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1. Introdução
O processo de aquisição de leitura e escrita pela criança constitui, em nossa sociedade, um

marco importante no desenvolvimento infantil. Diferentemente da oralidade, para a aquisição da
escrita é necessário que a criança passe por um período de aprendizado formal oferecido pelas
instituições de ensino. Porém, nem todas as crianças conseguem o sucesso necessário nesse
processo e passam a ver a leitura/escrita como algo impossível (ou muito difícil) de ser
aprendido.

Vários estudos mostram que as reais dificuldades das crianças podem ficar ainda mais
acentuadas, quando elas vêm de ambiente com experiência limitada com relação ao uso da escrita
(Massi e Berberian (2005), Berberian et al. (2006) e Zorzi (2003)). À escola tem cabido, dentre
tantas outras incumbências que têm ultimamente assumido, o papel de compensar essa ausência
de práticas de letramento no ambiente familiar. Entretanto, o que se verifica é que isso não tem
sido suficiente. Além disso, a escola, de modo geral, tem-se centrado demasiadamente na
valorização da escrita enquanto forma e/ou produto e muito pouco, no processo de aquisição da
escrita em si. Por isso, é muito comum o professor nas séries iniciais preocupar-se mais com a
ortografia e as regras gramaticais do que o trabalho com textos. Não raramente, é possível
surpreender a situação em que o professor manifesta-se como favorável ao trabalho com textos
em sala de aula, no entanto ao abordá-los realiza um trabalho, em que (na prática) questões de
regras gramaticais e ortografia são excessivamente (exclusivamente) privilegiadas. Em outras
palavras, mesmo ao eleger o texto como unidade de análise, o seu trabalho em sala de aula acaba
anunciando suas preocupações com relação à forma. Com relação a isso, Massini-Cagliari (2001)
afirma que

sem conhecer bem as formas das letras, e sem saber diferenciá-las entre si
(categorização gráfica), o aluno pode não ser capaz de efetuar com pleno
sucesso a categorização funcional de cada letra – o que pode causar sérios
problemas de aquisição de leitura e escrita.
(Massini-Cagliari 2001: 50)

Além disso, conforme aponta Cagliari (1998b), a categorização das letras é uma questão
de “unidade na variedade”. De acordo com o autor, pode-se chamar com um único rótulo (“A”,
por exemplo) uma variedade de formas gráficas (A, a, a ou a, etc.). Desta forma, conclui-se com
o autor, que “dada essa “variedade” de grafias possíveis para uma mesma letra, não se pode dizer,
então, que a noção de “LETRA” seja algo concreto para a criança logo no início do processo de
aquisição da leitura e escrita. Para ele, o que define, entretanto, abstratamente o que é uma letra
(além do seu aspecto gráfico) é, também, o seu aspecto funcional, que dá conta das relações
estabelecidas entre letras e sons, por um lado, e sons e letras, por outro, pela ortografia.

Sendo assim, a postura de valorização do trabalho em ortografia, no início do processo de
aquisição da linguagem escrita e leitura tem implicações tanto para a concepção dos distúrbios de
leitura/escrita quanto para o próprio trabalho a ser desenvolvido pelo fonoaudiólogo, como temos
a preocupação de enfatizar aqui.

Tendo em vista que grande parte dos sujeitos que chegam à terapia fonoaudiológica vem
desse ambiente pouco favorável ao processo de aquisição da leitura/escrita (por assim dizer), o
presente trabalho tem por objetivo justamente refletir sobre isso a partir da introdução do trabalho
com os gêneros textuais nos atendimentos oferecidos às crianças diagnosticadas com “distúrbios
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na aquisição da leitura/escrita”. No geral, essas crianças apresentam dificuldade de atenção e
escuta, má adaptação comportamental, facilidade em se distrair, dificuldades em seguir instruções
e necessidade de um tempo maior que a média para completar tarefas escolares. Acredita-se,
ainda, que o impacto disso na vida diária tem sido frequentemente negligenciado na determinação
dos planos terapêuticos. Muitas delas apresentam, ainda, o quadro descrito na literatura como
sendo de “transtorno do déficit de atenção e hiperatividade” (TDAH) e/ou alterações de
“processamento auditivo central” (PAC), que são diagnosticados por profissionais da área
médica, tais como: neurologistas, psicólogos e fonoaudiólogos.

Apesar da similaridade entre os “sintomas” apresentados entre as crianças com TDAH e
alteração do PAC, Cavadas et al. (2007) e Barry et al. (2009) relatam que a alteração de PAC está
mais associada aos distúrbios de aprendizagem, se comparada com o TDAH. Em pesquisa
realizada por Cavada et al. (2007), por exemplo, os autores encontraram pior desempenho de
grupo com distúrbios de aprendizagem em algumas tarefas de PAC, se comparado com grupo
com TDAH e grupo controle, e afirmaram corroborar a hipótese de que "as dificuldades no PAC,
eventualmente observadas em portadores de TDAH, não representam um déficit primário, sendo
melhor compreendidas como um fenômeno secundário à desatenção.

Entretanto, este trabalho propõe-se partir do referencial teórico oferecido pela Linguística,
mais especificamente, pelo interacionismo de De Lemos (desde 1982). Ou seja, ao invés, de
guiar-se pelos rótulos (TDAH e PAC) oferecidos pela área da saúde, procura trabalhar as
dificuldades apresentadas pelas crianças, a partir da concepção do processo de aquisição da
leitura/escrita, ampliada pela perspectiva interacionista, de modo que possam ser mais
efetivamente resolvidas no âmbito da clínica fonoaudiológica. Desta forma, a criança é vista para
além desses rótulos, como um sujeito que se constitui na e pela linguagem, assim como é por ela
dividida. Mais especificamente, o objetivo aqui será o de refletir sobre algumas marcas de
oralidade na produção escrita de 8 crianças encaminhadas ao serviço fonoaudiológico por
apresentarem “alterações” no processo de aquisição da leitura/escrita. Assim, acredita-se que
enfocar os gêneros pode ter consequências positivas nas terapias fonoaudiológicas, uma vez que
entram em consideração as condições de produção textuais, a interação com o outro e os demais
elementos linguísticos mobilizados numa situação de comunicação efetiva entre indivíduos. Em
outras palavras, busca-se, com isso, de certa forma, dissolver o caráter dogmático e/ou fossilizado
do ensino da língua materna do processo de aquisição da escrita, no âmbito da clínica
fonoaudiológica. O fato é que a língua a ser construída pela criança se constitui de formas
diferentes e específicas em diferentes situações. E ela poderá construir suas hipóteses sobre o
objeto de conhecimento na interação com o outro.

Para dar prosseguimento à discussão, será apresentado, na sequência, o quadro teórico que
norteia este trabalho.

2. Quadro teórico
Acredita-se que as principais contribuições da Linguística para o entendimento do

processo de aquisição da leitura/escrita não têm muita relação com a escolha do melhor protocolo
de avaliação, nem com o emprego de metodologias experimentais mais adequadas; mas,
fundamentalmente, com a possibilidade de tratar das diferentes posições em relação ao que sejam
uma língua e seu processo de aquisição, ou seja, poder construir criticamente a clínica de
linguagem fonoaudiológica.

Sabe-se que na área de Fonoaudiologia as exigências para seu desenvolvimento nos
padrões do paradigma de ciência positiva se impõem com maior intensidade. Para responder a
isso, é preciso partir de um referencial teórico consistente em aquisição da linguagem. Em
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primeiro lugar, o conceito de língua deve ficar claro. É preciso entender a língua como produto
social enquanto que a fala é individual, para que se possa identificar e discutir as questões
relativas à oralidade e escrita das crianças que chegam à clínica fonoaudiológica. Deve-se ter em
mente, que a língua é um conjunto de convenções necessárias para permitir o exercício dessa
faculdade nos indivíduos, entre os indivíduos (portanto, na interação), que se manifesta por meio
de duas modalidades: a fala e a escrita. A língua é um sistema complexo de signos, que só existe
na coletividade. Ela constitui uma instituição social, de tal forma que ninguém sozinho pode criá-
la ou modificá-la.

No ensino da escrita da língua materna é necessário levar a criança a entender que toda
modificação na língua é introduzida pela fala que é individual e objeto de natureza concreta,
assim como a modalidade escrita. A língua é instrumento e, ao mesmo tempo, produto da fala.
Mas a fala é necessária para que a língua se estabeleça, pois é a fala que faz ouvir e evoluir a
língua. É preciso ficar claro que língua e fala são dois domínios distintos, mas interligados. Isso,
certamente, pode auxiliar a introduzir questões relativas à oralidade e a escrita, assim como
compreender que os recursos existentes nas duas modalidades são distintos. A língua é necessária
para que a fala produza seus efeitos. As pessoas falam e/ou escrevem para produzirem sentidos.
Por este motivo, De Lemos (1992, 2002) buscou em Lacan um novo entendimento para o
conceito de língua. Para ele, a língua é causa de haver o sujeito.

A língua tem uma modalidade oral independente da escrita e se fixa por processos de
natureza também diferentes dessa. Segundo Saussure, a única razão de ser da escrita é representar
a língua. As impressões visuais dadas pela escrita são mais duradouras do que as acústicas, por
isso a imagem gráfica das palavras nos impressiona como um objeto permanente e sólido, ao
passo que a fala se esvai. Uma diferença que deve ser salientada para as crianças é que a língua
evolui sem cessar, ao passo que a escrita tende a ficar imóvel, de tal modo que a grafia passa a
não corresponder mais aquilo que a representava no passado. Por isso, muitas vezes as
correspondências grafema-fonema parecem arbitrárias, fruto apenas de convenção. Eis aí uma
pista para explicar as correspondências existentes entre fonemas e grafemas no sistema de escrita
para as crianças.

2.1 O interacionismo e a posição da criança na língua/linguagem
Quando a criança chega à escola para o ensino de língua materna, normalmente, ela já tem

certo acúmulo de sua experiência de falante dessa língua. Então, é relevante perguntar: qual é a
posição da criança na língua/linguagem quando chega para o ensino de língua materna? Possenti
(2003) afirma que todos que falam, sabem falar e por isso, sabem uma língua. Acontece que nem
todos que chegam à escola estão na mesma posição no processo de aquisição da linguagem. Há
aqueles que ainda estão numa fase inicial do processo de aquisição da linguagem por razões
diversas, que a clínica de linguagem pode muito bem apontar, embora não seja o objetivo aqui
discuti-las. Por isso, é preciso situar-se num quadro teórico amplo o suficiente, como a teorização
desenvolvida por De Lemos, para tratar tanto das especificidades relacionadas à aquisição de fala
e escrita, quanto sustentar tais explicações de forma coerente no mesmo quadro teórico.

A teorização interacionista desenvolvida por De Lemos e colaboradoras aponta que a
mudança é o aspecto mais importante da aquisição da linguagem seja oral ou escrita. Descrever a
fala da criança ou escrita significa descrever algo em constituição e, ao mesmo tempo, em
mudança, ou seja, é preciso lidar com o fato de que a heterogeneidade é constitutiva da
língua/linguagem. Foi preciso nessa teorização demonstrar como as propriedades estruturais da
linguagem podiam ser derivadas de processos de interação linguístico-discursivos, já que o
quadro teórico sempre rejeitou a análise da fala da criança como manifestações de categorias da
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descrição linguística. Foi preciso afastar qualquer tipo de mecanismo de natureza indutiva ou
endógena na análise e categorização linguística da fala da criança. Havia a necessidade de
explicar um funcionamento que explicasse tanto o fragmento não-analisado, que comparece na
fala da criança num momento inicial do processo de aquisição da linguagem, quanto do erro num
segundo momento, até o acerto, ainda num outro momento. Em outras palavras, foi preciso
encontrar uma saída para que o sujeito fosse incluído no funcionamento da língua.

O esforço, na teorização, é o de trazer o falante/escrevente/sujeito na sua relação com a
língua, ao mesmo tempo em que há a necessidade de se afastar de um tipo de sujeito epistêmico,
apontado pela psicologia. Ou seja, foi preciso se afastar de modelos teóricos que concebem a
aquisição da linguagem simplesmente como um processo de aprendizagem. O desfio sempre se
concentrou para não abandonar nem o sujeito nem a língua. Na medida em que a proposta teórica
avança, opondo-se cada vez mais à noção de desenvolvimento, torna-se irrelevante procurar na
fala da criança uma ordem de emergência de categorias linguísticas, como se elas tivessem
existência fora da órbita do funcionamento da língua, onde o sujeito está sempre em causa
(implicado). Sem o sujeito, a língua passa a ser apenas um conjunto de leis e regras delineadas
numa abstração. No processo de aquisição da linguagem a criança passa da condição de
interpretado à intérprete. Há um sujeito que, capturado pela linguagem, desponta na cadeia
significante. Tal proposta, que é uma noção alternativa à noção corrente de desenvolvimento,
assenta-se sobre a alteridade radical da língua relativamente ao organismo, pois o sujeito ao se
constituir na e pela língua/linguagem é também por ela dividido. Com isso, evidencia-se que o
processo de aquisição da leitura/escrita é parte do processo de constituição do sujeito, através do
qual ele se significa (n)o mundo e é significado, como pode ser observado no trabalho de Lier-
De-Vitto e Andrade (2011).

3. Apresentação e discussão dos dados
Nesta seção, serão discutidos alguns dados referente ao processo de aquisição da linguagem

escrita, obtidos através de registros de prontuários, de 8 crianças encaminhadas ao serviço
fonoaudiológico do município de Campinas (SP), por apresentarem “alterações” nesse processo.

Os dados informados são de crianças/adolescentes de 11 a 13 anos de idade, que estavam
matriculados no 6º ou 7º ano do ensino fundamental e relatavam história de fracasso escolar. Elas
não apresentavam quaisquer problemas de saúde e tinham audição normal.

Após serem triadas e avaliadas pela fonoaudióloga do serviço, as 8 crianças/adolescentes que
tiveram suas dificuldades na aquisição da leitura/escrita confirmadas, foram integradas em um
grupo (formado por quatro meninos e quatro meninas) e deram início ao atendimento
fonoaudiológico, que era realizado quinzenalmente, em 2012, num ambulatório de especialidades
do município. Neles privilegiou-se o trabalho com dois gêneros textuais: as tiras e as narrativas.
Salienta-se aqui que o conceito de “gênero discursivo” ou “gênero textual” é tomado de forma
ampla, tal como faz a Linguística Aplicada ao defender a ideia (que se faz adesão aqui) de que no
ensino da escrita deve-se favorecer a reflexão sobre a linguagem e, para isto, tanto os textos
escritos quanto os orais devem ser objeto de estudo. Assim, o gênero foi pensado na terapia
fonoaudiológica como meio de articulação entre as práticas sociais e os objetos linguísticos, mais
particularmente, no domínio da produção escrita pelas crianças/adolescentes. Como se sabe, a
escola sempre trabalhou com gêneros, mas normalmente reduz seus ensinamentos aos aspectos
estruturais ou formais dos textos. É justamente essa desconsideração de aspectos interacionais
que pode ter contribuído para que relevo fosse dado mais à forma do texto do que sua função
comunicativa.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3893



Logo no início do atendimento fonoaudiológico foi feita uma sondagem das temáticas de
interesse dos sujeitos. Eles elegeram o trabalho com as tiras e, mais tarde, com as narrativas. Em
seguida, foram feitas leituras de exemplares do gênero escolhido, para que as
crianças/adolescentes observassem suas principais características (suas marcas) e tomassem
contato com diferentes aspectos da escrita. Nessa fase, foi dada ênfase ao processo de leitura e, ao
mesmo tempo, valorizavam-se as iniciativas daqueles integrantes do grupo, que traziam material
próprio para leitura durante os atendimentos fonoaudiológicos. Logo após foram realizadas rodas
de conversa para discutir o tema proposto pelo texto escolhido e, posteriormente, a discussão da
estrutura composicional do gênero estudado.

Somente depois de passar rigorosamente por essas etapas de trabalho é que se iniciava a
produção do texto em si. Primeiramente, o texto era redigido individualmente por cada
criança/adolescente e, posteriormente, um outro era redigido por todo o grupo, tendo o último,
portanto, vários autores. Essa produção coletiva proporcionou ao final dos atendimentos a
confecção de um pequeno volume que foi apresentado pelas crianças/adolescentes ao grupo de
pais/responsáveis que as acompanhavam durante os cinco meses de atendimentos
fonoaudiológicos que foram programados.

3.1 O trabalho com o grupo de crianças
3.1.1 O trabalho com as tiras

De modo geral, pode-se dizer que a fala esteve presente em todo o processo de construção
textual, pois foi através dela que os diferentes aspectos da escrita puderam ser tocados. Além
disso, todo o trabalho iniciava-se pela leitura, seguida de discussão do texto.

A primeira tira trazida pela fonoaudióloga mostrava uma sequência de três cenas em que o
Cascão1, personagem principal, aparecia cantarolando e tocando violino na primeira cena. Em
seguida, o Cebolinha pede o violino do amigo emprestado jogando-o para a Magali, que estava
numa bóia, dentro de uma piscina cheia de água, o que impediria Cascão de recuperar o
instrumento, uma vez que a característica principal desse personagem (como o próprio nome
sugere) é ter aversão a água e até ao banho. E, na terceira cena, o Cascão aparece desapontado,
enquanto que Cebolinha e Magali aparecem sorridentes.

Essa tira foi trazida pela fonoaudióloga não apenas por ser um episódio curto, contendo
poucas palavras para leitura, mas principalmente por colocar, como na maioria das tiras, uma
situação dialógica em foco. Embora não seja o objetivo deste texto apresentar e discutir todas as
dificuldades de escrita dos sujeitos um a um e sua história de vida, é preciso dizer que todos
estavam ainda com dificuldades na relação fonema-grafema; o que já não seria mais esperado nas
séries mais adiantadas do ensino fundamental que eles frequentavam.

Depois de cada um ler individualmente a tira em questão, a fonoaudióloga pediu que um
dos sujeitos lesse em voz alta para todo o grupo acompanhar. Inicialmente, a criança/adolescente
não aceitou a proposição da tarefa, mas tão logo foi encorajada pela terapeuta, atendeu ao pedido.
Após essa leitura (silabada, mostrando dificuldades na interpretação de ss em posso e depois no s
em usar, que foi lido pela primeira vez como /s/ e não como /z/ pela criança), foi feita uma
pequena discussão do texto, inclusive abordando a escrita do nome dos personagens (Cebolinha e
Cascão), suas conhecidas características, além das escritas das outras palavras que apareciam na
tira, que possibilitaram abordar as diferentes representações do /s/ na escrita: com a letra c (em

1 O Cascão, Cebolinha, Mônica e Franjinha são personagens de muito sucesso criados pelo cartunista brasileiro
Maurício de Souza. Eles estão presentes nas histórias em quadrinhos, que em grande parte circulam nas revistas
infantis, em publicação conhecida como gibis e também, mais recentemente, em filmes.
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Cebolinha), com ss (em posso), com s (em senhor), com /s/ no final de sílaba (em Cascão), além
de que esta mesma letra s aparece com o som de /z/ em duas palavras: usar e músico. A tira é
exemplar no sentido de poder ilustrar como a partir de um pequeno material é possível através da
interação com as crianças/adolescentes abordar, o que para muitos dos integrantes do grupo
aparece como um problema: a relação fonema-grafema.

No trabalho com o grupo foi possível também observar que apesar de a ortografia ser uma
forma de se grafar as palavras, isto não significa que se tem apenas uma forma fixa de lê-las. Foi
possível mostrar que a ortografia admitia leituras diferenciadas das palavras e foi possível apontar
que um leitor pode dizer /krasi/ ou /klasi/ para a palavra classe, por exemplo, conforme o dialeto
a que pertença.

Para Cagliari (2002), apenas no início da aquisição da escrita, as crianças mostram um
apego à correspondência entre fonemas e grafemas um para um. Ele afirma que é muito comum
elas transferirem para a modalidade escrita às marcas de oralidade. Por esta razão, um dos
objetivos deste trabalho com escrita na clínica fonoaudiológica é o de distinguir os problemas de
fala dos de escrita para os sujeitos atendidos no grupo e, na medida do possível, para seus
familiares e professores. Não se deve ignorar que, frequentemente, as queixas dos professores
trazem a afirmação de que “crianças que falam errado, escrevem errado”. Um dos trabalhos na
clínica fonoaudiológica é desmistificá-la.

No entanto, Lemle (1993), que trata da aquisição da escrita focada no conceito de
alfabetização, afirma que a criança deve entender que as letras representam os sons da fala. Só
que a ideia de que a escrita representa a fala não é, de modo algum, nova. A autora afirma que
uma criança que ainda não consiga compreender o que seja uma relação simbólica entre dois
objetos não conseguirá aprender a ler, assim como aquela criança que não leva em conta
conscientemente as percepções visuais finas, de modo a poder discernir entre uma letra e outra,
também não aprenderá a ler e escrever. De forma semelhante, para que a criança aprenda a ler e
escrever, ela deve ter a capacidade de perceber as unidades sucessivas de sons da fala utilizadas
para enunciar as palavras e de distingui-las conscientemente uma das outras.

A autora propõe um método de alfabetização, levando-se em conta as complicadas
relações entre sons e letras. Nele, ela distingue três tipos de relações entre sons da fala e letras do
alfabeto: 1) relação de um para um: em que cada letra corresponde a seu som, e cada som a uma
letra; 2) relações de um para mais de um, determinadas a partir da posição de cada letra com um
som numa dada posição na palavra, cada som com uma letra numa dada posição na palavra; 3)
relações de concorrência: mais de uma letra para o mesmo som na mesma posição.

De acordo com a hipótese da autora, a motivação fonética da relação simbólica é perfeita
no primeiro caso e decai gradativamente. Para Lemle (1993) tal gradação determina o grau de
facilidade do aprendizado da escrita. As três relações guardam entre si uma ordem lógica, que vai
do mais motivado foneticamente para o menos motivado foneticamente. Esta ordem guiaria as
etapas de processo de alfabetização. Ela supõe que a compreensão do sistema pelo aprendiz segue
os mesmos passos do que afirma ser a lógica do sistema. O que se observa na escrita dos sujeitos
do grupo em questão é que as coisas acontecem todas ao mesmo tempo, deixando ver que o
método proposto pela autora pode ser favorável para ensino, para quem ensina, mas não aponta
uma relação estreita com o conteúdo aprendido, nem com os movimentos dos sujeitos com
relação à aprendizagem.

Lemle afirma que o primeiro grande progresso da aprendizagem dá-se quando o
alfabetizando atina (termo da autora) com a ideia de que há na escrita representação de sons por
letras. De acordo com sua hipótese, o professor deve trabalhar seguindo os graus de dificuldades
salientados pelo sistema de correspondência som-grafema. Depois que isso é sistematizado pelo
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aluno, o alfabetizador deve centrar-se em mostrar que nem sempre sons e grafemas se
correspondem, o que significaria centrar-se no segundo caso elencado pela autora. A terceira
etapa do processo durará a vida toda, pois se toca o ponto da arbitrariedade de correspondência
no sistema linguístico. Neste ponto, o aprendizado requerer uma boa dose de memória, de acordo
com a visão da autora.

Apesar de a visão de Lemle com relação à aquisição da escrita estar restrita ao viés da
alfabetização, ela chega à formulação de que será através da prática da leitura e da escrita, que os
erros de escrita diminuirão. Para Cagliari (2002), é imprescindível refletir sobre as propriedades e
usos da língua (e linguagem); sobre qual é o comportamento da sociedade nos usos que faz da
língua nas mais variadas situações cotidianas e não impor um abecedário, ensinado uma língua,
que pode ser estranha às crianças. Lemle ainda acrescenta que a preocupação com a ortografia
não deve ser excessiva no início do processo a ponto de inibir a expressão escrita do aprendiz.
Para ela, somente será considerado alfabetizado aquele em cuja escrita restarem apenas falhas do
terceiro caso, pois estas serão superadas com a prática da leitura e escrita. Fica evidente que para
Lemle escrever é codificar e ler é decodificar. Neste sentido, pode-se dizer que a posição de
Cagliari (2002) aproxima-se mais do quadro teórico ao qual se faz aqui adesão.

Com relação à produção escrita individual, solicitada a cada um dos participantes do
grupo pela terapeuta, num segundo momento do trabalho, foram observadas algumas marcas de
oralidade, tais como: a escrita de “pediu” como “pidiu”, de “falou” como “falô” (em que /lo/ é a
sílaba tônica), de “usou” como “usô” (em que /zo/ é a sílaba tônica), de “tocando” como
“tocano”, de “jogou” como “jogo” (em que /go/ é a sílaba tônica) e de “atirou” como “atiro” (em
que /ro/ é a sílaba tônica). Ao observar a regularidade com que o fenômeno se apresentou no
grupo, a terapeuta abordou questões de variação dialetal, ao afirmar para os envolvidos, que todo
falante nativo usa sua língua conforme as regras próprias de seu dialeto, ou seja, da comunidade
linguística a que está ligado. Foi possível apontar que há diferenças entre o modo de falar de um
dialeto e de outro, mas isso não significa que um dialeto dispõe de regras e outro não. A
linguagem é um fato social e sobrevive graças às convenções sociais que são admitidas para ela.
As pessoas falam da maneira como seus semelhantes e por isso se entendem. Por isso, a estrutura
do português admite, que um /e/ seja também falado como /i/ (como em “pidiu”, por exemplo) e
que o /ou/ (de “falou”, “usou”, “jogou” e “atirou”) seja também falado como /o/. O fato é que os
dois modos de falar (“pediu” ou “pidiu” e “jogou” ou “jogo” (dito com a sílaba tônica em /go/))
são diferentes em alguns aspectos e por isso caracterizam dialetos diferentes, mas ambos são
regidos por regras muito específicas. Foi possível deixar claro para os sujeitos do grupo através
da reflexão desse fenômeno linguístico que um dialeto não é simplesmente um uso errado do
modo de falar do outro dialeto. São simplesmente modos diferentes. Então, a criança vai aprender
a dizer “pediu” ou “pidiu” não porque é menos ou mais esperta ou dotada para a linguagem, mas
porque é falante de um ou outro dialeto.

Outra importante marca de oralidade na escrita que apareceu com certa regularidade nos
textos dos sujeitos do grupo em questão diz respeito à segmentação das unidades linguísticas.
Sabe-se que não é simples recortar fragmentos sonoros em unidades reconhecidas pela descrição
da gramática da língua, mesmo no caso dos falantes nativos. Isso aparece normalmente bem
delimitado nos resultados dos testes de processamento auditivo. Na realidade, o que eles acabam
por revelar é um trabalho próprio do sujeito com sua língua materna no reconhecimento de
estruturas e unidades que podem não ser as mesmas recortadas pelas teorias linguísticas.

Basicamente, a literatura da área refere que os problemas com relação à segmentação
podem ser tanto de hiper quanto de hiposegmentação. Na verdade, o reconhecimento das
unidades da língua tem a ver com a experiência do sujeito falante com sua língua, o que
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conforme a teorização interacionista de De Lemos, aponta acontecer apenas na terceira posição
da criança com sua língua/linguagem, como um traço que diz respeito à subjetividade de cada um
e, por esta razão, não será o mesmo para qualquer outro sujeito, pois está ligado ao trajeto único
da criança no seu processo de aquisição da linguagem.

Com relação às segmentações, foram encontrados fragmentos nas escritas individuais das
crianças, tais como: “e predado” para “emprestado”, “mibesda” para “me empresta”, “dacanele”
para “taca nele”, “darui” para “da ruim”, “a gora” para “agora”, “a manhã” para “amanhã”,
“vença” para “vem cá” e “voutoca” para “vou tocar”. Obviamente, esses dados não revelam
problemas de discriminação auditiva e sim um modo singular de reconhecer e recortar as
unidades na língua de uma forma diferente. Não se deve simplesmente tratar esses dados como
erros, pois eles acabam revelando as hipóteses que as crianças têm sobre ela. É possível observar
que há uma lógica por detrás de cada segmentação realizada, porém para a escrita da língua
materna da forma como é aceita socialmente, são exigidos ainda alguns ajustes. Estes advêm
justamente da experiência do sujeito com sua própria língua, do processo de leitura e,
principalmente, neste caso, dos momentos de reflexão sobre as estruturas da língua,
desencadeados pela fonoaudióloga.

Todos sabem que a escrita caracteriza-se por resistir a mudanças e alterações linguísticas.
Segundo Saussure (1972), a ortografia aparece, justamente, de uma cristalização (ou
congelamento) da grafia das palavras, fazendo com que ela perca, com o tempo, sua característica
básica (ou inicial) de ligação com os segmentos fonéticos. Para Cagliari (2001), a “palavra”,
como unidade da escrita, tem uma importância muito grande para o estabelecimento da
ortografia. Para ele, a palavra representa uma forma de segmentação da fala. Prova disso é que,
na linguagem oral, as pausas mais comuns seguem padrões entoacionais e, muito raramente, uma
pessoa fala palavras separadas por pausas. Sendo assim, a identificação de palavras, conforme
apontado pelo autor, é o primeiro passo para se lidar com a ortografia. Pode-se dizer aqui, que
isso foi tomado como tarefa pela fonoaudióloga em seu trabalho com esse grupo de
crianças/adolescentes, cujo resultado foi bastante positivo; apontando que, talvez, ela deva ser
desenvolvida com mais frequência nos atendimentos de crianças que apresentam dificuldade em
segmentação e/ou ortografia.

Foi possível mostrar para as crianças/adolescentes, que quem lê muito e escreve bastante,
com o tempo passa a ter cada vez menos problemas em escrever de forma a adequar-se à
ortografia; porém, mesmo assim, algumas dificuldades são normais de acontecer ao escrever
palavras de pouco uso. No trabalho desenvolvido com as crianças/adolescentes enfatizou-se que é
“normal” não saber, eventualmente, a forma “correta” de uma determinada palavra e para que
isso ocorra, deve-se recorrer aos dicionários. Além disso, consultando-se alguns dicionários foi
possível mostrar como a ortografia que temos atualmente apresenta problemas, que até mesmos
os dicionaristas têm dúvidas quanto à grafia de certas palavras e que nem sempre o acordo entre
eles é possível. Com isso, foi possível discutir com as crianças que as dificuldades em acertar a
ortografia não são nenhum privilégio deles, nem apenas um problema de
alfabetização/letramento.

3.1.2 Das tiras às narrativas
O passo seguinte do trabalho com os sujeitos foi a produção de textos narrativos,

respeitando-se a escolha inicial feita pelo grupo. Para tanto, a primeira proposta foi motivada pela
apresentação de uma tira aos integrantes do grupo. Nela, a mãe do personagem Cascão (das
histórias em quadrinhos) aparecia com uma toalha de banho e um sabonete na mão direita,
tentado convencer o pequeno (que parecia estar muito sujo) a tomar banho. De acordo com a
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figura, Cascão parecia rejeitar a oferta, ao aparecer girando seu rosto de um lado para o outro,
denotando o reconhecido gesto de negação. Ele estava ao lado do Cebolinha e da Mônica que
apareciam tampando os narizes com as mãos, dando a entender que Cascão estava mal cheiroso.

Após a leitura em conjunto da tira e uma pequena discussão sobre seu sentido, a terapeuta
pediu que cada um escrevesse uma narrativa.

Os resultados de escrita, de forma geral, apontaram mais para os aspectos relacionados ao
controle e aos usos de regras de escrita do que para questões da relação fonema/grafema e
segmentação, tais como as apontadas na seção anterior. Provavelmente, isso se deva aos próprios
passos propostos pelo planejamento da terapeuta e, também, pelo avanço conseguido com relação
à motivação do grupo para as atividades de leitura/escrita, já iniciadas na etapa anterior. Porém, é
preciso dizer que a escrita encontrada, no geral, também não correspondia, em muitos aspectos, à
esperada para a série que os sujeitos frequentavam no ensino fundamental. Nela verificaram-se:
“por que” no lugar de “porque”, “impossível” no lugar de “impossível”, “enporcalhado” ao invés
de “emporcalhado” e “e dái” ao invés de “e daí”.  Pode-se dizer que essa primeira tentativa de
narrativa resultou na produção de um texto muito curto, e ingênuo pelas crianças, porém
coerente.

A segunda proposta de escrita narrativa também foi motivada por uma tira composta por
uma única cena em que Magali aparecia vendendo frutas numa banca de feira livre, sendo que as
duas primeiras prateleiras estavam vazias, aparecendo apenas as cascas das frutas. Depois de
apresentá-la ao grupo, a terapeuta solicitou que cada um escrevesse uma narrativa explicando a
presença do Magali na cena. Nesta produção, verificou-se que as crianças/adolescentes se
limitaram a responder à questão, não atendendo a expectativa da terapeuta com relação à
produção de um pequeno texto narrativo.

Somente na terceira tira apresentada, desta vez, sem nenhuma escrita, apenas como uma
história em sequência é que as crianças produziram um texto que não se reduzia a oferecer
respostas às perguntas feitas pela terapeuta. Na tira, no primeiro quadrinho via-se o Cebolinha
suando ao picar cebolas, no segundo quadrinho observava-se a Mônica cortando cenoura com seu
coelhinho sentado em uma cadeirinha observando-a, no terceiro quadrinho via-se o Cascão com
as mãos sujas mexendo um caldeirão todo sujo e no quarto quadrinho, a Magali aparecia sentada
em uma mesa repleta de frutas, sucos e doces, comendo, ao mesmo tempo em que parecia estar
muito feliz.

Nessas escritas, foram observadas, no geral: a dificuldade no uso dos elementos de coesão
e coerência textuais, nos operadores linguísticos e também na ortografia e acentuação. Na
realidade, a produção de um texto narrativo envolve questões específicas de estruturação do
discurso, coesão, de encadeamento dos fatos a serem relatados, de organização das ideias,
escolhas lexicais e do objetivo do próprio texto. Por isso, escrever um bilhete é diferente de
escrever uma carta ou um relato de viagem, por exemplo. Cada texto tem sua função, e todos os
elementos que estruturam a textualidade precisaram ser discutidos com os participantes do grupo.
O fato é que para começar a escrever, as crianças não precisam estudar gramática, pois elas já
dominam a língua portuguesa na sua modalidade oral. Por esta razão, o trabalho desenvolvido
procurou incentivar os sujeitos do grupo fonoaudiológico a produzir texto a partir da língua (ou
dialeto) que sabia, acreditando que isso os incentivaria a escrever sem bloqueios por não saber
palavras. De fato, essa prática foi um excelente apoio para as atividades de escrita subsequentes.

As crianças ficaram como que livres para escrever da forma como que sabiam, enquanto
que a terapeuta os orientava individualmente em cada projeto de texto. A partir da produção de
textos das crianças, seguiam-se as leituras, comentários a respeito de tudo que era relevante
ajustar, desde a ortografia de palavras à discussão do tema em questão. Verificou-se nessa etapa
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do trabalho que alguns sujeitos ainda estavam inclinados a entender a escrita como espelho da
fala. Porém, ao identificar melhor a posição dessas crianças/adolescentes no processo de
aquisição da linguagem, foi possível compreender porque a escola não conseguia ensiná-los e,
por outro lado, porque eles sofriam tanto para aprender.

Antes de finalizar, é preciso registrar que as intervenções fonoaudiológicas com grupos
foram implementadas na década de 80 e eram na maioria iniciativas isoladas, além de terem sido
exploradas como estratégias favoráveis à diminuição de longas filas de espera para os
atendimentos nos serviços públicos de saúde. A proposta que este trabalho mostrou, representa
um avanço neste sentido, pois ela é sustentada coerentemente por uma concepção discursiva e
interacionista da linguagem, que resgata o diálogo como unidade de análise, de modo a não
separar o sujeito da língua. É possível afirmar que fala participa ativamente do processo de
aquisição da leitura e da escrita, que não se dá de forma passiva, pela criança/adolescente. Trata-
se ainda do processo de constituição do sujeito pela língua(gem). Aprender a ler e a escrever não
implica apenas no conhecimento normativo da modalidade escrita da língua materna, mas sim na
possibilidade de construir significados a partir dessa prática.

Ao concluir, cabe deixar registrado que este trabalho partiu da hipótese de que a criança
tem a noção de que o texto é uma unidade formal e conceitual (de sentido), ao contrário do que
normalmente se acredita, isto é, que ela sabe escrever frases, mas não tem a concepção do que
seja um texto. Acredita-se que esta noção venha da própria experiência acumulada pela criança
na interação, como falante/ouvinte de sua língua materna, ou seja, de sua posição no processo de
aquisição da linguagem; o que nenhum profissional que lida com a aquisição da leitura/escrita
deveria desprezar. Além disso, o trabalho com os gêneros textuais serviu de alicerce para que os
pacientes compreendessem o intuito dos atendimentos, ao ressignificar as atividades de
leitura/escrita, mostrando que estas não são meramente escolares, mas também estão presentes no
dia-a-dia de nossa vida em sociedade, podendo inclusive relacionar-se às atividades de diversão e
lazer.
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