 2006). Essa visão 

fica explícita nos relatos apresentados no Quadro 1 (subcategoria de dificuldades 

decorrentes do apoio na fala), que sugerem que alterações fonético-fonológicas 

evoluem para problemas de escrita.  

Como já discutido no Capítulo 2, a relação entre essas duas modalidades de 

linguagem é complexa, não podendo ser a escrita compreendida como a 

representação da expressão oral. Isso porque as relações entre sons e letras são 

tanto regulares quanto arbitrárias, dependentes da presença/ausência do 

interlocutor, dos aspectos prosódicos da oralidade que precisam ser representados 

por outros recursos linguísticos, das condições de produção, entre outros aspectos 

já apresentados. 

Berberian (2006) alerta que uma das implicações de práticas que concebem a 

escrita como transcrição da oralidade é o fato de que elas enfatizam que a criança 

utilize a fala como apoio para a escrita, mas em seguir passam a cobrar que não 

existe uma correspondência exata entre essas duas formas de expressão.  

Gusso (2006) reitera essa posição afirmando que quando a criança se baseia 

unicamente em uma relação regular entre som e letra, acaba cometendo uma série 

de erros ortográficos que se afastam da convencionalidade. Mas, além desses erros 

pelo desconhecimento de relações arbitrárias, o apoio na oralidade como recurso 

para o domínio da escrita incorre, ainda, em trocas ortográficas mesmo em relações 

entre som e letra estáveis, como é o caso de fonemas que não são representados 
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por diferentes grafemas e vice-versa, como no caso dos pares mínimos b/p, v/f e d/t. 

Isso provém, em grande parte, da orientação fornecida pelos educadores para que 

as crianças apoiem a escrita na produção oral e, nestes casos, as trocas podem ser 

decorrentes da semelhança do ponto e modo articulatório, visto que esses fonemas 

se diferenciam apenas quanto ao traço de sonoridade. 

Essa reflexão envolvida na análise linguística necessária para a escrita 

ortográfica, bem como o entendimento acerca do aspecto discursivo da escrita 

parecem ser desconsiderados conforme as queixas formuladas pelos educadores e 

relatadas pelos entrevistados. Esse fato pode também ser apreendido em alguns 

relatos que ressaltam a importância que se dá à tarefa de copiar, como mostram os 

seguintes enunciados: 

E4- “Então ele não consegue copiar, não consegue acompanhar, 

ele tem muita dificuldade e aí assim, às vezes vai a tarefa pra casa 

pra copiar de novo porque daí ele copia e você não entende nada 

do que ele escreveu, tudo junto, tem muita dificuldade, sabe?” 

E6- “É muito difícil ler alguma, onde tem duas ou quatro letras ainda 

vai... pra escrever, copiar e desenhar, beleza”. 

E10- “Copiar ele é uma maravilha pra copiar, mas só o que ele vê 

lá ele escreve, mas pede pra ele ler o ele escreveu ele não sabe, ele 

gosta mesmo de olhar lá e copiar aqui”. 

E14- “Ela não conseguia copiar do quadro e não conseguia ler... 

falavam para pegar livro pra ajudar ela a ler e para escrever pegar 

texto de livro para copiar”. 

 E29- “Não só da escrita, como ela não prestava atenção, por 

exemplo, ela não copia coisas”. 

 

Copiar é uma atividade frequentemente proposta em sala de aula e alvo de 

diversas críticas. Segundo Ujiie (2008), a cópia pode sim ser utilizada como um 

recurso pedagógico que contribui para o aprimoramento do domínio da leitura e 

escrita, desde que seja contextualizada e que tenha sentido para a criança, como 

por exemplo, copiar endereços ou receitas culinárias dentro de um contexto que lhe 

dê uma função significativa. Entretanto, a autora aponta que geralmente essa tarefa 

tem sido utilizada de forma negativa, como mostra sua pesquisa realizada em uma 

cidade no interior do Paraná. Segundo o estudo, grande parte dos educadores utiliza 

essa tarefa como um recurso didático-pedagógico de treino ortográfico de 

reprodução mecânica, o que não promove ganhos para a aprendizagem. Além 
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disso, a autora também verificou que a cópia é empregada como recurso 

instrumental (transmissão e circulação de textos no contexto escolar), formas de 

preenchimento de tempo, como recurso disciplinar e/ou punitivo (algumas vezes 

usada como castigo) e como registro de conteúdo (cópia de textos e exercícios do 

livro didático). 

Nessa direção, como mostra o estudo de Ujiie (2008), práticas que envolvem 

cópias de textos acabam por não promover o ensino da linguagem escrita em suas 

diversas reflexões, experimentações e significações. Ao contrário disso, fortalecem 

uma relação distante da criança com a escrita, restringindo-a quanto um código a 

ser adquirido. 

Seguindo a tendência de priorizar os aspectos relacionados à apropriação do 

sistema gráfico da língua, as queixas relacionadas à leitura (28%) também se 

referiram com frequência aos processos de decodificação. No Quadro 2, alguns 

enunciados mostram como os entrevistados descreveram as queixas de leitura, as 

quais foram classificadas como: dificuldade/atraso na leitura (quando a queixa foi 

descrita sem maiores especificações a respeito de como a dificuldade foi observada) 

e dificuldades de sistematização de letras e palavras. 

 

QUADRO 2 - QUEIXAS ESCOLARES RELACIONADAS À LEITURA 

Enunciados dos familiares entrevistados 

 

 

 

Dificuldade/atraso  

na leitura 

(19%) 

E6 – “A criança com 7 anos já está lendo, fazendo texto e ela chegou 

até os 8 e nada” 

E8 – “Estava com dificuldade na leitura” 

E9 – “A professora viu que ele estava meio com dificuldade para ler” 

E13 – “A escola nova que viu dificuldade nele de leitura e escrita”  

E14 – “Não conseguia ler” 

E15 – “Que estava fraca, ela tem dificuldade em tudo, em fazer lição, 

não sabe ler” 

E16 – “Falaram que ela tava bem ruim, que a leitura dela não era 

normal pela idade dela” 

E18  –  “Ele tem dificuldade para ler e escrever” 

E19 – “Ele tem muita dificuldade em sala de aula e em relação aos 

outros colegas ele é muito atrasado em relação à leitura e à escrita” 

E21 –  “Tem bastante dificuldade de leitura” 
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Dificuldades de 

sistematizar letras 

e palavras 

(9,5%) 

E2 – “Ele não consegue ler, conhece todas as letras, mas não lê, ele 

sabe o B, O, L, A, mas não sabe falar bola” 

E4 – “A professora escrever em letra cursiva e ele não entende o que 

ela escreve, então ele não consegue copiar” 

E10 – “Ele não consegue ler ainda, ele não sabe ler até hoje, conhece 

as letras, só que na hora de juntar ele não consegue”  

E11 – “Ele não reconhece as letras ainda” 

E27 – “Falaram que ele não aprende as letras, que precisa saber ler 

este ano, porque ele ainda não sabe” 

Fonte: a autora 

 

Tradicionalmente, o processo de sistematização de letras e palavras, 

comumente denominado processo de decodificação, é compreendido como uma 

habilidade de análise e reconhecimento visual que enfatiza o processo de 

correspondência grafo-fonêmica (CAPOVILLA & CAPOVILLA, 2000).  Apesar de 

este aspecto ser relevante para o processo da leitura, neste estudo entende-se que 

dominar a leitura transcende saber decifrar grafemas. Assim como na prática da 

escrita, trata-se de uma atividade linguística discursiva carregada de significados e 

sentidos.  

Como pode ser observado no quadro acima, grande parte das queixas de 

leitura foram apresentadas de forma generalizada: E15-“não sabe ler”, E16-“a leitura 

dela não era normal” e E19-“ele é muito atrasado em relação à leitura”. Outras 

queixas apontaram de forma mais específica que a dificuldade que motivou o 

encaminhamento se refere a questões relacionadas ao processo de decodificação, 

tais como E27-“não aprende as letras”, E29-“não reconhece as letras”, E10- 

“conhece as letras, só que na hora de juntar ele não consegue”. 

É importante ressaltar que apenas um entrevistado citou uma queixa de 

leitura além dos aspectos formais, ao apontar que a filha não produz textos (E6-“a 

criança com 7 anos já está lendo, fazendo texto e ela chegou até os 8 e nada”). De 

forma geral, não foram relatadas queixas com relação a outras dimensões da leitura 

e da escrita, como o uso social da escrita, produção de textos com significado, uso 

de gêneros discursivos, compreensão, interpretação e construção de sentidos de 

textos lidos.  
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O fato de as queixas apresentadas manterem um foco estrito nos aspectos 

formais da linguagem indica que os discursos que predominam no relato dos 

familiares não concebem a escrita como processo de interlocução que se efetiva por 

meio de um texto que media a atividade dialógica. Pelo contrário, os familiares 

anunciam uma compreensão da linguagem escrita como código/instrumento e como 

representação direta da fala, a qual também é bastante difundida entre educadores 

e profissionais da saúde (BERBERIAN et al, 2013). Uma vez que esses familiares 

estão em contínua interação com esses profissionais, essas visões podem acabar 

perpassando também seu entendimento sobre a linguagem. 

 Algumas reflexões se fazem importantes com relação a essa concepção da 

linguagem escrita como instrumento, delimitando-a como um código fixo. Vale 

retomar que dentro da perspectiva bakthiniana, a língua é entendida em seus usos 

concretos, ou seja, dentro do processo de interação. Assim, se incorre no risco de, 

ao sobrepor o ensino dos aspectos formais, abstrair a leitura e a escrita dos seus 

usos sociais. De acordo com esta afirmação, Berberian (2003) coloca que o 

destaque dado aos aspectos formais dessa modalidade linguística descontextualiza 

o uso da linguagem e acaba por negligenciar que o aprendizado da escrita depende 

da qualidade das relações que o aprendiz estabelece com seus interlocutores. 

A autora continua a reflexão alertando para a relevância de refletir 

criticamente  

acerca das abordagens que concebem a aprendizagem da leitura como 
resultante de estímulos perceptivos e respostas gráficas. Embasadas em 
teorias associacionistas, reproduzem a ideia de que inicialmente tal 
aprendizagem se dá pelo domínio de uma técnica para, posteriormente, 
aparecerem, de forma instantânea, a capacidade de decifração e de 
elaboração significativa do texto escrito. (BERBERIAN, 2003, p. 16). 

 

 A ideia de que a aprendizagem da leitura e da escrita resulta de estímulos 

perceptivos, como citado pela autora acima, foi evidenciada por relatos que 

indicaram supostos problemas cognitivos dentre as preocupações dos educadores. 

Esses foram citados por 18% dos entrevistados, tanto isoladamente quanto 

associados a outras dificuldades de leitura e escrita, e foram descritos 

principalmente como dificuldades de atenção/concentração, compreensão e 

memorização, conforme Quadro 3. 
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QUADRO 3 - QUEIXAS ESCOLARES RELACIONADAS A ASPECTOS COGNITIVOS  

Enunciados dos familiares entrevistados 

 

Atenção/ 

Concentração 

(9.5%) 

E3 – “Então eles dizem assim, que tem que pegar mais nele porque ele 

é desconcentrado”. 

E17 – “Disseram que troca muito as letras de posição, que não se 

concentra, muita distração”.  

E20 – “A princípio eles achavam que era hiperatividade, porque ele não 

se concentra mesmo”. 

E29 – “Que ela tinha outras dificuldades junto, que ela não prestava 

atenção”. 

 

Compreensão 

(5%) 

E13 – “Na verdade eles perceberam dificuldade de terminar e de 

entender”. 

E18 – “Ele faz a prova, dão chance de ele fazer outra e não entra na 

cabeça dele”. 

E23 - “Na verdade é o aprendizado dela, na compreensão, a professora 

fala uma frase e ela entende metade, não consegue captar”. 

 

Memória 

(4%) 

E1 – “Ele escreve, ele lê e ao mesmo tempo ele esquece”. 

E9 – “Estava com dificuldade para ler e estava meio esquecido das 

palavras”. 

Fonte: a autora.  

Como já descrito no Capítulo 2, os aspectos denominados cognitivos são 

frequentemente relacionados como causas dos problemas escolares. Entretanto, a 

respeito disso cabe um questionamento relevante: problemas de atenção, memória 

e compreensão (aspectos citados pelos entrevistados) são causa ou consequência 

das vivências escolares marcadas por experiências mecânicas e 

descontextualizadas de escrita? 

Muitas vezes entendidos como pré-requisitos para o domínio da leitura e da 

escrita, manifestações interpretadas como falta de atenção e concentração, 

esquecimentos, dificuldades de assimilação e de entendimento são vistas como 

causas de dificuldades de apropriação da linguagem escrita. Assim, propõe-se que 

esses aspectos sejam tratados para favorecer o aprendizado da criança. 

Por outro lado, essas manifestações também podem ser entendidas como 

resultado de um processo de ensino que negligencia práticas de leitura e escrita 

significativamente integradas à realidade do aluno. Apesar da dificuldade de manter 
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a atenção em determinadas tarefas poder estar relacionada a aspectos orgânicos e 

funcionais inerentes à própria criança, trabalhos como o de Leite e Tuleski (2011), 

Eidt e Tuleski (2010) e Kleiman (1998) apontam para uma perspectiva que considera 

que essa função cognitiva se desenvolve a partir das vivências e práticas sociais. 

Leite e Tuleski (2011), baseadas na psicologia histórico-cultural, afirmam que 

o sujeito se constitui a partir da qualidade das mediações sociais que tem ao longo 

do seu desenvolvimento. Desenvolver a capacidade de atenção voluntária depende 

dessas mediações e, também, do sentido dado à determinada atividade. 

 Sobre dificuldades no controle em manter a atenção direcionada, Eidt e 

Tuleski (2010, p. 138) colocam que o ponto chave está em “compreender este 

fenômeno não a partir das funções psicológicas elementares, comuns a homens e 

animais, mas a partir de funções psicológicas superiores, especificamente humanas, 

que se desenvolvem pela apropriação da cultura humana”.  

Com relação aos aspectos cognitivos da leitura, Kleiman (1998) afirma que a 

compreensão de textos envolve processos cognitivos múltiplos, visto que o texto é 

uma construção complexa, que envolve compreensão de frases, sentenças, 

argumentos, objetivos, intenções e motivações, e exige relações com um contexto 

maior e a inferência de significados e informações. Segundo a autora, “isto não quer 

dizer que compreender um texto escrito seja apenas considerá-lo um ato cognitivo, 

pois a leitura é um ato social, entre dois sujeitos – leitor e autor – que interagem 

entre si, obedecendo a objetivos e necessidades socialmente determinados” 

(KLEIMAN, 1998, p. 10). Ao questionar-se se a compreensão (entendida enquanto 

função cognitiva) pode ser ensinada, a autora conclui que o que pode ser oferecido 

ao aluno são oportunidades de contato com o texto escrito que favoreçam o 

desenvolvimento cognitivo. 

Apesar de esses posicionamentos que entendem o desenvolvimento cognitivo 

atrelado às vivências sociais permitirem avanços na compreensão mais ampla da 

relação entre aspectos cognitivos e leitura e escrita, o relato dos familiares a respeito 

desses aspectos ainda remete a uma visão que concebe o desenvolvimento da 

atenção, memória e compreensão como isolado das condições histórico-sociais da 

criança.  

A visão que isola o desenvolvimento da criança das suas condições histórico-

culturais e centraliza dificuldades na própria criança também aparece nos relatos 
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dos familiares que apontaram queixas de dificuldades relacionadas ao rendimento 

acadêmico (Quadro 4). Estas foram citadas por 13% dos familiares entrevistados e 

caracterizaram-se por queixas com relação ao desempenho escolar de forma geral, 

não necessariamente com relação à leitura e escrita.   

 

QUADRO 4- QUEIXAS ESCOLARES RELACIONADAS AO DESEMPENHO ACADÊMICO  

Enunciados dos familiares entrevistados 

E3 – “Diz que ele tem bastante dificuldade na aprendizagem, com notas baixas”. 

E5 - “Não, não falou nada, falou que ele não estava indo bem e que as notas estavam 

baixas, que ele não fazia a lição”. 

E7 - “Que ele tem dificuldade para aprender e iam encaminhar pra cá pra ver se ele tinha 

uma ajuda”. 

E15 – “Que estava fraca, ela tem dificuldade em tudo, em fazer lição, não sabe ler”. 

E18 – “Ele passou por conselho de classe, no começo a nota estava bem, mas foi 

baixando”. 

E19 – “Ele tem muita dificuldade na sala de aula e em relação aos outros colegas ele é 

muito atrasado”. 

E25 – “Chegaram à conclusão de que a aprendizagem dele é de altura de uma criança de 

1ª., 2ª. série e ele tem 11 anos, já era pra ter passado da 3ª”. 

Fonte: a autora. 

  

Nos relatos apresentados no quadro acima é possível perceber que existem 

expectativas estabelecidas pela escola em relação às notas e ao desempenho 

escolar esperado para a idade da criança. Além disso, esses enunciados chamam 

atenção por usarem recorrentemente expressões como pode ser observado nas 

falas: E3-“tem bastante dificuldade”, E15-“estava fraca, tem dificuldade em tudo”, 

E19-“ele é muito atrasado”. Vale a pena destacar essas posições pois elas 

evidenciam um olhar que generaliza as dificuldades apresentadas no contexto 

escolar para tudo o que criança faz e, inclusive, passa a defini-la a partir da 

dificuldade.  

Assim como o baixo rendimento acadêmico passa a definir essa criança, 

aspectos psicológicos seguem o mesmo caminho, como pode ser visto nas falas do 

Quadro 5, reveladoras de expressões que definem as crianças, tais como “era 

agressivo”, “é muito agressivo” e “era fechada”. Esses aspectos foram referidos em 
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menor frequência, estando presentes em 6% das queixas relatadas pelos familiares, 

sempre associados a outras queixas de leitura e desempenho acadêmico. No 

Quadro 5 encontram-se descritas essas queixas, que se referem a comportamento 

agressivo/agitado (E5; E7) e atitudes consideradas inadequadas em sala de aula 

(E16). 

 

QUADRO 5 - QUEIXAS ESCOLARES RELACIONADAS A ASPECTOS PSICOLÓGICOS  

Enunciados dos familiares entrevistados 

E5 – “Que ele era agressivo, brigava com os coleguinhas, sabe?”. 

E7 – “O comportamento dele é muito agressivo, muito agitado”. 

E16 – “Também porque ela chorava muito, era muito fechada, não queria participar das 

brincadeiras na escola”. 

Fonte: a autora.  

 

Assim como os aspectos cognitivos frequentemente são considerados como 

pré-requisitos necessários para aprender a ler e a escrever, condições psicológicas 

e comportamentais favoráveis também o são. Certamente, essas condições 

contribuem significativamente para o processo, pois permitem que a criança se sinta 

pertencente ao contexto e emocionalmente disponível para o processo de 

aprendizagem. Porém, é preciso ter cuidado em não reduzir essa interação entre 

condições psicológicas e apropriação da linguagem escrita de forma linear em uma 

relação de causa e efeito, conforme já discutido com base em Bazi (2000).   

Nessa direção, também não parece uma tarefa simples discutir se aspectos 

psicológicos aparentemente desajustados são causa ou consequência de 

problemas. Se por um lado existe uma série de fatores envolvidos em torno de 

dificuldades que perpassam por esses aspectos e que decorrem de uma série de 

vivências nos diversos contextos que a criança integra e que podem convergir no 

contexto escolar, por outro, experiências negativas com a linguagem escrita e com 

tarefas e exigências escolares também podem ter como consequência implicações 

emocionais e comportamentais importantes.  

Em meio à complexidade envolvida na relação entre aspectos psicológicos e 

apropriação da linguagem escrita, o que parece relevante de ser pontuado neste 

estudo refere-se ao fato de que as queixas relatadas pelos familiares evidenciam 
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atitudes dessas crianças que provavelmente as distanciam do contexto escolar. 

Desta forma, é de se pensar o quanto o investimento em práticas de leitura e escrita 

capazes de envolver as crianças em experiências significativas podem contribuir 

para a melhora na relação com a própria escrita, com seus pares e profissionais da 

escola.   

As cinco categorias de queixas acima citadas (escrita, leitura, aspectos 

cognitivos, desempenho acadêmico e aspectos psicológicos) referem-se à queixa 

formulada pelos educadores, segundo relato dos familiares entrevistados. Ao serem 

questionados se concordam com o que foi apontado a respeito das condições de 

leitura e escrita dos seus filhos, 93% dos familiares relataram que concordam 

totalmente e 7% concordam parcialmente. Estes últimos, apesar de concordaram 

com o que foi falado de forma geral, também apontaram alguns questionamentos 

relacionados com a postura dos profissionais da escola frente às dificuldades do 

filho, tais como: 

 E4 – “Às vezes eu não concordo com algumas atitudes, não vai o 

caderno dele todos os dias para casa e quando vou ver o caderno 

está lá que não fez, não fez, não copiou, não terminou e eu acho que 

se não fez, tem que levar o caderno para fazer em casa”. 

E5- “Eles falaram que ele tinha dificuldade, mas eu não concordei 

porque não tinha ajuda”. 

E6 – “Ela fazia a gente comprar caderno, livro, a gente via que ela 

olhava e tentava ler e chorava, eu digo que isso não é falta de 

vontade da criança” (frente à colocação da escola que a aluna teria 

“preguiça”). 

 

Quando indagados se haviam percebido dificuldade de leitura e escrita antes 

da formulação da queixa pelos educadores, 74% dos entrevistados referiu que já 

havia percebido sinais de dificuldades antes mesmo do encaminhamento pela 

escola, sendo que maior parte percebeu que o filho tinha problemas para ler e 

escrever (26%). Também foram apontadas dificuldades específicas para escrever 

(17%), para ler (13%), dificuldades relacionadas com atenção, memória ou 

compreensão (13%) e baixo rendimento acadêmico (3%), dispostas na Tabela 6.  
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TABELA 6 – PREOCUPAÇÕES FAMILIARES RELACIONADAS ÀS CONDIÇÕES DE 
LEITURA E ESCRITA ANTERIORES AO ENCAMINHAMENTO  

Dificuldades n                           % 

Leitura e escrita 8 26% 

Escrita 5 17% 

Leitura 4 13% 

Aspectos cognitivos 4 13% 

Baixo rendimento acadêmico 

Não percebeu  

1 

8 

3% 

26% 

TOTAL 30 100% 

     Fonte: a autora 

 

 A alta frequência de entrevistados que afirmou já haver percebido dificuldades 

de leitura e escrita no filho, somados à preocupação em buscar o atendimento 

clínico como forma de auxiliá-los, pode ser considerada como um fator positivo na 

medida em que contradiz o mito de que crianças com dificuldades escolares são 

frequentemente negligenciadas pela família ou, ainda, que esses familiares não se 

interessam pela vida escolar do filho.  

Por outro lado, também pode ter uma dimensão negativa por indicar que a 

visão a respeito das condições de leitura e escrita do filho provavelmente foi 

construída em diálogos com os educadores permeados pela queixa, reforçando um 

olhar que prioriza a dificuldade e levando-os a acreditar que o filho realmente tem 

um problema de leitura e escrita, como afirmaram 67% dos entrevistados. 

Essa construção de um olhar sobre a dificuldade do filho é, em grande parte, 

influenciada pela visão que os educadores têm das condições da criança. É 

interessante perceber como nas falas dos entrevistados aparece a voz desses 

profissionais de diferentes formas. Alguns apontam o que foi dito sobre a criança, 

tais como  

E13- “Falaram que ele não aprende as letras”  

E17– “Disseram que troca muito as letras de posição” 

E22– “A pedagoga me explicou que ela está com muito erros”  

E23- “A professora disse que ele troca muitas letras” 

E27– “Falaram que ele não aprende” 
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Enquanto outros familiares revelaram em suas falas a incorporação da 

queixa, a partir de afirmações que mostram sua própria percepção da dificuldade:  

E2 – “Ele não consegue ler” 

E4 – “Ele copia e você não entende nada do que ele escreveu” 

E21 – “A letra dele é bem feia” 

 

Os dados apresentados até aqui a respeito das queixas apontadas pelos 

educadores, segundo a percepção dos familiares, bem como a predominância de 

posições familiares que apontam para uma concordância com o encaminhamento e 

as dificuldades relatadas, parecem indicar uma tendência significativa de conceber a 

apropriação da linguagem escrita como processo que depende de condições 

individuais da criança.  

Essa concepção que prioriza os aspectos individuais no processo de 

apropriação da leitura e escrita e do desenvolvimento escolar de forma geral é uma 

visão bastante difundida entre profissionais da área educacional e clínica. Conforme 

já apresentado no Capítulo 1, diversos estudos relacionam aspectos orgânicos, 

neurológicos e psicológicos às dificuldades neste processo (BAZI, 2000; 

DEUSCHLE & CECHELLA, 2009; SANTOS & VASCONCELOS, 2010).  

Esta visão que condiciona condições individuais ao desenvolvimento 

linguístico também aparece nos relatos dos familiares a respeito das causas que 

atribuem às dificuldades apontadas. Para a análise dessas causas, as respostas dos 

entrevistados foram classificadas em quatro categorias, as quais foram formuladas 

com base no estudo de Collares e Moysés (1996)11: causas centradas na criança, na 

família, na escola e não soube responder. No total, foram contabilizadas 38 

explicações apontadas pelos familiares e, desta forma, algumas respostas 

envolveram mais de uma categoria, razão pela qual o total de respostas supera o 

número de participantes. 

É preciso esclarecer que os enunciados utilizados nesta análise são repletos 

de contradições e, por isso, para classificar cada resposta foi utilizado como critério 

ela ter feito alguma referência a possíveis causas, mesmo que na própria resposta 

tenha apresentado dúvidas quanto a isso. Na categoria “não soube especificar” 

                                            
11

 Estas categorias foram utilizadas pelas autoras em seu estudo sobre o fracasso escolar e estão 
descritas no livro “Preconceitos no cotidiano escolar: ensino e medicalização” 



84 
 

foram incluídas apenas as respostas que não realizaram nenhuma explicação sobre 

o assunto. A escolha por esta forma de organização dos dados se justifica pela 

intenção de perceber tendências nas colocações dos familiares, considerando que 

estas são permeadas por diversas vozes sociais. Contudo, a análise dessas 

hesitações identificadas nas falas se faz igualmente relevante e será discutida após 

a apresentação das frequências das respostas. 

 Com relação à classificação das respostas em cada categoria (Tabela 7), a 

maior parte dos familiares que apresentou alguma explicação para a causa da 

dificuldade do filho respondeu a essa questão com formulações que centram a 

causa da dificuldade na própria criança (44%), seguidos de uma parcela significativa 

que não especificou possíveis motivos (33%) e de causas relacionadas a aspectos 

familiares (22%). Apenas um entrevistado citou aspectos relacionados à escola 

como causa para a dificuldade do filho. 

 

TABELA 7 – FREQUÊNCIAS DE CAUSAS ATRIBUÍDAS PELA FAMÍLIA  

Causas atribuídas n                           % 

Causas centradas na criança  17 44% 

Não soube especificar 12 33% 

Causas centradas na família 8 22% 

Causas centradas na escola 1 3% 

TOTAL 38 100% 

    Fonte: a autora 

 

As causas apontadas pelos familiares que fizeram referências a aspectos 

relacionados às crianças (Tabela 8) foram subclassificadas em causas orgânicas 

(52%), psicológicas (35%) e de linguagem oral (12%). A maior parte das respostas 

referiu-se a aspectos orgânicos, tais como problemas no parto (E3- “o que causou 

isso nele foi o rompimento no parto mesmo, foi a dificuldade na hora dele nascer”); 

aspectos de desenvolvimento (E4- “ele sempre teve dificuldade na escola, ele 

sempre foi diferente das outras crianças”), acidente (E1– “isso de esquecimento 

deve ser porque ele bateu a cabeça”), dislexia e distúrbio do processamento 

auditivo. 
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TABELA 8 - TIPO DE CAUSAS CENTRADAS NA CRIANÇA PELOS FAMILIARES  

    Causas atribuídas à criança pelos familiares   

 n                            %  n                            % 

   Problemas no parto 3 17% 

   Desenvolvimento 2 12% 

Orgânica 9 52% Acidente 1 5.8% 

   Dislexia 1 5.8% 

   Neurológico 1 5.8% 

   PAC 1 5.8% 

Psicológica 6 35%    

Linguagem oral 

TOTAL 

2 

17 

12% 

100% 

   

 

Fonte: a autora 

 

As causas relacionadas à linguagem oral fizeram referência à relação de 

dependência entre fala e escrita (E29– “acho que ele tem que aprender a falar 

melhor para depois pensar na escrita”). E as causas psicológicas envolveram 

reações emocionais frente à leitura e escrita, como descrito por E10– “não sei se ele 

tem medo, começa a ficar nervoso” e E16 – “era mais questão de nervosismo”, bem 

como a percepção dos pais a respeito de uma autoimagem negativa dos filhos, 

como mostra E19– “ele sempre foi apontado como burrinho, que não consegue” e 

ainda E25- “vai agravando porque ele vai vendo os amigos passando de ano e ele já 

é o maior da escola”. 

Seguidas das causas atribuídas às crianças, as causas centradas na família 

também foram citadas, sendo apontadas por 22% dos entrevistados. Nesta 

categoria foram incluídas as explicações que envolveram situações familiares 

relacionadas com a dificuldade identificada no filho, considerando que por mais que 

tenham impactos psicológicos na criança, elas são oriundas da dinâmica familiar. 

Foram incluídos nessa categoria enunciados que descreveram questões 

relacionadas a separação dos pais (n=3), dinâmica familiar (n=2), aspectos de 

hereditariedade (n=2) e morte de familiares (n=1), como pode ser apreendido nas 

seguintes falas respectivamente: 

E4- “Depois que me separei do pai dele, ele piorou bastante, a 

escola morreu pra ele”. 

E12- “Ela é uma criança mimada em casa”. 
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E25- “Eu vi que é um pouco de genética, porque o pai dela tem a 

mesma dificuldade, puxou o pai”. 

E3- “Teve um ano que reprovou, foi o ano que perdeu o irmão, foi 

uma dificuldade para todos nós”. 

 

A ideia de que questões familiares interferem no desenvolvimento escolar do 

filho é comum entre profissionais da área educacional e clínica, como já discutido 

com base em Collares e Moysés (1996), Oliveira et al (2012) e Asbahr e Lopes 

(2006), que indicam para a tendência de posicionamentos que concebem uma 

relação linear e mecânica entre situação familiar e aprendizagem. Apesar de esse 

entendimento ser apontado como comum entre educadores e profissionais da 

saúde, é interessante notar que neste estudo também houve uma frequência 

relevante de familiares entrevistados que associaram as dificuldades apontadas às 

próprias condições de sua família.  

 Como já pontuado anteriormente, apesar de todas as respostas incluídas 

nessas duas categorias (causas centradas na criança e na família) contemplarem 

referências a condições relacionadas à criança ou aos próprios familiares como 

explicações para a dificuldade relatada, é interessante apresentar alguns 

enunciados que evidenciam diversas dúvidas e incertezas a respeito das supostas 

causas serem atribuídas aos filhos. Os comentários, apresentados a seguir, 

parecem ser produções que resultaram da reflexão desses familiares que, tendo 

conhecimento sobre o próprio filho, tentam questionar a tendência de associar 

dificuldades de leitura e escrita a aspectos orgânicos.  

E1 – “quando ele tinha 7 anos sofreu um acidente, um motoqueiro 

pegou ele e quebrou o braço em três partes e bateu a cabeça...às 

vezes isso dele ter um pouco de esquecimento deve ter sido 

porque ele bateu a cabeça” <Então você acha que pode ter alguma 

coisa a ver com esse acidente?> “Eu acho que sim, mas espero 

que não...” 

E7- “Não sei, talvez seja por causa disso mesmo, porque ele 

ficou no oxigênio quando nasceu, pode ser que seja isso, né? Ou 

por causa da epilepsia também que afetou alguma coisa, a gente 

não sabe”.  

E16 – “Era mais questão de nervosismo, não sei explicar por 

quê”. 
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E18 – “Não sei, acho que é igual ao pai dela que até hoje não sabe 

ler direito”. 

E24-  “Não sei, não sei se é porque quando ele nasceu ele quase 

morreu, ficou na UTI”. 

E28 – “Não sei, acho que é porque ele fala errado”. 

 

As contradições existentes nesses discursos se revelam por preposições 

que ao mesmo tempo em que apontam para uma causa, também a descartam. 

Assinalam, assim, incertezas a respeito das causas das dificuldades e mostram que, 

apesar de fazerem referências a algumas explicações, estas não parecem ter 

sentido ou serem suficientes, pois se tratam de elucidações que indicam uma 

relação superficial de causa e efeito. 

Com base nas colocações de Faraco (2012), pode-se considerar que as 

contradições veiculadas nas falas dos entrevistados decorrem do fato de que esses 

enunciados se constituem a partir de diferentes vozes sociais, as quais partem de 

visões ideológicas e projetos de sociedade diversos. Assim, um mesmo enunciado 

pode denotar sentidos que se polemizam.  

Quanto mais o sujeito é capaz de perceber essas contradições e diferentes 

visões que permeiam sua percepção da realidade, mais ele é capaz de tomar uma 

posição que corresponda aos seus sistemas de referências e visão de mundo. 

Assim, no caso dos familiares participantes deste estudo, parece que esta tomada 

de posição mais consciente e responsiva frente às explicações acerca das 

dificuldades do filho será possível à medida que eles se apropriem de 

conhecimentos que os permitam compreender a queixa de forma ampla. 

Ainda sobre a questão de como os pais explicam as origens da dificuldade do 

filho, apenas uma mãe apontou como causa aspectos relacionados à dinâmica 

escolar. É interessante destacar que esta entrevistada é funcionária terceirizada da 

escola (preparadora de alimentos), o que provavelmente lhe dá uma condição 

privilegiada de acompanhar a rotina escolar:    

E5 – “Eu achei que essa caída dele foi justamente por esse motivo, 

por ele trocar de professor três vezes e não ter reforço e não ter 

ajuda de lado nenhum, isso prejudicou ele, essas trocas de 

professor e tudo, porque eles estão em um ritmo, a outra entra em 

outro ritmo, daí bagunça tudo, como eu estou trabalhando aqui eu 

estava vendo o que estava acontecendo, que não tinha ajuda”. 
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 É importante comentar que uma parcela significativa de entrevistados não 

atribuiu nenhuma causa à dificuldade apontada (33%). Porém, mesmo sem aderir a 

explicações que centram a dificuldade no próprio filho e/ou na família, é interessante 

notar que todos os familiares disseram concordar com o encaminhamento clínico do 

filho, provavelmente por ser a alternativa apontada como forma de solucionar o 

problema. Entretanto, isso parece reforçar, mesmo que implicitamente, a visão de 

que é a criança e sua família que precisam ser tratadas.  

Ainda investigando os entendimentos a respeito das causas das dificuldades 

de leitura e escrita das crianças, os entrevistados também foram perguntados sobre 

possíveis causas atribuídas pela escola. Esta pergunta se faz relevante na medida 

em que os discursos dos profissionais da escola participam da visão constituída 

pelos pais, uma vez que eles ocupam um lugar de saber e se constituem como 

vozes de autoridade na construção das colocações desses familiares. 

 A análise dessas respostas seguiu as mesmas categorias utilizadas para a 

discussão das explicações elaboradas pelos familiares, sendo causas centradas na 

criança, na família, na escola e não soube especificar. A maior prevalência das 

respostas se concentrou nesta última categoria, visto que 53% afirmou que não 

foram feitas explicações sobre o assunto.  

 Da mesma forma que houve uma frequência significativa de familiares que 

fizeram referências a explicações que centram as dificuldades em aspectos da 

criança, os entrevistados também indicaram que 29% dos educadores fizeram 

colocações semelhantes. As causas atribuídas às crianças pelos educadores, 

segundo relato dos familiares, seguiram as mesmas subcategorias acima descritas, 

sendo orgânicas (67%), psicológicas (22%) e de linguagem oral (11%), conforme 

pode ser visualizado na Tabela 9. 
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TABELA 9 - TIPO DE CAUSAS CENTRADAS NA CRIANÇA PELOS EDUCADORES 
SEGUNDO RELATO DOS FAMILIARES  

Causas atribuídas à criança pelos educadores   

 n.                            %  n.                            % 

   Falta de atenção/agitação  3 33%  

   Desenvolvimento 1 11%  

Orgânica 6 67% Suspeita de deficiência  1 11%  

   Neurológica 1 11% 

Psicológica 2 22%    

Linguagem oral 

TOTAL 

1 

9 

11% 

100% 

 

 

  

Fonte: a autora 

  

As causas orgânicas foram descritas como questões cognitivas relacionadas 

à atenção/agitação, suspeita de deficiência, ao desenvolvimento e a aspectos 

neurológicos, como mostram as seguintes falas: 

E11 – “Falou que ele era muito agitado e que não presta atenção”. 

(atenção/agitação)  

E25 – “Naquela época achavam que ele tinha alguma deficiência”. 

(suspeita de deficiência) 

E9 – “Falavam que é conforme a fase da criança”. 

(desenvolvimento) 

E7 – “Ela fala que talvez tenha sido porque ele ficou no oxigênio 

quando nasceu, daí pode ter afetado algum nervo, alguma 

coisinha na cabeça dele”. (aspecto neurológico) 

 

As outras causas centradas na criança se referiram a problemas relacionados 

à linguagem oral (E30- “ela resumiu isso, a fala”) e a questões psicológicas com 

relação em especial a condições motivacionais (E15- “ela falou que a J. é menina 

boa, não é briguenta, dá atenção para as coisas que faz, mas é muito preguiçosa”). 

 A respeito da categoria de causas centradas na família, 6,5% dos familiares 

revelaram que os profissionais da escola citaram algum aspecto familiar como 

origem do problema da criança, referindo principalmente a condições da dinâmica 
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familiar (E3– “a professora dizia que eu mimava muito ele”; E6 – “diz que é problema 

na própria família”). 

 Interessa analisar os relatos de dois familiares que mostram como a família 

se coloca frente às explicações da escola, em partes aderindo ao que é falado, mas, 

também, explicitando questionamentos. Como no caso de E6, a qual menciona que 

a escola 

 E6 - “Diz que é problema na própria família, que na verdade a 

gente é um inferninho na terra e minha vida ainda está sendo”. 

 

 Ao ser questionada se concorda com essa posição, E6 mostra que ao 

mesmo tempo em que adere à explicação, problematiza a relação estabelecida 

pelos educadores entre problemas familiares e dificuldades na escola: 

E6- “Talvez seja dentro de casa mesmo, é a única explicação, eu 

não sei, porque tem gente que é muito pior do que eu, espanca a 

criança, sabe? Apanha todo dia, passa fome, vive sujo e tem 

sabedoria, eu não entendo, Francamente, eu já apelei pra todos os 

testes que você imaginar”. 

  

              A fala de E7 também mostra a mesma contradição no discurso do 

entrevistado, revelando que ao mesmo tempo em que adere ao posicionamento que 

a escola defende, também apresenta dúvidas: 

E7- “Ela fala que talvez tenha sido porque ele ficou no oxigênio 

quando nasceu, daí pode ter afetado algum nervo, alguma coisinha 

na cabeça dele... mas é uma possibilidade, não sei, talvez seja 

por causa disso mesmo, a gente não sabe”. 

 

As falas desses dois entrevistados representam de forma clara como o 

discurso dos familiares é permeado por visões e entendimentos que circulam não 

apenas no meio escolar, mas também no meio acadêmico e no senso comum. 

Mesmo considerando que muitos desses familiares não têm contato direto 

com os conhecimentos produzidos no meio acadêmico (que comumente abordam a 

relação entre aspectos individuais e linguagem escrita), os aspectos valorizados por 

esses meios transcendem e agregam seus conhecimentos a muitas práticas 
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educacionais que fazem parte das vivências destes familiares, inclusive no seu 

próprio processo de apropriação de leitura e escrita. 

 Além disso, esses discursos também predominam no senso comum e na 

mídia. Conforme mostra o trabalho de Carvalho (2013), temas relacionados ao termo 

dislexia e outros problemas de aprendizagem são relevantes na mídia impressa e 

influenciam a opinião pública. No seu estudo, a autora também observou a 

predominância da associação entre questões orgânicas (individuais) ao 

desenvolvimento da linguagem escrita. 

Fica claro, então, como os familiares realizam diversas interlocuções em meio 

a discursos que se pautam em visões que condicionam as dificuldades de leitura e 

escrita a aspectos individuais, principalmente da criança e dos seus familiares. Essa 

visão, já citada ao longo deste estudo, circula com frequência nos meios escolar e 

acadêmico e parece negligenciar a complexidade de fatores envolvidos no processo 

de apropriação da leitura e escrita. Complexidade que envolve, além de questões 

próprias da criança e da sua família, questões históricas, sociais e políticas que 

permeiam os usos e funções da linguagem escrita.  

Apesar de os discursos dos familiares também estarem perpassados por 

entendimentos que centram as dificuldades em aspectos individuais e acabam 

ignorando a complexidade da problemática, por outro lado, as contradições, 

incertezas e hesitações pontuadas em alguns enunciados mostram como esses 

familiares passam por um processo de reflexão a respeito dessas visões 

predominantes. Revela, ainda, as possibilidades que eles têm em avançar no 

entendimento mais amplo das condições de apropriação da linguagem escrita dos 

seus filhos, à medida que tenham acesso a outros conhecimentos e momentos de 

discussão que permitam uma reflexão crítica. 

Nessa direção, é importante destacar que a supervalorização dos aspectos 

individuais, tanto por parte dos educadores, profissionais clínicos e próprios 

familiares, exclui possibilidades de construir uma participação familiar que realmente 

contribua de forma essencial para o processo de leitura e escrita. Essa participação 

se faz possível ao compreender a linguagem escrita em sua complexidade, como 

uma atividade carregada de sentidos, na qual a família atua como mediadora de 

funções e significados do ler e do escrever.  
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5.4  IMPACTOS DA QUEIXA: POSIÇÃO DOS FAMILIARES  

 

O objetivo deste eixo é analisar possíveis impactos que a formulação da 

queixa de dificuldade de apropriação da leitura e da escrita pode provocar na família. 

Para isso, os dados aqui analisados referem-se a respostas fornecidas às seguintes 

questões (APÊNDICE B): 

 Após todo esse processo (desde o encaminhamento até chegar à 

avaliação/atendimento fonoaudiológico) mudou alguma coisa para você e/ou 

para seu filho (filha)? 

 A partir do que os educadores falaram sobre a queixa de dificuldades de 

leitura e escrita do seu (sua) filho (a), você passou a fazer alguma coisa 

diferente com seu filho com relação à leitura e escrita do seu (sua) filho (a)? 

 

5.4.1 Impactos da queixa de leitura e escrita nas crianças e nos familiares 

 

 Com relação à pergunta “Após todo esse processo (desde o encaminhamento 

até chegar à avaliação clínica) mudou alguma coisa para você e/ou para seu filho 

(filha)?”, 63% dos entrevistados falaram sobre desdobramentos que o 

encaminhamento e a existência de uma queixa escolar dos filhos tiveram tanto sobre 

os familiares, quanto sobre a própria criança. 

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. No quadro 6, 

encontram-se transcritos enunciados representativos destes efeitos nas crianças 

encaminhadas.     

 

QUADRO 6 -  IMPACTOS DA QUEIXA ESCOLAR NAS CRIANÇAS  

E3– “Assim, a única diferença é que ele está cansado, estou achando que ele está 

cansado”. 

E6 – “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 
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sabe, por mais que ela tenha algum problema, ela vê que pessoas que não têm estudo 

hoje em dia, tá morta, tá morta”. 

E9 – “Sente ruim, né? Piá da idade dele, de 11 anos, não sabia ler nada, e o sobrinho de 

10 já sabe bastante coisa, a prima dele falava “você com 11 anos não sabe ler nada 

ainda”,  se sente, coitadinho, ficava triste, né?” 

E10 – “Antes de vir pra cá ele estava perdendo o interesse, estava difícil fazer ele ir 

pra escola,  tem épocas que dá uns ataques nele que ele não quer ir pra escola, diz eu 

não consigo mesmo, eu não consigo, então não vou, não adianta eu ir... tem nervosismo 

e tristeza, fica triste, fica assim, ele se sente a autoestima mais baixa, sabe? Ele fica 

assim, às vezes recua um pouco, fala que não vai conseguir, acho que ele se diminui 

um pouco junto com os coleguinhas dele por causa disso”. 

E14- “A criança vê que não consegue e fica nervosa, tem impacto nela, ela fica muito 

nervosa quando ela não consegue”. 

E17 – “Ela tem medo até de passar de ano porque cada vez mais vai ser pior na 

escola, mais difícil, ela recebeu o boletim e tinha melhorado, daí ficou preocupada, 

porque achou que ia ser muito ruim no ano que vem”.  

E20 – “O que ele tem dificuldade agora não é mais com as questões escolares, é com as 

questões emocionais porque os amigos apontam ele, porque daí ele está sempre 

recebendo ajuda da professora, porque ele recebe ajuda e os outros não,  as crianças 

antes tinham ciúmes, agora dão risada, ele fala isso pra mim. E eu falo que ele vai ter 

que aprender a viver com isso”. 

E25 – “Claro que mexe com ele, imagina, a gente se vira, ainda dá um jeito, agora ele não 

tem como, é a única coisa que ele faz, a irmã que é menor que ele já está na mesma série 

que ele, então é claro que ele passa constrangimento com os amigos, isso é óbvio”. 

E29 – “Às vezes ela mesma percebe, ela se preocupa, está tentando acertar e corrigir o 

que está acontecendo”. 

  Fonte: a autora. Grifos da autora. 

 

As colocações acima apresentadas chamam a atenção por evidenciar a 

profundidade e gravidade que a enunciação da queixa escolar pode provocar e 

como ela marca a constituição subjetiva da criança. Para compreender melhor como 

isso se dá, é válido recorrer a algumas considerações a respeito da subjetividade e 

linguagem.  
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Dentro da perspectiva bakhtiniana, a linguagem é vista como uma atividade 

que permeia toda a constituição subjetiva, sendo a ação linguística uma “condição 

sine qua non na apreensão de conceitos que permitem aos sujeitos compreender o 

mundo e nele agir” (GERALDI, 2013, p. 5). 

Geraldi (2013) aponta que a ação linguística se torna possível a partir da 

interlocução entre os sujeitos e é esta relação interlocutiva que conduz a buscas de 

sentidos e significados do que é falado, sendo, portando, por meio dela que os 

sujeitos se constituem. Baseado nos conceitos bakhtinianos, o autor entende que  

a consciência dos sujeitos forma-se neste universo de discurso e é deles 

que cada um extrai, em função das interlocuções que vai participando, um 

amplo sistema de referências no qual, interpretando os recursos 

expressivos, constrói sua compreensão de mundo (GERALDI, 2013, p. 33) 

 

A colocação de Geraldi acima apresentada deixa claro que a consciência e o 

conhecimento de mundo são produtos do processo interativo que só é possível por 

meio da linguagem. A linguagem é aqui entendida aqui como uma atividade social 

de caráter ideológico, ou seja, carregada de significados que são construídos 

socialmente.  

Sendo a partir das relações interlocutivas atravessadas pela linguagem que a 

subjetividade se constitui, ela o é por excelência social e se constitui inteiramente 

nas relações com o outro, em um processo ao longo de toda a vida dos sujeitos. Isto 

significa que cada sujeito nasce em um contexto linguístico que é externo a ele, no 

qual todos os atos de interpretação humana se dão por meio da palavra. 

Gradativamente, o sujeito se apropria da linguagem e a torna subjetiva, o que 

significa dizer que “a palavra do sujeito foi antes de muitos outros sujeitos que o 

constituíram” (SZYMANSKI & BROTTO, 2013, p. 236). Sobre a relação com o outro, 

Bakhtin (1998, p. 108) afirma que “os indivíduos não recebem a língua pronta para 

ser usada; eles penetram na corrente da comunicação verbal; ou melhor, somente 

quando mergulham nessa corrente é que sua consciência desperta e começa a 

operar”.  

Cada sujeito penetra nesta corrente da comunicação verbal, como coloca 

Bakhtin (1998), de forma ativa e responsiva. Constituída socialmente, cada sujeito 

se apropriada de forma singular da linguagem e cada manifestação discursiva é 
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marcada pela subjetividade do interlocutor, evidenciando um sujeito que se 

manifesta, que enuncia e que toma posição (DEL RÉ, HILÁRIO & VIEIRA, 2012).  

Com base nessa visão de linguagem e subjetividade, os enunciados das 

famílias apresentados no Quadro 6 ressaltam o impacto negativo que a queixa 

escolar tem na constituição subjetiva das crianças. Embora uma análise mais 

profunda disso exija a análise dos enunciados das próprias crianças, considera-se 

que os enunciados dos familiares também são constituídos pelas vozes dos seus 

filhos e vice-versa.  Isso fica claro em algumas respostas que colocam a fala da 

criança em evidência, como E6–“Ela fala que ela é gorda, que ela é burra, que ela 

quer morrer”; E10–“eu não consigo, então não vou, não adianta eu ir”; E20-“As 

crianças antes tinham ciúmes, agora dão risada, ele fala isso pra mim”.  

Del Ré, Hilário e Vieira (2012) apontam que as crianças utilizam o discurso do 

interlocutor para elaborar seu próprio discurso e, assim, as produções das crianças 

estão primordialmente ancoradas em um espaço intersubjetivo partilhado no diálogo. 

Signor (2013) complementa essa ideia apontando que para a análise da 

subjetividade, torna-se necessário conhecer os múltiplos discursos que perpassam a 

vida de cada criança. 

As posições dos autores acima citados permitem analisar que a queixa 

escolar definida em torno das dificuldades de um aluno faz parte de um discurso que 

circula por diversos diálogos que a criança estabelece, seja na interação com o 

professor, com a equipe escolar, com os pais e familiares e com outras crianças. 

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. 

Signor (2013), em sua tese de doutorado a respeito do sentido do diagnóstico 

de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) na constituição do 

sujeito, traz uma importante contribuição para a compreensão dos efeitos que a 

queixa escolar provoca na criança. A autora refere que práticas discursivas que 

enunciam suas dificuldades têm impacto desfavorável na sua condição de sujeito 

aprendiz e na autoestima da criança. Chamando esse processo de discursivização 

negativa do aluno, afirma que 
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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). 

 

Signor (2013) pontua, ainda, que os discursos que enunciam as dificuldades 

das crianças também envolvem seus familiares, muitas vezes alterando o olhar que 

eles têm sobre os filhos. Assim, frequentemente ações cotidianas podem passar a 

ser interpretadas pelos pais como problemáticas. Nessa direção, no Quadro 7 estão 

transcritas algumas falas dos familiares que evidenciam como os discursos da 

queixa escolar os afetam. 

 

QUADRO 7 – IMPACTOS DA QUEIXA ESCOLAR NOS FAMILIARES  

E4 – “Então, eu me sinto meio impotente com relação a tudo isso, porque assim, por 

mais que eu tente ajudar parece que eu não consigo chegar a lugar nenhum, sabe? 

Me sinto bem impotente com relação a tudo isso, parece que eu não sei o caminho”. 

E6 – “Nem sei se essa dificuldade vai ter jeito, porque 12 anos já, já desanimei, só vou 

aguentar mais esse ano e quero ver o que eles dizem, ela vai fazer esse exame, ver qual 

conclusão que eles chegam e dar um fim nisso, deixar nas mãos de Deus”. 

E9 – “Ficamos preocupados”. 

E11 – “Fiquei preocupada, mas não vou deixar me abater”. 

E15 – “Pensei que ela é louca, burra”. 

E16 – “Na verdade eu pensei, como eu não tenho estudo, eu achei que eles estavam 

achando que a minha filha tinha problema na cabeça, daí eu achei meio estranho, a 

gente como mãe já fica pensando, a gente conhece o filho que tem, pensava que era 

coisa pra doido, pra louco, falei pra minha mãe, daí ela disse que achava que não era 

nesses termos que eles pensam, porque nessa parte ela é sadia, nunca teve nenhum 

problema, até falei na escola, vocês acham que minha filha tem problema na cabeça? 

Porque eu faço exames nela direto e sempre deu tudo ótimo”. 

E14- “Como eu sabia que ela tinha dificuldade não foi muito assustador, eu queria um 

tratamento”. 

E20 – “Psicólogo e psicopedagogo nem foi tanto assim porque eu queria descobrir o que 

ele tinha, o problema maior foi quando veio a hipótese da dislexia, essa sim me 

deixou transtornada, foi um choque muito grande quando eu vi que meu filho tinha 

dislexia, o neuro confirmou e deixou de ser uma hipótese, mas pra mim foi mais fácil 
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olhar pra ele e dizer que ele tem isso, vai ter que lidar com isso toda vida, está sendo 

mais fácil lidar com ele agora”. 

E21 – “Eu me assustei, depois fui vendo o que era, fiquei preocupada se era algo mais 

grave, até meu marido perguntava por que ele tinha que ir, porque ele é inteligente”. 

E23 – “Achei estranho, todo mundo acha estranho, filho é perfeito, não tem defeitinho 

nenhum, né? Mas me explicaram que ela troca letras”. 

E25 – “Muitas vezes eu já me questionei se ele não deveria estar na APAE, não que 

ele seja deficiente, mas é que lá é um aprendizado mais devagar, ele se sentiria mais 

humano, que ele poderia ajudar, porque na escola é muito acelerado, mas daí falam que 

tem que ser assim pra ele entrar no ritmo”. 

E27 – “Achei bom”. 

E29- “Antigamente você dizia que a criança não aprendia porque erra burrinha, agora 

tem um nome”. 

  Fonte: a autora. Grifos da autora. 

 

De forma, geral os enunciados dos familiares apresentados no quadro acima 

revelam diversos sentimentos de preocupação, impotência, desesperança, 

estranheza e susto. Fica claro que a discursivização negativa da criança interfere 

também na subjetividade desses familiares, uma vez que sua constituição é 

ininterrupta ao longo de toda a vida. Como afirma Geraldi (2013, p. 6), “não há um 

sujeito dado, pronto, que entra na interação, mas um sujeito se completando e se 

construindo nas suas falas”. 

Assim, a enunciação de uma queixa a respeito do filho marca a subjetividade 

dos pais e, consequentemente, a sua visão sobre o filho, como já pontuado com 

base em Signor (2013). A construção de uma visão negativa da criança é 

evidenciada por falas como E15– “Pensei que ela é louca, burra”, ou ainda, E 25– 

“Muitas vezes eu já me questionei se ele não deveria estar na APAE”. 

Olhar para os impactos que as enunciações a respeito das dificuldades dos 

filhos e a formulação da queixa de leitura e escrita têm sobre os pais se torna 

relevante na medida em que eles são fundamentais para a constituição dos filhos, já 

que possuem uma importância inquestionável por serem os primeiros interlocutores 

da criança. O que esses pais e familiares falaram sobre e para esse filho são balizas 

para sua constituição, pois como afirma Bakhtin (1997, p. 378), “eu tomo consciência 
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de mim através dos outros: deles eu recebo as palavras, as formas e a tonalidade 

para a formação da primeira noção de mim mesmo”. 

Ao enunciar e ressaltar as dificuldades no processo, estas passam a 

prevalecer e a constituir os sujeitos envolvidos com uma visão sobre si mesmo de 

incapacidade, provocando um ciclo de sofrimentos das crianças e familiares. Vale 

acrescentar, ainda, que além da criança e da família serem perpassados por uma 

visão negativa de si mesmo, o professor também se torna vítima desse mecanismo, 

uma vez que ele também está se constituindo em meio à sensação de angústia e 

incapacidade de não conseguir ensinar (SZYMANSKI & BROTTO, 2013). 

Em vista a impactos negativos que a enunciação da queixa e do 

encaminhamento parecem causar, tanto os familiares quanto os profissionais 

envolvidos se encontram em meio a uma contradição: ao mesmo tempo em que 

decidem pelo encaminhamento como uma alternativa para superar as supostas 

dificuldades da criança, identificam que tal encaminhamento tende a desencadear 

uma série de implicações negativas.  

Assim, parece urgente a reflexão a respeito da responsabilidade dos 

profissionais da educação e da saúde na construção de uma queixa de um aluno 

que não obtém o rendimento escolar esperado. Estando em uma posição na qual lhe 

é delegado o saber, como já discutido, tanto os profissionais da escola, quanto da 

área clínica, têm um importante papel na condução de um trabalho que permita 

vivências e interlocuções que valorizem e permitam o crescimento de todos os 

envolvidos, uma vez que “da forma como a discursivização e as expectativas 

desfavoráveis afetam negativamente a subjetividade e a aprendizagem da criança, a 

discursivização favorável conduz a avanços” (SIGNOR, 2013, p. 236).  

É válido destacar que uma discursivização favorável não implica ignorar 

dificuldades no processo escolar e de apropriação da leitura e da escrita e apenas 

ressaltar os pontos fortes do aluno. Trata de repensar toda uma concepção de 

linguagem escrita que privilegia o discurso, os sentidos sociais do ler e escrever e, 

ainda, que entende que no processo de apropriação os “erros” fazem parte de uma 

complexa análise linguística, conforme já tratado com base em Massi et al (2003). 
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5.4.2 Práticas de leitura e escrita no contexto familiar após a queixa de leitura e 

escrita 

 

Além dos impactos acima descritos, também foram investigadas modificações 

nas práticas de leitura e escrita no contexto familiar após encaminhamento da 

criança. Sobre isso, aproximadamente metade (53%) dos familiares entrevistados 

disse que modificaram suas práticas após o encaminhamento para avaliação e 

atendimento clínico. A Tabela 10 mostra como as respostas dos entrevistados foram 

agrupadas por frequência.  

 

TABELA 10 - PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA NO CONTEXTO FAMILIAR APÓS 
ENCAMINHAMENTO  

Práticas                                                                                             n                           % 

Não relataram mudanças 14 47% 

Práticas de leitura e/ou escrita 11 37% 

Maior acompanhamento das tarefas de casa 3 10% 

Conversar 1 3% 

Estabelecer rotina 1 3% 

TOTAL 30 100 

Fonte: a autora 

 

 A maior parte dos entrevistados que responderam a essa questão de forma 

afirmativa (n=11) disseram que passaram a realizar alguma prática em casa que 

envolvesse ler e escrever. Porém, é possível perceber diferenças com relação ao 

modo como essas ações se concretizam no dia a dia, variando entre tentativas de 

atribuir funções à linguagem escrita e posicionamentos que priorizam a 

aprendizagem por reforço e repetição. 

Dos 11 entrevistados acima destacados, apenas 4 relataram associar práticas 

de leitura e escrita com situações cotidianas, dando uma função significativa para o 

ler e escrever, como fica claro nestes enunciados: 

E8 – “Quando saio com ele vê as placas, quando vai atravessar ver 

que está escrito ‘pare’, quando sai com ele e vai no mercado pede 

pra ele ver o nome, qual nome desse arroz aqui, a mãe não sabe”. 
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E9 – “Eu vou comprar um celular pra ele poder sempre mandar 

mensagem pra alguém, vai juntando as letras e fica mais esperto”. 

E22- “Conto e leio histórias para ela a noite”. 

E23- “Faz leitura, receitas juntas pra ela ler e pegar os ingredientes”. 

 

As demais respostas (n= 7) deixam clara a concepção da função da família 

enquanto um apoio pedagógico, baseadas no reforço escolar e na repetição, o qual 

está interligado com uma visão de linguagem que prioriza o código:  

E1 – “Eu explico várias vezes a mesma palavra pra ele, pra ver se 

entra na cabeça”. 

E4 – “A gente copia, sempre copiando alguma lição, alguma tarefa... 

eu faço ele repetir tudo de novo em casa, ele está sempre tentando 

melhorar na escola pra não ter que chegar em casa e ter que fazer 

tudo de novo”. 

E19 – “Tomar leitura”. 

E24 – “Passei a ensinar, a corrigir as palavras, se escreve errado 

apaga e faz, peguei no pé dele. Eu falo pra ele, presta atenção e faz 

certo”. 

 

Chama atenção, ainda, que uma parcela significativa dos entrevistados (47%) 

relatou que não passou a adotar nenhuma prática diferente após a formulação da 

queixa da escola e do encaminhamento. Dentre essa parcela, quatro deles 

responderam à pergunta de maneira pontual e sem maiores explicações, quatro 

relataram que permaneceram auxiliando os filhos como sempre o fizeram (E1 -“não, 

porque isso eu faço em casa desde que coloquei ele no colégio”, E5 – “sempre que 

ele tem uma dificuldade eu ajudo ele...mas isso eu sempre fiz”) e seis afirmaram não 

realizar nenhum tipo de prática em casa. 

A partir das respostas à questão apresentada neste subitem, não é possível 

realizar uma análise específica com relação às práticas de letramento no contexto 

familiar, pois isso exigiria investigações que esta pesquisa não objetivou e que 

certamente contribuiriam para as discussões aqui realizadas. Contudo, é possível 

observar um distanciamento dos familiares com relação a interações que favoreçam 

sua participação efetiva como espaço de significação da linguagem escrita. Essa 

constatação ganha corpo à medida que, apesar de alguns familiares indicarem a 
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busca por mediações que tenham função no cotidiano das crianças, ainda prevalece 

o entendimento da participação familiar pautada em tarefas de cunho pedagógico. 

Somado a isso, por volta de 50% dos entrevistados afirmaram não terem operado 

nenhuma mudança no contexto familiar após a formalização da queixa e do 

encaminhamento, o que revela indícios de que percebem sua contribuição de forma 

reduzida.  

É possível levantar algumas hipóteses para compreender esse 

distanciamento de práticas letradas. Retomando a discussão, iniciada no primeiro 

eixo de análise apresentado, a respeito das orientações que os familiares recebem 

dos profissionais da escola, é provável que um dos aspectos que afastam os 

familiares de tais práticas se relacione com a ideia recorrente de que a participação 

familiar junto à criança com dificuldade escolar se baseie em tarefas pedagógicas, 

nas quais eles entendem que precisam ensinar. Considerando que grande parte dos 

entrevistados tem ensino fundamental incompleto (37%) e completo (30%), podem 

não sentir-se aptos para realizar esse tipo de acompanhamento (o qual realmente é 

questionável no contexto familiar).  

Somado a essa visão de que devem ensinar os filhos e às condições do 

domínio linguístico dos pais, também é relevante pontuar que ao ocuparem um 

papel que não é seu (o de ensinar e conduzir tarefas pedagógicas), a falta de 

preparo para lidar com a situação interfere de forma importante na relação com os 

filhos. Os enunciados abaixo transcritos evidenciam como essa relação é marcada 

de forma negativa, ao contrário do que é preconizado pela literatura, que ressalta a 

importância de os pais serem mediadores de vivências positivas com a linguagem 

escrita.  

E6 – “Daí falei se eu tiver condições, eu preciso viver, eu estou 

morta, então estou tentando tomar os remédios pra ver como ajudar 

a minha filha, como eu tiro ela dessa, se é possível”.  

 E7 – “Eu não tenho paciência pra ajudar em casa, sou bem franca 

em dizer, se for pra mim ajudar ele é ficar gritando  com ele, eu nem 

faço, eu não acho justo ele não saber escrever e eu estar 

gritando com ele pra ele fazer ou ter que bater nele pra ele fazer 

na marra”.  

E10 – “Às vezes eu perco muito a paciência com ele, eu não tenho 

saco, eu fico nervosa, daí ele fica também, ele já começa a 

chorar, eu me irrito e já paro, não é fácil”.   
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Outro aspecto relevante refere-se às condições de vida familiar e econômica, 

que, como afirma Lahire (2008, p. 335), “tão difíceis que, ou o tempo que os pais 

podem dedicar aos filhos é absolutamente limitado, ou suas disposições sociais e as 

condições familiares estão a mil léguas das disposições e das condições 

necessárias para ajudar as crianças a ter ‘êxito’ na escola”. 

A questão sobre a sobreposição de expectativas escolares com atividades 

familiares e laborais foi colocada por alguns familiares, como expresso nas falas: 

E2- “Porque a gente tem o dia a dia, eu tenho dois filhos pequenos 

além dele, a gente vai, né?”. 

E3 – “O pouco de tempo que eu tenho eu procuro fazer, mas não é 

todo dia, porque eu não tenho só ele, eu tenho minha mãe de 76 

anos que mora comigo, tem a loja, eu tenho em casa um menor que 

ele, tenho um adolescente de 15 anos que está naquele auge”.  

 

Envolvida com as demandas profissionais e familiares, outro fator que tem 

relação com o distanciamento ou não dos pais na mediação de práticas de leitura e 

escrita junto aos filhos, refere-se à própria relação dos pais com a escrita, que 

envolve tanto a função que o ler e escrever possui no cotidiano desses familiares, 

quanto à sua própria história escolar e de apropriação. Apesar de não ter sido 

abordada neste estudo, a literatura aponta para essa questão, que, como afirma 

Lahire (2008, p. 21), “não se limita à presença ou ausência de atos de leitura em 

casa: quando existe a experiência, é preciso sempre perguntar se é vivida positiva 

ou negativamente”. 

 A importância da história desses pais com a escrita também é apontada por 

Berberian e Massi (2006, p. 61), que a partir de um estudo no campo da 

fonoaudiologia sobre narrativas de história de vida de mães de crianças com 

supostas dificuldades de leitura e escrita, observaram que estas mães “não se 

autorizam a ocupar o lugar de adultos capazes de participar de forma construtiva do 

processo de aquisição da linguagem escrita por parte de seus filhos”. Pontuam, 

assim, a importância de construir, ressignificar e desestabilizar visões e expectativas 

que os pais têm com relação ao próprio processo de aquisição da leitura e escrita, 
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criando condições para “outorgarem a si e aos seus filhos a possibilidade de ocupar 

o lugar de sujeito da linguagem escrita.” (BERBERIAN & MASSI, 2006, p. 64). 

Sem ignorar outros aspectos que seguramente poderiam ser elencados e 

relacionados a essa discussão, de forma geral, esse distanciamento denuncia a 

existência de obstáculos para o envolvimento e mediação de práticas de leitura e 

escrita cotidianas junto aos seus filhos. Parece promissor que quando familiares 

avançarem no entendimento de como podem contribuir no processo de apropriação 

da leitura e da escrita da criança, seja possível que se envolvam de maneira mais 

efetiva e, inclusive, progridam na sua própria relação com essa modalidade de 

linguagem. Assim, ressalta-se mais uma vez a relevância da atuação dos 

profissionais envolvidos com a criança que abranja as questões relativas aos 

familiares. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para finalizar este estudo, é relevante retomar o objetivo inicial proposto de 

analisar as visões de familiares frente ao encaminhamento e à queixa de leitura e 

escrita. De forma geral, predominam visões que revelam um entendimento 

reducionista de linguagem escrita e de seus processos de apropriação. Além disso, 

os discursos evidenciam o distanciamento familiar, traduzido na dificuldade de 

participar de forma mais responsiva no processo de apropriação da leitura e escrita 

dos seus filhos. 

 É possível perceber que os discursos dos familiares incorporam vozes 

sociais que veiculam posições dominantes e tradicionais de linguagem e que, 

historicamente, associam a queixa escolar a aspectos individuas das crianças e dos 

familiares, como foi amplamente discutido ao longo deste trabalho. Nesse sentido, a 

predominância dessas tendências não oportuniza que esses familiares avancem em 

uma compreensão mais ampla e complexa da problemática, razão pela qual se 

distanciam de possibilidades de enfrentamento mais efetivas. 

Parece claro que os familiares se apropriam e veiculam diversos 

conhecimentos a respeito da linguagem e sua apropriação, porém muitas vezes 

fragmentados e que acabam por não favorecer sua participação no processo. Desta 

forma, torna-se importante chamar a atenção para profissionais que trabalham, tanto 

em contexto escolar quanto clínico, a respeito das concepções de linguagem escrita 

que subjazem o entendimento dos familiares acerca do processo de apropriação da 

escrita de crianças encaminhadas para avaliação clínica. 

Torna-se interessante, então, dar espaço ao diálogo entre profissionais e 

familiares, reconhecendo que, assim como os primeiros possuem conhecimentos a 

respeito da linguagem, seu ensino e apropriação, os segundos possuem o 

conhecimento sobre a criança, seu cotidiano e as relações que ela estabelece com 

diferentes contextos nos quais se insere a escrita. 

Como já pontuado ao longo deste estudo, é comum que se estabeleça uma 

relação vertical entre profissionais e familiares, na qual são repassadas informações 

e orientações carregadas de um sentido único. Ações desse tipo possuem poucas 

chances de transformar a realidade, uma vez que não favorecem a reflexão crítica e 
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o desenvolvimento de ações para o enfrentamento dos problemas (TRENCHE, 

SEBASTIÃO & NASCIMENTO, 2014). 

Além de serem mediadores fundamentais de práticas de leitura e escrita no 

cotidiano da criança, os familiares possuem um papel essencial na constituição da 

criança enquanto sujeito aprendiz, uma vez que a consciência se constitui na 

interação. Considerando, então, sua importância para a constituição da criança e do 

seu processo de apropriação da escrita, pontua-se que a atuação junto a familiares 

com objetivo de contribuir na construção de um contexto familiar carregado de 

sentidos e significados que favoreçam este processo linguístico deva ser um 

trabalho coletivo do qual participem todos os profissionais envolvidos.  

Pautado nesse trabalho coletivo, o processo de encaminhamento de crianças 

que necessitam desse recurso pode se transformar em uma ação educacional que 

auxilie a todos os sujeitos comprometidos no processo a participarem com maior 

empoderamento do desenvolvimento acadêmico e linguístico das crianças.  

Cabe apresentar aqui a noção apresentada por Bortolozzi (2013) a respeito 

da parceria responsiva ativa. Em sua tese de doutorado, a autora utilizou essa 

expressão para se referir a um trabalho fonoaudiológico realizado junto a 

professores, compreendendo a parceria responsiva ativa 

como a partilha de compromissos, de responsabilidades, de conhecimentos 
e de experiências entre sujeitos em torno de um objetivo comum. Tal 
partilha é estabelecida na dinâmica das interações, a partir do confronto dos 
conhecimentos e significações coletivamente construídos por um grupo por 
meio do dialogismo e da alteridade. Enquanto parceiros, os sujeitos podem 
pronunciar a sua palavra, intervindo, refletindo, elaborando, planejando, 
dimensionando suas práticas e suas ações, como uma experiência coletiva 
(BORTOLOZZI, 2013, p. 61).  

 

A partir de sua experiência, Bortolozzi (2013) aponta que um trabalho 

baseado na troca dialógica permite que todos os envolvidos se considerem 

coautores de ações, promovendo assim a promoção do letramento, da saúde e da 

construção conjunta de conhecimentos. E essa troca dialógica se constitui na 

alteridade, no encontro com o outro. Ao compartilhar vivências, conhecimentos e 

valores é que se torna possível refletir sobre os caminhos a serem percorridos. 

É no diálogo que se concretiza a construção da autonomia e coautoria e, 

ainda, um espaço de interlocução que permite que todos os sujeitos envolvidos 
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possam expressar suas diferentes vozes. Nesse espaço de troca, a atitude 

responsiva e ativa implica em uma ação intencional que “está atrelada às 

possibilidades de os sujeitos apreenderem as significações dos atos, dos 

pensamentos e das palavras e de concordarem ou discordarem destas” 

(BORTOLOZZI & BERBERIAN, 2014, p. 436). À medida que se torna cada vez mais 

consciente das diferentes vozes que constituem seu discurso, das suas contradições 

e posições valorativas, mais possibilidade o sujeito tem de ser autônomo. 

Deslumbra-se essa parceria responsiva ativa como um ideal de trabalho 

dentro do contexto escolar e da saúde. Acredita-se, que em meio a tantos fatores 

envolvidos na apropriação da linguagem escrita, é possível delinear esforços que se 

proponham a promover práticas que possam contribuir cada vez mais para a 

transformação do contexto escolar.  E por certo, essa transformação pode se 

concretizar a partir da reflexão crítica que permite que todos os envolvidos se tornem 

coautores na construção de novos caminhos. 

Ainda baseado na experiência de Bortolozzi (2013) na construção de uma 

parceria responsiva ativa, cabe destacar que a troca dialógica permite a construção 

de um espaço coletivo e de pertencimento, no qual, ao compartilhar vozes, 

convicções e dúvidas, também permite que se estabeleçam relações dialógicas 

comprometidas com o enfrentamento dos problemas vivenciados. Isso se torna 

possível, pois a percepção mais crítica da problemática permite evidenciar a 

complexidade envolvida, inicialmente reduzida a questões individuais do aluno e da 

família. 

Percebe-se, então, que o trabalho junto às famílias pode ser pautado em uma 

perspectiva intersetorial comprometida com a promoção de saúde. Nesta 

perspectiva intersetorial, todos são promotores de saúde, em uma relação de 

continuidade e complementaridade, na qual os conhecimentos são compreendidos 

como produções sociais e históricas, e implicados em um projeto social 

transformador (TRENCHE, SEBASTIÃO & NASCIMENTO, 2014). 

Nesse sentido, entende-se que a parceria responsiva ativa tem um papel 

especial na promoção de saúde, pois, para isso, é preciso que todos os atores 

envolvidos participem e compreendam que o outro tem um saber a ser considerado 

em todas as ações. Desta forma, todos se empoderam, ou em outras palavras, 



107 
 

passam a ter mais “autonomia, liberdade de escolha e do entendimento sobre si e 

sobre a vida” (BOTASSO & TERÇARIOL, 2014, p. 538).  

Ciente de que muitas das discussões aqui apresentadas poderiam ser 

aprofundadas, vale reiterar que este estudo se situou em um recorte circunscrito a 

um grupo de familiares. Entretanto, mesmo com as limitações e incompletudes 

invariavelmente decorrentes desse recorte, é possível elencar algumas contribuições 

práticas deste estudo. 

A primeira destas contribuições aponta para a urgência de ressignificar 

intervenções junto aos familiares, tanto no contexto clínico como educacional, a 

partir de ações que contribuam para seu empoderamento. Em outras palavras, 

significa favorecer diálogos entre familiares e profissionais pautados na troca de 

conhecimentos e vivências que permitam que todos os envolvidos possam 

posicionar-se responsiva e ativamente.  

Os profissionais envolvidos, sejam professores, psicólogos e fonoaudiólogos, 

cada qual em sua especificidade de atuação, podem criar espaços no contexto 

clínico e/ou escolar que favoreçam o empoderamento dos familiares, a partir da 

escuta, acolhimento, ressignificação, resgate das histórias escolares, discussões 

sobre leitura e escrita e, ainda, um trabalho que envolva diretamente as condições 

de letramento destes familiares. É importante enfatizar que a medida que os 

familiares ampliarem seus usos da leitura e da escrita, também terão melhores 

condições de mediar seus filhos e filhas nos usos cotidianos desta modalidade de 

linguagem.  

Da mesma forma que intervir com as condições de letramento dos familiares 

pode contribuir para o processo de apropriação de leitura e escrita das crianças, o 

trabalho de formação continuada em serviço de profissionais da saúde e educação 

também pode ser apontado como um caminho para o aumento das condições de 

letramento. Ressalta-se a importância de que sejam criadas ações que objetivem a 

ampliação do conhecimento dos profissionais de educação a respeito dos processos 

de apropriação da leitura e da escrita, favorecendo assim o entendimento da 

complexidade envolvida nesse processo, bem como o implemento de práticas 

pedagógicas que promovam o letramento. 

Uma última contribuição a ser citada refere-se à importância de rever a 

sistemática dos encaminhamentos de crianças consideradas com dificuldades de 
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leitura e escrita, de forma que a busca por auxílio de outros profissionais não seja 

carregado de tantos impactos negativos. 

Para finalizar, reitera-se a necessidade de novos estudos que abordem a 

problemática das dificuldades de apropriação da linguagem escrita e de seus 

impactos nas crianças e familiares. 
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APÊNDICE A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu, Ingrid Helena Elizabeth Kolb Mazzarotto, aluna de mestrado da Universidade 

Tuiuti do Paraná, convido você a participar de um estudo intitulado “Encaminhamento de 

crianças com queixas de leitura e escrita: posição dos familiares”.  

O objetivo desta pesquisa é analisar as visões de um grupo de familiares de crianças 

encaminhadas por educadores para avaliação clínica (psicológica, fonoaudiológica e/ou 

psicopedagógica) com queixa de dificuldades de leitura e escrita acerca de tal queixa e do 

encaminhamento realizado. 

Caso você  concorde em participar da pesquisa, será necessário responder 

oralmente a uma entrevista, composta de perguntas sobre o encaminhamento do seu filho 

para a avaliação clínica e sobre sua opinião acerca do assunto.  

Os riscos que podem ser identificados neste estudo referem-se à possibilidade de 

você experimentar algum incômodo, principalmente relacionado a falar sobre algum assunto 

que lhe cause desconforto psicológico. Caso isto ocorra, a pesquisadora poderá lhe oferecer 

acolhimento psicológico no momento da entrevista e/ou você poderá optar por desistir de 

participar da pesquisa.  

Os benefícios esperados com essa pesquisa são: contribuir para a orientação e 

atendimento de familiares de alunos que enfrentam dificuldades em seu processo de ensino-

aprendizagem, tanto no contexto escolar quanto clínico, promovendo assim melhores 

condições de aprendizagem. No entanto, nem sempre você será diretamente beneficiado 

com o resultado da pesquisa, mas poderá contribuir para o avanço científico.  

A pesquisadora responsável por este estudo poderá ser contatada pelo telefone 

(41)9676-0333 ou pelo e-mail ingrid_psi@hotmail.com, para esclarecer eventuais dúvidas 

que você possa ter e fornecer-lhe as informações que queira, antes, durante ou depois de 

encerrado o estudo.  

Se você tiver dúvidas sobre seus direitos como participante de pesquisa, você pode 

contatar Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos – CEP pelo telefone (41) 3240-

5570. O CEP trata-se de um grupo de indivíduos com conhecimento científicos e não 

científicos que realizam a revisão ética inicial e continuada do estudo de pesquisa para 

mantê-lo seguro e proteger seus direitos.   

A sua participação neste estudo é voluntária e se você não quiser mais fazer parte 

da pesquisa poderá desistir a qualquer momento e solicitar que lhe devolvam o termo de 

consentimento livre e esclarecido assinado.   

As informações relacionadas ao estudo poderão conhecidas por pessoas 

autorizadas, neste caso, pela professora orientadora da pesquisa. No entanto, se qualquer 

informação for divulgada em relatório ou publicação, isto será feito sob forma codificada, 

para que a sua identidade seja preservada e seja mantida a confidencialidade. A sua 

entrevista será gravada (com um gravador de voz), respeitando-se completamente o seu 

anonimato. Tão logo transcrita a entrevista e encerrada a pesquisa o conteúdo será 

desgravado ou destruído. 

 

 

 

 

 

 

Rubricas: 

 Sujeito da Pesquisa e /ou responsável legal_-

_______________________________________ 

  

Pesquisador Responsável ou quem aplicou o 

TCLE________ 

 

mailto:ingrid_psi@hotmail.com
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Pela sua participação no estudo você não receberá qualquer valor em dinheiro.  

 

Quando os resultados forem publicados, não aparecerá seu nome, e sim um código.  

 

 

Eu,____________________________________________________, li esse termo de 

consentimento e compreendi a natureza e objetivo do estudo do qual concordei em 

participar. A explicação que recebi menciona os riscos e benefícios. Eu entendi que sou livre 

para interromper minha participação a qualquer momento sem justificar minha decisão.  

Eu concordo voluntariamente em participar deste estudo. 

 

 

_____________________________________________ 

(Assinatura do participante da pesquisa ou responsável legal) 

Local e data 

 

 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste participante ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador ou quem aplicou o TCLE 

Local e data 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Dados de identificação 

Nome:__________________________________________________Idade:_________ 

Profissão:____________________________Escolaridade:______________________ 

Nome do filho (a):________________________________________D.N:___________ 

Escola:________________________________________________Ano:___________ 

Data do encaminhamento:_______________________________________________ 

 

1. Quem realizou o encaminhamento do seu (sua) filho (a) para avaliação clínica? 

2. Como foi feita a convocação para a reunião na qual foi realizado este 

encaminhamento? 

3. Para quais profissionais foi feito o encaminhamento?  

4. Quando foi feito o encaminhamento, você teve alguma dúvida? Se sim, o que não 

ficou esclarecido? Teve oportunidade de esclarecer sua dúvida? 

5. Você concorda com o encaminhamento do seu (sua) filho (a) para avaliação clínica? 

Se não, você teve oportunidade de expressar sua opinião aos educadores 

responsáveis pelo encaminhamento? 

6. O que os responsáveis pelo encaminhamento falaram sobre a queixa de leitura e 

escrita do seu(sua) filho(a)?  

7. Você concorda com o que foi dito sobre as condições de leitura e escrita do seu (sua) 

filho (a)?  

8. Você acha que seu (sua) filho (a) tem dificuldade para ler e escrever?  

9. Antes da queixa ser realizada, você achava que seu filho tinha um problema de leitura 

e escrita? Por quê?  

10. A que causas você atribui estas dificuldades observadas? 

11. Foram realizadas explicações sobre possíveis causas atribuídas à dificuldade relatada 

e alternativas de tratamentos? 

12. Após todo esse processo (desde o encaminhamento até chegar à 

avaliação/atendimento fonoaudiológico) mudou alguma coisa para você e/ou para seu 

filho (filha)? 

13. Sobre a referida queixa, os educadores falaram algo sobre o modo que os familiares 

devem lidar com as dificuldades apontadas? Se sim, o que foi dito? 

14. A partir do que os educadores falaram sobre a queixa de dificuldades de leitura e escrita 

do seu (sua) filho (a), você passou a fazer alguma coisa diferente com seu filho com 

relação à leitura e escrita do seu (sua) filho (a)? 


