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DISLEXIA, DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM, TDA/H, E OUTROS: 
FALSOS DIAGNÓSTICOS NA ÁREA DE LEITURA E ESCRITA? 
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RESUMO: Este artigo põe em discussão o excesso de diagnósticos (Dislexia, Transtorno do 
Déficit de Atenção com ou sem Hiperatividade - TDA/H, Alteração de Processamento Auditivo, 
Transtorno de Aprendizagem, entre outros) realizados na área escolar e que marcam no corpo 
da criança a causa de seu insucesso na escola. A partir do acompanhamento de crianças 
portadoras desses diagnósticos, sob os pressupostos teóricos da Neurolinguística Discursiva, 
procura-se analisar: como o diagnóstico faz sentido para a criança, para a escola e para a 
família. Observa-se que o diagnóstico exclui a subjetividade da criança quando ela responde a 
ele, no entanto, a proposta não é a de negar uma patologia, mas a de conhecer o que a criança 
faz diante daquilo - processos de leitura e de escrita, escola, lição - que não faz sentido para 
ela. Na base dessa problemática está a importante questão de se distinguir quando se trata de 
falsos diagnósticos e essa reflexão se dará a partir de um estudo de caso. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Neurolinguística Discursiva, leitura, escrita, diagnósticos, família. 
 
Dyslexia, learning issues, add/h and others: false diagnostics on the reading and writing areas? 

 
ABSTRACT: This article brings to discussion the over diagnosis (dyslexia, attention deficit 
disorder with or without hyperactivity – ADD/H; hearing process alteration, learning disorder, 
among others) done in the school environment, which leave as a track on the child’s body the cause 
of his/her poor learning at school. Following children with this disorder, based on the theories 
of the discursive neurolinguistic, we intend to analyze: the meaning of the disorder to the child, 
the school and also the family. One can notice that the diagnosis excludes the subjectivity of the 
child when he/she responds to it. However, the goal here is not to deny a disease, but to know what 
the child does in response to it – reading and writing processes, homework. Linked to this issue, 
there is the importance of distinguishing the child who have it or not, through a case study. 
 
KEYWORDS: Discursive Neurolinguistic; reading; writing; diagnosis; family. 
 
 
 
 Introdução 

Há anos, diferentes profissionais de diferentes campos de estudo reconhecem o 

excesso de diagnósticos realizados na área de leitura e escrita: Santos (1974); Coudry e 

Scarpa (1985); Collares e Moysés (1986); Mayrink-Sabinson (1997); Coudry e 

Mayrink-Sabinson (2003); Coudry (1987; 2005); Lima (2005).  

                                                             
1  Fonoaudióloga, Mestre em Lingüística com a dissertação “Fale com ele: Um estudo neurolingüístico 

do autismo”. Doutoranda em Lingüística na área de Neurolinguística Discursiva, sob orientação da Prof. 
Dra Maria Irma Hadler Coudry tendo como objeto de estudo o Centro de Convivência de Linguagens 
(CCazinho), vinculado ao Instituto de Estudos de Linguagem (IEL/Unicamp). soniasellin@uol.com.br. 
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No entanto, cada vez mais e com mais freqüência são realizados diagnósticos 

sendo os mais comuns os de Dislexia; Transtorno e Déficit de Atenção (com ou sem 

hiperatividade) – TDA/H; Dificuldade de Aprendizagem. Atualmente, somam-se a 

esses a Alteração de Processamento Auditivo da área da Fonoaudiologia e 

Otorrinolaringologia; Transtorno Desafiador de Oposição e o Transtorno Bipolar, ambos 

da Psiquiatria; e a Disfunção Executiva, comumente, encontrada na Neuropsicologia. 

Trata-se, então, de diagnósticos que incidem na vida escolar da criança/jovem.  

Alguns dos sintomas que se constituem como critérios dos diagnósticos no 

interior dessas patologias/transtornos, tais como: dificuldade para escrever e ler na 

Dislexia; dificuldade em se concentrar na tarefa e se distrair por qualquer coisa no 

TDA/H; falta de condições de a criança acompanhar a classe no Distúrbio de 

Aprendizagem podem explicar e diagnosticar o insucesso escolar de um grande número 

de alunos brasileiros.  

Diante disso, o diagnóstico serve como explicação para a escola e também para 

as famílias que encontram dificuldades em lidar com a resistência dos filhos em 

estudar, fazer a lição de casa, ou ainda, quando estes demonstram falta de interesse por 

qualquer coisa relacionada à escola com sobra de interesse e atenção para jogar vídeo-

game ou outro jogo, por exemplo. Compreende-se, assim, que por se tratar de 

descrições e sintomas gerais abarcam um grande número de crianças com problemas 

escolares, inclusive, muitas delas sem patologia ou transtorno algum.  

Nota-se nos últimos anos uma certa popularização dessas patologias/ 

transtornos. E a que se deve isso?  

A presença desses temas em programas televisivos de variedades, novelas e em 

revistas da imprensa escrita, destinada, sobretudo a mulheres, chama a atenção de um 

número cada vez maior de pessoas em um país que tem a educação entre seus maiores 

problemas. Boa parte da população é suscetível a uma explicação de causa biológica 

para as dificuldades escolares dos filhos porque estas constituem questões complexas 

de difícil compreensão . 

Colabora também para isso o fácil acesso à Internet que oferece muitas 

informações a respeito desses diagnósticos. Alguns sites possibilitam ainda que 

qualquer um faça testes para saber se o filho (ou ele próprio) é portador de algumas 
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destas patologias. Nesse caso há uma antecipação e precipitação de resolução daquilo 

que nem existe. Essa abrangência de fatores acabou por baratear um conjunto de 

sintomas e diagnósticos que são importantes e de grande valia quando se trata de 

diagnósticos verdadeiros, mascarando, quando falseados, as reais causas do insucesso 

escolar de uma criança/ jovem.  

Termos como Hiperatividade e Problemas de atenção (em referência ao 

TDA/H); Dislexia e Distúrbio de Aprendizagem (DA) migraram da ciência como lugar 

de origem, para o uso comum. Na história recente, efeito parecido se deu também com 

os termos Depressão; Síndrome do Pânico, L.E.R (Lesão por Esforço Repetitivo) - 

nascidos no interior de um conjunto de considerações teóricas de natureza biológica, 

psíquica e social, formulado para entender e explicar a doença, patologia ou transtorno; 

e na condição de ajudar seus portadores com tratamento, acabaram por ter um uso 

naturalizado e generalizado perdendo a especificidade gerando, por vezes, preconceito.  

O psicanalista Calligaris (2007a) também observou isso quando escreveu que 

pesquisa realizada com crianças na Austrália mostrou que estava sendo diagnosticada 

como depressão o que era infelicidade banal. Horwitz (2007b) faz a mesma observação 

em relação a crianças e adultos americanos. Outro estudo de 2003 envolveu 

pesquisadores das cidades de Nova York, Maryland e Madrid que analisaram visitas ao 

consultório do National Center for Health Statistics de médicos em particular ou 

grupos de práticas. Os pesquisadores calcularam o número de visitas em que médicos 

registraram diagnósticos de Transtorno Bipolar e descobriram que houve um aumento 

de 20.000 registros em 1994 para 800.000 em 2003 identificando um aumento 40 vezes 

no número de diagnósticos nesse período (2007c). Esse feito, conclui o estudo, 

classifica o Transtorno Bipolar como uma doença comum na infância, especialmente 

entre os meninos, disparando o uso infantil de psicofármacos com poucos benefícios e 

com efeitos secundários rápidos e graves. 

Parece, então, que o excesso de diagnóstico nas diferentes áreas remete a um 

fenômeno mundial, não se restringindo ao Brasil, e, parcialmente, condiz com a 

supremacia da área da neurociência2 no cenário científico atual. Ou seja, tudo está nas 

                                                             
2  A neurociência é uma prática interdisciplinar que reúne as disciplinas biológicas (neurobiologia, 

neurofisiologia, neurofarmacologia, etc.) e estuda o sistema nervoso normal e patológico e se inter-
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relações funcionais do cérebro, inclusive, sob a supervisão da neurofarmacologia. E 

sobre isso a Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ ANVISA (2008) fez a 

estimativa de que entre 2004 e 2008 houve um aumento de 930% na venda do 

medicamento Concerta e Ritalina, nomes comerciais da substância metilfenidato, 

recomendado para controlar a desatenção da criança/jovem/adulto. Em avaliação 

anterior realizada no ano de 2004 esses fármacos atingiram o número de 731 mil caixas 

contra 71 mil caixas do ano de 2000.  

Finalizando a questão do excesso de diagnósticos em diferentes áreas, o médico 

britânico, David Goldberg (2009a), referência mundial na Psiquiatra3, propõe 

mudanças no Manual de Diagnósticos e Estatísticas - DSM - (Associação Americana 

de Psiquiatria) e no de Classificação Internacional de Doenças - CID - (Organização 

Mundial de Saúde). Sua opinião é a de que se criou um excesso de nomenclatura para 

doenças, o que ele considera uma estupidez: criar doenças só atrapalha o tratamento. 

Em relação aos transtornos de TDA/H e Depressão, ele também percebe o excesso de 

diagnósticos e põe em relevância que os manuais trazem os diagnósticos de variação 

sub-clínica de alguns transtornos - para prevenção - e o efeito disso tem sido a 

medicalização, o que ele condena veementemente4. O TDA/H, a Dislexia e o DA são 

diagnósticos que aparecem na mídia atual como patologias recentemente descobertas e 

de incidência em crianças de idade escolar. Mas, não se trata disso. 

A Dislexia é referida na medicina em 1872 com Berlin e em 1896 com o 

neurologista Morgan na publicação do caso de um menino com inteligência normal, 

mas incapaz de ler, fato descrito como “Cegueira verbal”. Em 1968, a Federação 

Mundial de Neurologia estabelece a Dislexia como um transtorno de aprendizagem da 

leitura que acontece com crianças de inteligência normal, sem problemas importantes 

                                                                                                                                                                                   
relaciona com diferentes estudos de diferentes áreas: Teoria da Informação, Semiótica, Lingüística, 
Cibernética, Computação, Educação, entre outras.  

3  Em relação a esse assunto podem ser lidas as reportagens cientificas: “A fabricação de doentes ...” de 
Ray Moynhan e Alan Cassels no endereço eletrônico: http://www.scribd.com/doc/9659466/A-
Industria-Bilionaria-Da-Fabricacao-de-Doentes-Ray-Moynihan-Alan-Cassels-Prevencao; e a de 
Javier Sampedro : “Tráfico de doenças...” no endereço eletrônico: 
http://www.scribd.com/doc/8565053/Trafico-de-Doencas-Laboratorios-Definem-Novas-Patologias-
Em-Busca-de-Mais-Opcoes-de-Mercado. 

3  Goldberg foi o idealizador do uso do questionário como instrumento de estimar prevalência de 
transtornos psiquiátricos em grandes populações. 

4  O direito do disléxico de ser avaliado de forma alternativa à escrita é assegurado pela lei de número 
9.394/96. 
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sócio-culturais e emocionais que o justifique, portanto, de origem constitucional 

(CRITCHLEY, 1985).  

De maneira geral, a Dislexia tem sido definida como uma dificuldade de 

aprendizagem na área da leitura, escrita, soletração, e, ocasionalmente, inclui o cálculo 

matemático, em crianças com inteligência normal e com acesso à escolarização. Alguns 

autores como Galaburda et al. (1989) inferem alterações cerebrais nos disléxicos, mas 

estas alterações não existem em todos eles e estão presentes em outros transtornos e 

patologias5. Para este autor os portadores de Dislexia do tipo fonológica apresentam 

alterações na região do giro temporal superior e tempôro-parietal; e a do tipo visual na 

região parieto-occipitais (GALABURDA, 2003). As alterações genéticas também são 

citadas como causa da Dislexia, mas não existe nada conclusivo em relação a isso.  

Há diferentes tipos de Dislexia (BODER, 1973): Disfonética ou Fonológica: 

dificuldade na conversão letra-som; Diseidética ou Superficial: o processamento visual 

está afetado; Mista: quando a fonológica e a diseidética aparecem associadas. Encontra-

se também na literatura a Dislexia Adquirida e a Dislexia de Evolução. A Adquirida se 

dá quando uma criança segue seu processo de alfabetização normalmente e diante de 

uma lesão cerebral, decorrente de diferentes causas, passa a ter dificuldade especifica 

para leitura e /ou escrita; a Dislexia de Evolução é compreendida como uma dificuldade 

apresentada pela criança no início do seu processo de leitura e escrita (Santos, 1974). 

Com exceção dessa última descrição, causa estranhamento observar que tantas 

crianças diagnosticadas, atualmente, como disléxicas não tenham dado nenhum sinal, 

antes da sua escolarização de que alguma coisa não ia bem. Afinal, aprender a ler e a 

escrever pressupõe: maturidade cerebral que se mostra gradualmente sob o ritmo 

próprio de cada criança e envolve o domínio dos movimentos (motor fino) e 

coordenação viso-motora da leitura e da escrita; processo de lateralidade cerebral em 

definição; desenvolvimento da área cerebral de associação de linguagem; memória 

visual e auditiva; seleção de figura e fundo; letramento (em diferentes níveis porque as 

crianças vivem em distintas condições em uma mesma sociedade letrada); e, ainda, a 

valorização social da leitura e escrita pela família.  

                                                             
5  Galaburda, Rosen e Sherman (1989) colocam em relação na dislexia a ausência da assimetria direita - 

esquerda do plano temporal (plano temporal), bem como, anomalias celulares nas vias visuais e 
auditivas do núcleo geniculado médio e lateral.  
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Quanto à incidência de Dislexia para a população em idade escolar encontram-

se os seguintes índices, com maior predisposição em meninos: 0,4% no DSM6-IV-TR 

(2000), 17% na ABD7 (2009) e 25% em CAPOVILLA (2002), Observa-se nesses 

índices uma variação muito grande que obviamente está atrelada ao conceito de 

dislexia subjacente a esses indicadores.  

Em relação ao TDA/H, no ano de 1947, os médicos Strauss e Lehtinen 

publicaram um estudo sobre crianças com atraso mental, com hiperatividade e 

dificuldade de manter a atenção e, nessa ocasião, nomearam esse conjunto de sinais 

como “Síndrome de Lesão Cerebral Mínima”. Em 1962 Clement e Peters, a partir de 

uma descrição próxima desta última, chegaram à nomenclatura de “Disfunção Cerebral 

Mínima” (DCM), por considerarem que nem sempre era encontrada uma lesão, mas um 

funcionamento cerebral alterado.  

Durante as décadas de 60 e 70 do século XX, estudos de crianças diagnosticadas 

com DCM destacaram inteligência normal, desatenção, hiperatividade e leves 

problemas de coordenação motora fina como critérios essenciais para esta síndrome. 

No início de 1980, a DCM teve o seu nome substituído por “Déficit de Atenção” que, 

em 1983, é incluído no DSM-III (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais – 3ª revisão) e vinculado a critérios específicos sendo renomeado, então, como 

“Transtorno de Déficit de Atenção com ou sem Hiperatividade”. Em 1993 sua inclusão 

se dá também na Classificação Internacional de Doenças – 10ª revisão (CID – 10) 

como um transtorno descrito dentro do grupo “Transtornos Hipercinéticos”.  

Vale observar que as descrições médicas (CID-10 e DSM-III e IV) desse 

transtorno demonstram um cuidado muito especial no resgate da constatação de que já 

no bebê ele se encontra presente. Entretanto, nos últimos 10 anos, o TDA/H ficou 

fortemente associado à criança agitada em idade escolar: atenta para qualquer ruído ou 

acontecimento externo à aula e desatenta para conteúdos escolares.  

A incidência do Transtorno do Déficit de Atenção com ou sem Hiperatividade 

tanto na indicação do DSM-IV-TR (2000) quanto da Associação Brasileira do Déficit 

                                                             
6  DSM-IV-TR, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – 4ª revisão 

www.psicosite.com.br/cla/DSMIV.htm (acesso: 15 mar. 2009) 
7  Associação Brasileira de Dislexia /ABD - www.dislexia.org.br (acesso: 25 abr. 2009) 
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de Atenção8 está entre 3 e 5%. Guardiola et al (1998) indicam a variação entre 3 e 10%, 

também com maior predisposição nos meninos. Observa-se, portanto, uma certa 

harmonia entre os indicadores que não combinam, apenas, com a super vendagem dos 

fármacos Ritalina e Concerta muito indicados para crianças com esse diagnóstico.  

Considerando agora o “Distúrbio de Aprendizagem” (DA), observa-se que tem 

uma relação direta com alteração no percurso de aprendizagem da criança. Porém, o 

uso desse termo remete a equívocos constantes quando aparece como sinônimo de 

outras expressões, tais como: “Déficit de Aprendizagem”, “Transtorno de 

Aprendizagem”, “Dificuldade de Aprendizagem”, "Discapacidade” - termos usados nas 

diferentes áreas da medicina, educação, fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia, etc.  

Quanto à diversidade dessa nomenclatura, Rotta (2006) considera que 

“Transtorno de Aprendizagem” implica a presença de uma lesão ou desordem orgânica; 

“Déficit de Aprendizagem” sugere um atraso em relação àquilo que a criança deveria 

apresentar em determinada idade; “Dificuldade de Aprendizagem” refere-se à 

dificuldade específica que uma criança pode apresentar diante de um determinado 

saber, por exemplo, a noção de conjunto. Nessas condições quando a dificuldade é 

resolvida a dificuldade da aprendizagem desaparece.  

A incidência para o diagnóstico de Distúrbio de Aprendizagem sob o nome de 

Transtorno de Aprendizagem tem o indicador de 2 a 10% da população (DSM-IV-TR, 

2000), mas não se conseguiu balizar um índice propriamente dito e nem a predisposição 

em relação a meninos e meninas devido à existência de diferentes termos.  

Até o momento, buscou-se delinear um panorama sobre os diagnósticos 

comumente presentes na área de leitura e escrita, suas origens, as variações de 

incidência e os processos de naturalização desses termos no uso cotidiano da linguagem. A 

questão agora é entender um pouco mais sobre a realização desses diagnósticos. 

 

1. O que um diagnóstico põe em relevância? 

 A expectativa mais comum dos pais em relação ao filho é a de que ele 

transponha bem as marcas do desenvolvimento que conferem a ele uma certa 

normalidade desde bebê (quando começa a sorrir, a andar, a falar, a controlar os 

                                                             
9  Associação Brasileira do Déficit de Atenção/ ABDA - www.tda/h.org.br – (acesso: 15 mar. 2009) 
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esfíncteres) até entrar na escola. Na escola o esperado é que este filho aprenda a ler e a 

escrever, a fazer amigos e por estas conquistas continuar atestando sua normalidade e o 

funcionamento satisfatório dessa família. A escola tanto pública quanto particular gosta 

de crianças e de famílias assim.  

 Pode-se pensar que na escola pública esse aluno e a sua família são a representação 

de que alguma coisa funciona bem nessa instituição. Em classes superlotadas, eles são 

um presente. Nas escolas particulares, são alunos normais e representam a qualidade 

daquela escola, cujo produto, o ensino, fica mais valorizado no mercado. 

 No entanto, existem crianças/jovens que não correspondem a esse ideal de aluno 

e desencadeia uma avalanche de desidealização que atinge a ele próprio, a escola e a 

família. O que se esperava não aconteceu. Por quê? 

Famílias de condições financeiras favoráveis ou que possuem convênios 

médicos com cobertura para diferentes atendimentos, começam a procurar, muitas 

vezes, com o encaminhamento da escola, profissionais de diferentes áreas (medicina, 

psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, entre outros) para que lhes expliquem o que 

está acontecendo com o filho.  

Para isso é preciso que a família fale para estes diferentes profissionais sobre a 

criança. O corpo físico, psíquico, intelectual da criança pode ser avaliado e medido e, 

em alguns casos, imagens do cérebro podem ser solicitadas. As avaliações, cada uma na 

sua especialidade, se baseiam no que os pais falam, e às vezes, no que a criança 

apresenta de leitura e escrita.  

Em grande parte dessas avaliações, o entorno da criança/jovem – escola/ensino, 

família, aspectos sociais – quase sempre são desconsiderados ou ficam na 

superficialidade. A partir dessa consideração, a pergunta a ser feita é: O que o 

diagnóstico realizado não põe em evidência?  

O Brasil tem investido na avaliação da eficiência da educação pública (algumas 

avaliações como o PISA atinge as particulares também) com quatro indicadores9: 

ENEM, PISA, PROVA BRASIL E SAEB. Os resultados são observados em notícias 

como: “Piores escolas no Enem têm 60% dos alunos” (2009b); “O Brasil é reprovado, 

                                                             
10  ENEM - Exame nacional de Ensino médio; PISA - Programa Internacional de Avaliação de Alunos: língua 

portuguesa/ leitura e matemática/ resolução de problemas; SAEB - Sistema Nacional de Avaliação do 
Ensino Básico: destinado a alunos da 4ª a 8ª série do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio.  
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de novo, em matemática e leitura” (2009c), referindo o fato de o Brasil ocupar no PISA 

em 2006 a 53ª posição entre 57 países e a 52ª em 2008; “Os resultados preocupantes do 

SAEB” (2007d) dão conta de que a universalização do ensino melhorou, mas a 

escolarização piorou.  

Em relação ao ensino básico há, entre outras, a seguinte constatação10 “País tem 

11,5% de crianças analfabetas” (2009d) em alusão ao ensino de leitura e escrita nos 

primeiros anos escolares. Em se tratando do ensino médio temos “Alunos do 3º ano têm 

nota de 8ª série” (2007e) constatando que 43% dos estudantes mostram conhecimentos 

de leitura e escrita esperados para a 8ª série e não para o final do ensino médio 

(SAEB/2005). 

Não podemos deixar de considerar as medidas do governo11 Lula em relação à 

busca da universalização do ensino em território brasileiro - a criação da bolsa escola; a 

aplicação da lei (PEC 134/07, idealizada por governos anteriores) punindo agentes 

públicos que deixarem crianças fora da escola; a revisão da constituição da criança e 

adolescente quanto à obrigatoriedade dos pais matricularem seus filhos; e por fim, a 

implantação do sistema de inclusão de crianças especiais, provenientes de escolas 

especiais ou que estavam fora da escola: vamos nos atentar para o fato de que tudo isso 

garante a presença da criança no ambiente físico da escola, mas não a sua escolarização. 

Em relação à formação do professor e sua valorização profissional as notícias 

também não são animadoras pelo menos no que diz respeito ao estado de São Paulo: 

“1.500 professores “nota zero” vão dar aulas em São Paulo” (2009e) reclamando do 

fato de que a formação do professor não tem importância nenhuma para o exercício da 

profissão; “30 mil professores faltam por dia em SP” (2007f), referindo que a falta 

diária dentre os 230 mil professores da rede estadual de São Paulo é de 12,8%, contra 

um índice de falta inferior a 1% ao dia em escolas particulares.  

                                                             
10  O ensino básico é avaliado pela Prova Brasil cujos dados são de difícil interpretação porque as 

informações são contextualizadas no âmbito do município onde fica a escola, depois em relação ao 
seu estado e país. 

11  Nem todas essas medidas foram criadas nesse governo fazendo parte do programa de políticas 
publicas de educação em governos anteriores. O ministério de Educação desse governo é de 
responsabilidade de Fernando Haddad. 
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A pesquisa feita, em 2003, pela APEOESP12 e DIEESE (2007g) com 1780 

docentes sobre as causas relacionadas com faltas de professores indicou: 61% dos 

professores sofrem de nervosismo; 57% têm falhas na voz provocadas pelo abuso 

vocal; 44% apresentam angústia. Segundo análise geral do Centro de Atendimento 

Psico-Social as profissões mais atingidas pela depressão são as de professor, agente 

penitenciário, policial e motorista (2008) 

Há uma tendência no Brasil de concentrar na figura do professor e no governo 

as causas do ensino de má qualidade. Parece que quase nunca a figura do diretor, 

coordenador, gestor, para usar um termo bastante em alta hoje em dia, é citada como a 

responsável pelo que une essas duas pontas, o que dá mostra de que talvez estes lugares 

sejam importantes postos de observação (BURGUER, 1990).  

Em relação às famílias observa-se que as mais estabilizadas social e/ou 

culturalmente recorrem a diferentes profissionais e incluem os filhos portadores de um 

desses diagnósticos – aparentemente, a maioria desses casos são estudantes de escola 

particular- em acompanhamentos com um ou mais profissionais ao mesmo tempo. Os 

filhos das classes mais pobres, estudantes de escola pública correm mais riscos de serem 

marginalizados apesar de terem os mesmos diagnósticos que os primeiros e, 

frequentemente, esses pais acusam a escola que acusa as famílias.  

 Para falar brevemente da família, esta instituição passou por grandes 

transformações no Brasil e no mundo. O formato familiar consangüíneo de pais e filhos 

de um único casamento se desdobrou para vários modelos diferentes buscando, 

possivelmente, mais possibilidades de arranjos familiares bem sucedidos. Contudo, a 

responsabilidade do sustento familiar também não se destina mais ao homem e 

atualmente quase 40% das famílias brasileiras13 (IBGE/2007h) são chefiadas por 

mulheres. Há ainda a existência de aproximadamente 230.000 jovens com menos de 18 

anos ocupando o lugar de chefe de família (Pnad /2009f). 

A estruturação familiar não é condição única, mas em muitas situações é 

condição fundamental para o sucesso das crianças na aquisição de leitura e escrita, 

                                                             
12  APEOESP - Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo; DIEESE - 

Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio Econômicos. 
13  Esses dados são indicadores sociais da pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística/IBGE -2007 e da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio/Pnad -2009. 
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como nos esclarece o sociólogo francês Bernard Lahire (1997). Ele estudou crianças de 

bairros pobres da periferia da França que iam bem nos estudos, destoando da grande 

maioria dos alunos da mesma escola, e descobriu que a diferença que essas crianças 

traziam era o fato de que suas família tinham projeto de vida. Lahire analisa que a 

existência de um projeto de futuro impõe uma organização à família e isso foi 

percebido, inclusive, pela melhor arrumação e cuidado com a casa dessas crianças em 

detrimento das outras. 

Um exemplo em que se juntam as questões familiares, de diagnóstico e de escola 

aconteceu na cidade de Campinas – SP e foi noticiado em 16/10/2009 (2009) nos 

jornais sob diferentes manchetes14: “Menina de 7 anos bate em professores e policiais e 

é presa pela PM”; “Menina de 7 anos vai parar em DP após briga”.  

A notícia dá conta de que a escola estadual chamou a polícia depois de tentar 

localizar alguém da família repetidas vezes porque uma menina de 7 anos, estudante da 

2ª série fundamental, brigou com colegas. Ela se descontrolou, agrediu as professoras e 

também os policiais chamados que resolveram, então, levar a criança para a delegacia. 

Ainda de acordo com o jornal, o Conselho Tutelar condenou a decisão da polícia e a 

Secretaria de Educação alegou que o Conselho autorizou os policiais a levarem a 

criança. A Policia Militar informou que o boletim de ocorrência poderia ter sido feito na 

própria escola e que irá punir os policiais. A mãe afirma que a escola sabe que sua filha 

tem hiperatividade e faz tratamento psiquiátrico na UNICAMP (Universidade Estadual 

de Campinas). A direção da escola confirmou, por meio da secretaria, saber sobre a 

hiperatividade da menina. 

 A análise desse caso é representativa porque flagra o esvaziamento da autoridade 

de grandes instituições nacionais: Família, Conselho Tutelar (protetor da infância e 

adolescência), Escola e Polícia. A atuação da Medicina também deve ser lembrada 

porque talvez fosse o caso de reconsiderar os remédios indicados para essa criança. 

Essas quatro instituições reúnem tudo o que regula a relação do Estado e povo quanto à 

formação moral e ética, proteção, cidadania e repressão. 

                                                             
14  As reportagens aqui citadas podem ser lidas na íntegra em: 

http://portal.folhanoticias.com.br/?pg=ler&id=8590 16/10/09; www.jusbrasil.com.br - Folha online 
17/10/09 e http://cosmo.uol.com.br/noticia/39587/2009-10-15/menina-de-7-anos-briga-na-escola-e-
acaba-na-delegacia.html - 15/11/09 (acesso: 19 out. 2009). 
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No caso apresentado todas as instituições falharam tanto de forma isolada quanto 

combinada. O que chama a atenção é que se essa menina de 7 anos fosse vista como 

portadora de alguma doença/transtorno físico ou mental, naturalmente, se chamaria uma 

ambulância, mas se é vista como marginal que não responde ao cumprimento de lei, 

então, a presença da polícia faz todo sentido.  

 Depois da leitura que acabamos de realizar podemos responder a pergunta feita 

anteriormente: o que o diagnóstico põe em relevância? Na criança, o fato de que está em 

dissonância com o que a escola e a família esperam dela. Entretanto, quem vai 

diagnosticar a escola e a família, partes componentes do diagnóstico, sendo quais forem 

os diagnósticos? 

Se o diagnóstico é o primeiro passo nesse processo, quando se chega nele, o 

acompanhamento da criança é o próximo passo, neste contexto o CCazinho- Centro de 

Convivência de Linguagens – passa a ser a continuidade da proposta desse artigo. 

 

2. CCazinho 

O CCazinho - Centro de Convivência de Linguagens teve início em setembro de 

2004 por iniciativa professora Maria Irma Hadler Coudry e nasceu com o objetivo de 

acompanhar crianças e jovens com dificuldades nos processos de leitura e de escrita. 

Nesse primeiro momento se observou que as crianças eram trazidas pelos familiares 

para avaliação15 e a maior parte delas tinha um diagnóstico escrito ou repetido 

verbalmente. Quem são essas crianças? Cerca de 20 crianças e jovens que na sua 

grande maioria freqüentam escolas públicas cursando o início do ensino fundamental 

(2º, 3º e 4º série), seu final (7ª e 8ª série), há pelo menos um caso de aluno do ensino 

médio. Independentemente da fase escolar em que se encontram essas crianças/jovens 

são aprovadas mesmo sem dominar a escrita e a leitura, passando de uma série para 

outra e esse percurso os deixa à margem de uma sociedade cada vez mais exigente com 

o nível de escolaridade dos seus.  

                                                             
15  Esse encaminhamento é feito por professores de escolas públicas e particulares, por profissionais 

que sabem da existência desse Centro ou pelas famílias das crianças freqüentadoras. As avaliações 
são compostas da avaliação da leitura e a escrita sob orientação da Neurolinguistica Discursiva e de 
avaliação psicológica de cunho psicanalítico.  



 
Edição nº 07 de Dezembro de 2010 

 

13 
 

Os diagnósticos apresentados por elas são Transtorno do Déficit de Atenção 

com e sem Hiperatividade, Dislexia, Alteração do Processamento Auditivo, 

Dificuldade de aprendizagem e dificuldade de leitura e escrita. É freqüente que uma 

mesma criança apresenta dois desses diagnósticos combinados entre si.  

A entrada do CCazinho no mundo destas crianças não se dá pelo diagnóstico, 

mas pela busca do trabalho que fazem em relação à leitura e à escrita, existindo para 

isso dois critérios de inclusão: 1- que a prioridade da criança seja os processos de 

leitura e escrita e no caso em que as prioridades são de ordem psicológicas, os pais são 

orientados primeiramente a buscar ajuda desse tipo; 2- comprometimento dos pais (ou 

responsável) na sustentação dessa busca. 

O trabalho com linguagem verbal e não verbal realizado neste centro envolve a 

avaliação, o acompanhamento da criança (em grupo e individual) e a relação com a 

família16 com base em um conjunto de teorias compatíveis que tomam a linguagem 

como um produto histórico as quais a Neurolinguística Discursiva (ND) lança mão para 

estudar a fala, a leitura e a escrita. 

À luz da ND fala, leitura e escrita são vistas na perspectiva discursiva que 

requer que se tome como ponto de partida teórico a interlocução e tudo aquilo que a 

ela diz respeito: as relações que nela se estabelecem entre sujeitos falantes de uma 

língua, dependentes das histórias particulares de cada um; as condições em que se dão 

a produção e a interpretação do que se diz; as circunstâncias histórico-culturais que 

condicionam o conhecimento partilhado e o jogo de imagens que se estabelece entre os 

interlocutores (COUDRY E FREIRE, a sair). Três autores são particularmente 

convocados para a análise e compreensão dos processos de leitura e escrita: Vygotsky, 

Luria e Freud - este último relativo a estudo de neuropatologia e pré-psicanálise.  

Esses autores têm em comum a noção cerebral de que diferentes regiões 

(motora, auditiva, visual, cinestésica) estão sob a regência funcional, holística, plástica 

e dinâmica do cérebro como um todo. Assim, diante de funções complexas como a 

                                                             
16  Reuniões individuais (com solicitação partindo dos pais ou dos profissionais que atuam no 

CCazinho) e coletivas mensais que se deram até o ano de 2008. Em 2009 prosseguiram as reuniões 
individuais e a coletiva passou a ser semanal. Por meio dessa relação com a família é que os pais 
sempre sabem sobre o que está sendo feito com o filho e, eventualmente, participam de atividades 
do grupo das crianças. É de praxe a participação de todos (cuidadores, crianças, pais) no lanche de 
fim de tarde que encerra a sessão do grupo do CCazinho.  
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escrita e a leitura o cérebro age como um todo ativando mais umas áreas e menos 

outras. Freud e depois Vygotsky reconheceram a escrita como sendo mais complexa do 

que a leitura que é mais próxima da fala.  

Para Vygostky e para seu discípulo Luria (1988) essa visão funcional de cérebro 

é dependente da constituição histórico-cultural do sujeito. Na concepção vigotskyana o 

cérebro, órgão biológico do corpo humano, se estrutura de acordo com o materialismo 

histórico e dialético de Marx e Engels a partir das relações históricas culturais que o 

homem constrói no domínio da natureza e na sociedade em que vive (onto e 

filogeneticamente) (VYGOTSKY, 1979). A linguagem propiciou a superação (e não 

extinção) das funções elementares, reguladas por processos biológicos, para as funções 

psicológicas superiores o que envolve a percepção, atenção, memória, raciocínio 

intelectual e a constituição da criança como sujeito social. 

Sendo a linguagem a principal das funções psíquicas superiores e mediadora das 

relações humanas, nos interessa conhecer o que os pais falam da vida escolar de seus 

filhos. Ocorre que sempre que perguntamos aos pais o que está acontecendo com o seu 

filho, invariavelmente, a resposta é uma seqüência de queixas escolares e, por fim, que 

um médico ou outro profissional constatou por escrito ou falou em determinado 

diagnóstico. Na grande maioria das vezes eles não têm uma opinião a respeito dos 

processos de escrita e leitura do filho. Eles relatam que seus filhos têm problemas na 

escola.  

Para o trabalho desenvolvido no CCazinho o interesse é sobre o que a 

criança/jovem pode contar sobre sua relação com a leitura e com a escrita; qual 

trabalho lingüístico e social que essa criança/jovem realiza; o que esse sujeito nos conta 

sobre a sua vida e sobre a escola que freqüenta? E a família, o que tem a nos dizer e a 

nos perguntar?  

Nesses anos de trabalho com crianças portadoras desses diagnósticos observou-

se que quando essas crianças passam a ser olhadas e a se olharem como sujeitos de suas 

próprias histórias, entram para o mundo da escrita e começam a ler e a escrever. A 

escrita e leitura são apenas parte desse processo e quando a criança/jovem pode falar 

sobre isso, não é mais necessário que o outro (médico, psicopedagogo, fonoaudiólogo, 

psicólogo, professor, pais) fale por ela através de um diagnóstico. 
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Ou seja, quando há a descrição do que se considera como sendo a dissonância 

da criança em relação ao processo de leitura e escrita, por um lado, diminui sua própria 

resistência em relação a ler e escrever, por outro. A existência de um trabalho de leitura 

e escrita se apresenta assim como um contraponto, preenchendo o espaço que até então 

era ocupado apenas pelo diagnóstico dado. É preciso por em relevância que muitas 

vezes quem diagnostica não é quem acompanha a criança e muitas vezes essa criança 

nem sequer é acompanhada. 

Nesse centro é comum que a criança não tenha discernimento do que representa 

seu diagnóstico, mas sabe sobre seu desempenho escolar porque percebe a sua nota, a 

reação da professora, dos colegas e dos pais. Da mesma maneira, há famílias que não 

sabem o que esses diagnósticos significam, se referindo a eles como “doença”. 

Com a família o objetivo é refletir quanto ao uso que fazem da leitura /escrita e 

o espaço que é dado à criança como leitor mesmo quando esta ainda não sabe ler. 

Observa-se muito frequentemente que os pais têm dificuldades para descrever a 

dificuldade da criança sem apelar para um julgamento moral: “Ele joga vídeo-game 

muito bem e não sabe fazer conta de um mais um”; “Tudo não passa de pura sem-

vergonhice, falta de interesse, teimosia”; “Com a escola que ele freqüenta não vai 

aprender nada mesmo”; “O professor dele sabe menos que ele”. Assim, desqualificam 

moralmente o filho, a escola e o professor de uma vez só.  

Nesse cenário há espaço de trabalho apenas para aquelas famílias que conseguem 

se voltar para a relação de leitura e escrita do filho porque podem revisitar os próprios 

processos, se incluírem nesta reflexão – trata-se de se instaurar um novo sentido para a 

leitura e a escrita e, conseqüentemente, para o insucesso da criança/jovem. Há pais que 

não saem da posição inicial e acabam rompendo ou não sustentando a freqüência da 

criança neste centro porque não se envolvem no processo. Nesses casos parece que a 

criança precisa ficar no lugar de um sintoma familiar, como se tudo dependesse apenas 

dela. Destaca-se que muitos pais chegam desanimados porque já tentaram outras 

alternativas de tratamento para seus filhos e não conseguiram nenhum resultado.  

Quanto às crianças/jovens que freqüentam o CCazinho, participar do percurso 

com eles não é simples e nem sempre tranqüilo. Eles chegam cansados de serem 

cobrados por um sucesso escolar que não acontece e já desenvolveram uma série de 
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estratégias para sobreviverem a essa situação. Apresentam-se com motivação quase 

nula para ler e escrever, embora refiram o desejo de ler e escrever, como se por um 

passe de mágica isso possa acontecer. Assim, uma preocupação permanente é a de 

resgatar a motivação, o interesse por estes processos e isso só se dá quando descobrem 

a função social da leitura e da escrita na própria vida.  

Por uma questão de espaço neste texto, restringirei a apresentação do 

funcionamento do CCazinho a uma panorâmica do trabalho ali realizado: há diferentes 

tipos de acompanhamentos: grupo e individual; somente individual; família (individual 

e/ou coletivo); além disso, há o contato com as escolas freqüentadas pelas 

crianças/jovens. As atividades em grupo (duração de duas horas semanais) privilegiam 

mais fortemente na linguagem os seus aspectos: social, histórico e público através de 

diferentes atividades de escrita, leitura, desenho, leitura dramatizada, teatro, canto, 

dança, onde se fazem também os lanches comunitários. Essas sessões são filmadas e 

compiladas para o Banco de Dados da Neurolinguística (BDN) e também são 

realizados registros escritos de cada sessão. O acompanhamento individual (duração de 

1 hora/semanal) realizada por um ou mais cuidadores17 tem como objetivo levar a 

criança a mergulhar no próprio processo de leitura e de escrita: levá-la a refletir sobre o 

trabalho lingüístico que realiza quando está falando, lendo e escrevendo.  

O tipo de atendimento somente individual tem deste último a diferença de ser 

realizado com adolescente ou adulto que não se ajusta mais com essa experiência de 

grupo pela faixa etária dos seus componentes (entre 7 e 14 anos).  

Em relação aos cuidadores vale os pressupostos de Vygotsky (2004) para quem 

a criança tem uma posição ativa no processo de aprendizagem. E nesse processo ela se 

apresenta com uma área potencial de desenvolvimento cognitivo (zona proximal de 

desenvolvimento), definida como a distância entre o seu nível real de desenvolvimento 

que é determinado pela sua capacidade atual de resolver problemas individualmente e o 

nível de desenvolvimento potencial, determinado através da resolução de problemas sob 

                                                             
17  Os cuidadores são alunos da graduação dos cursos de, Letras, Lingüística, Fonoaudiologia, 

Pedagogia, Matemática, Artes, alunos de pós-graduação em Lingüística da nossa universidade, ou 
ainda, alunos especiais de outras universidades que se matriculam e cursam as disciplinas AM 035: 
Ler e Escrever - acompanhamento de crianças e jovens I e II ministrada pela Profa Dra Maria Irma 
Hadler Coudry. O objetivo maior dessa disciplina é preparar esses alunos para a despatologização 
de processos normais de processos de leitura e escrita. 
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a orientação de adultos ou em colaboração com pares mais capazes. Para a ND, o 

cuidador é aquele que ocupa o lugar desse adulto experiente e o de um sujeito social 

que aprende a partir das relações que experimenta e vivencia hoje e pelo resto de sua 

vida, assim como a própria criança.  

Diante do que foi exposto até agora, passo a apresentar um estudo de caso com 

o objetivo de analisar junto com o leitor se o diagnóstico de Transtorno e Déficit de 

Atenção e Hiperatividade (TDA/H) e de Distúrbio de Aprendizagem recebido pela 

criança é verdadeiro ou falso. 

 

3. Estudo de caso 

Trata-se de HT avaliado em dezembro de 2007 com a idade de 8a5m, 

diagnosticado com Transtorno e Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDA/H), além de 

Distúrbio de Aprendizagem (DA). Aluno de 3ª série de escola pública estadual, seus 

pais procuraram o CCazinho porque a professora os chamou várias vezes para avisar 

que HT precisa de acompanhamento diferenciado, pois, “não aprende a ler e escrever 

e é hiperativo”. Consultaram diferentes profissionais que chegaram aos diagnósticos já 

citados. 

A entrevista inicial foi feita com o pai de HT que reclama sobre o filho dizendo 

que ele “não tem como passar de ano na escola, não lê, não escreve, nada, nada. É 

desatento demais na escola e no resto ele vai bem. Monta jogos (...) na escola não vai, 

não tem jeito...” 

Em outro encontro, os pais de HT negam qualquer intercorrência com a saúde 

de seu filho desde o seu nascimento. O pai segue dizendo “já fiz de tudo para fazer o 

menino se interessar pela escola, pela escrita e leitura, mas não consigo nada. (...) já 

tirei coisas, já dei coisas e nada muda o comportamento dele. Minha preocupação é 

que ele está passando de ano e não sabe nada”.  

Analisando a fala desse pai, observamos a explicitação de várias coisas 

importantes: os pais se preocupam com a situação de HT na escola; não sabem como 

agir; não o consideram intelectualmente prejudicado; ele não dá problema em nada a 

não ser para coisas de escola; ele apresenta problema de atenção; tem problema de 
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memória; a progressão continuada como um sistema de ensino que aprova mesmo 

quando a criança não sabe nada.  

O que essa análise revela não é pouca coisa: trata-se de pais preocupados, 

interessados que não sabem como lidar com o problema de ter um filho que não lê, não 

escreve, e que nada muda essa situação ou seu comportamento. Mas, o que eles fazem 

de fato em relação aos processos de leitura e escrita do filho? Nada. As atitudes que 

assumem estão dirigidas para controlar o comportamento de HT.  

 

Encontro com HT 

Iss18: Você sabe por que está aqui? 
HT: Sei, poque a tia me disse que ela me ensina um negócio hoje e amanhã eu não vou mais 
lembá. Eu tenho um pobema de leitua. 
Iss: E você escreve? 
HT: Só algumas coisas. A pofessora disse que passei de ano com muita dificuldade no 
potuguês.  
Iss: E você quer aprender a ler e escrever? 
HT: Muito.  
HT: Todo mundo fala que eu sou burro. 

 

HT omite o "R" líquida lateral (tap) e reduz para um fonema aquelas produções 

sonoras complexas acompanhadas das laterais “L” (de forma assistemática) e “R” (de 

forma sistemática). O que afeta palavras como “lembrar” e “problema”, por exemplo.  

Proponho a HT que escreva uma palavra. Ele avisa que vai escrever “carro”, 

aparentando nervosismo, escreve /bosa/. Diante de sua tensão digo para ele que está 

tudo bem. 

 

Iss: HT todo mundo em algum momento tem dificuldade para ler e escrever. Ao invés de 
escrever vamos ver o que você sabe dessa palavra que você escreveu. 
Ele consegue nomear as letras, mas não reconhece e nem recupera a palavra escrita. “B o s a”  
Iss: Na escola você copia? 
HT: Copio, mas, às vezes, copio errado. 
Iss: E em matemática como você vai? 
HT: Vou melhó, não consigo lê os pobema, mas eu sei conta. 
Iss: Qual a sua maior preocupação,HT? 
HT: Queia apende a lê e esqueve. A TA19 vem aqui e ela melhoo bastante. Ela éa muito ruim. 
 

                                                             
18  Iss – Investigadora Sonia Sellin, autora desse artigo.  
19  TA é uma colega sua de classe que freqüenta o CCazinho. 
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 Nesse encontro me deparei com um menino consciente de suas questões tanto de 

escrita quanto de fala, não me pareceu desatento e nem agitado. Ao contrário com boa 

capacidade de auto-observação. Conversamos sobre suas questões de fala. Fizemos 

algumas brincadeiras com a língua para poder elevá-la na produção do /r/ e ele gostou e 

conseguiu fazer todos os movimentos isolados e em seqüência, indícios que não há nada 

de errado com a motricidade e mobilidade de sua língua. Mas, havia nele uma tensão 

visível. 

 O que temos até agora desse caso: um menino que freqüenta a escola há 4 anos e 

não sabe ler nem escrever, ele próprio reconhece isso. Seria um caso de Dislexia, ou 

uma dificuldade específica para leitura e escrita? 

Senti falta da fala da mãe no primeiro encontro e quando a encontrei novamente 

ela falou sobre os problemas do casal e a “luta” que é para HT fazer a lição. HT só faz a 

lição com ela porque o pai não tem paciência e o chama de “burro” (sic). Ela conta que 

muitas vezes chega a fazer a lição por ele porque não agüenta mais de tanto nervoso (sic). 

 Como foi dito anteriormente, a avaliação da criança no CCazinho se dá na 

esfera da escrita, leitura e também psicológica. Neste caso a relação entre o casal e 

também com HT estava muito desestabilizada. Foi decidido juntamente com a psicóloga 

que se os pais aceitarem se submeterem a atendimento psicológico, então, HT iniciaria 

no grupo e no acompanhamento individual, do contrário, não assumiríamos este caso.  

Reunimos novamente com os pais e foi feita a proposta que aceitaram na hora. 

Passariam a procurar um psicólogo imediatamente para o casal. HT foi chamado e a 

condição mantida. Os pais avisaram dias depois que o posto de saúde do bairro em que 

moram ficou de agendar uma entrevista para eles com a psicóloga.  

HT inicia em sessões coletivas e individuais no CCazinho (atendimento 

individual realizado por mim). Foi feito contato com a escola que reclamou muito do 

comportamento dele e confirmou sua extrema dificuldade em ler e escrever; como ele 

tem muita dificuldade, em classe, recebe em folhas separadas conteúdo de primeiro ano 

escolar. As aulas de reforço que ele freqüenta seguem o mesmo padrão das aulas 

regulares.  
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Analisando o contato com a escola, ficou parecendo que HT não foi alfabetizado 

no primeiro ano e agora sua situação é remediada em função do que ele não consegue. 

Ou seja, ele não foi alfabetizado e continua não sendo.  

Esse caso, ainda nesse primeiro semestre de 2008, passou a ser acompanhado 

pelas cuidadoras AB E PN, mas continuei tendo acesso a ele através das reuniões de 

estudo de casos e de reuniões com pais.  

O acompanhamento individual discursivamente orientado, como já foi 

considerado, se inicia pautado no levantamento de interesses da criança – compreende-

se com Vygotsky (1926/2004) e Luria (1981) que a criança se move pela sua motivação 

e expectativas que alteram sua atitude de atenção20 e disso depende a compreensão da 

função social e da leitura e da escrita; as possibilidades de diferentes experiências com 

escrita e leitura; a verificação das hipóteses que a criança usa para escrever e ler. Não há 

uma divisão didática entre esses momentos, tudo acontece conjuntamente porque se 

inter-relacionam, da mesma forma que avaliação e acompanhamento se fundem.  

Ocorre assim porque esse acompanhamento é visto como um processo e ainda 

que se mude o cuidador, a criança é o sujeito ativo que interfere na própria história 

quando internaliza o que era externo a ela, ou seja, um conhecimento que estava no 

meio social, no caso a leitura e a escrita, e, principalmente, pela mediação da linguagem 

produz novas relações de sentidos que ampliam suas matrizes semânticas e alteram sua 

zona de desenvolvimento.  

HT tem grande interesse por jogos, por bichos, por conhecer o ambiente do 

campus da Unicamp, o entorno do CCazinho. Sua hipótese inicial de escrita é a de 

manter a vogal ou uma consoante e uma vogal (não necessariamente aquela 

correspondente com a palavra que quer referir). Nos jogos escolhidos por ele e que 

implicam raciocínio lógico, percebe-se sua dificuldade em diferenciar dezenas, 

centenas, milhão.  

                                                             
20  Para Vygotsky a Atitude de atenção deve ser entendida como um sistema de reações de atitude, ou 

seja, reações preparatórias do organismo que colocam o corpo na devida posição e no devido estado 
que o preparam para a atividade a ser desenvolvida. Para isso três momentos precisam ser 
considerados: a existência do estímulo do impulso (impressão interna, ou externa, uma palavra não 
pronunciada, um desejo, uma emoção); elaboração central desse impulso, ou seja, a forma assumida 
por estas reações na relação com o sistema nervoso central; e, o efeito responsivo. Todas as reações 
de atitudes e a sua medida (mais intensa, menos intensa) variam de acordo com a singularidade do 
sujeito em função do sexo, idade, habilidades e experiências emocionais. 
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A leitura de HT é feita por uma sílaba por vez e para descobrir qual é o som da 

vogal representa com a mão os sons de cada vogal combinados com determinada 

consoante. Por exemplo, para ler a palavra sapo o faz pela sílaba repetindo par si mesmo 

“sa”, “se”, “si”, “so” e “su”. Nem sempre conseguia recuperar a sílaba esperada porque 

nem sempre reconhecia a letra. Ou seja, não se trata de leitura porque a leitura se dá 

quando - um conjunto de traços no papel são significados como letras que se compõem 

de diferentes sons que podem ser apagados e apenas pelo sentido ser reconhecidos 

como palavras da língua - nos explica Freud em 1891. Este autor analisa também que 

lemos pela totalidade de uma palavra, pelo sentido, e não letra por letra. A partir disso 

entendemos porque lemos mensagens em que as letras estão misturadas com números, 

ou faltando partes, ou ainda, lemos uma palavra presente em um texto por outra que não 

se encontra escrita. 

 O que HT faz são tentativas do reconhecimento das letras, não se trata ainda 

nem de decodificação porque para isso a correspondência - traçado motor e som – que 

compõem a letra precisaria estar sistematizado, e no seu caso não está. Isso é visto 

claramente na medida em que um traçado de letra pode ter sons diferentes.  

As cuidadoras fazem diferentes atividades com HT, algumas das quais podem 

ser realizadas em casa. As cuidadoras perceberam que a mãe dele continua ajudando 

muito seu filho, não permitindo que ele de fato levante hipóteses sobre escrita. As 

atividades propostas pelo CCazinho para HT fazer em casa, não são do tipo “lição”, mas 

uma extensão da exploração da função social de leitura e da escrita. Disso depreende-se 

a idéia de que a mãe de HT não o vê como possível escrevente ou leitor. Quando foi 

conversado com a mãe sobre isso, descobriu-se também que ela ainda não havia 

procurado o serviço de psicologia conforme combinado. Explicou-se a ela a necessidade 

de deixar HT se apresentar na escrita como ele pode. Nos acompanhamentos HT 

continuava a resistir para escrever e ler, ele preferia jogar.  

HT já desenvolveu muitas estratégias para conseguir ficar 4 horas por dia, todos 

os dias, por quase 4 anos inteiros, em uma classe sem partilhar com colegas as mesmas 

letras escritas ou lidas. Ele fazia à parte atividades como: colar, pintar, algumas 

envolvendo letras. Ele percebe e sofre com isso, e para compensar o problema de leitura 

e escrita, desenvolveu uma atenção para tudo o que acontece na escola e na sala. Ele 
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sabe de tudo, ele conta tudo, ele é popular e sabe o que as pessoas esperam ouvir dele, 

ele inventa coisas que não acontecem. É pela linguagem que ele tenta minimizar a sua 

distância dos colegas de classe, e é essa a estratégia que ele carrega para o CCazinho. 

Um dia ele nos conta que queria se tornar um escritor, isso se deu na mesma 

época em que as profissões foram tema do encontro coletivo do CCazinho. O fato de 

HT participar do grupo do CCazinho o ajuda muito porque lhe dá possibilidades de 

partilhar conhecimento de leitura e escrita com outras crianças Ele reconhece seus 

pares, crianças que têm dificuldade como ele, crianças que já tiveram dificuldades e as 

ultrapassaram. 

Fazer um livro foi a proposta para HT no acompanhamento individual e essa 

oficina passou pelo enfrentamento de diferentes situações: escrevia um pouco e negava-

se a escrever o restante; queria que o outro fizesse por ele; alegria com o que escreve e 

desanimo porque faltava muito, sempre tentando falar de alguma coisa para o tempo 

passar. No intervalo entre uma coisa e outra, HT acertava escrever/ler letras e também 

errava, mas a relação das hipóteses usadas para isso estavam lingüisticamente mais 

próximas da palavra intencionada. O desgastante era o enfrentamento pelas cuidadoras 

das estratégias desenvolvidas por HT para não escrever, mas conforme ele foi 

conseguindo escrever sua alegria era visível. Enfim, o livro ficou pronto e ele pode 

experimentar um sucesso com a escrita.  

Em junho de 2008 foi dado um ultimato aos pais quanto à questão do 

atendimento psicológico, caso contrário, seria explicado a HT a situação e ele seria 

desligado. Nesta reunião com os pais, a mãe refere que HT está melhorando muito 

mesmo na leitura e na escrita, ela está muito feliz com isso. O pai acha que nada mudou 

no comportamento do filho. Na outra semana a mãe de HT começou o atendimento 

psicológico, o pai foi uma vez e não voltou mais.  

 Entre as muitas atividades realizadas no acompanhamento individual, uma delas 

foi a de pesquisar sobre cigarras, considerando o fato de que HT gostava de bichos. Ele 

adorou, e na época das cigarras, ele recolheu mais de 50 cascas de cigarras. Pesquisou 

sobre cigarra, fotografou, escreveu, desenhou, mostrou para todo mundo e assustou 

muita gente. No final de 2008, HT lia e escrevia. Obviamente, ele se mantinha à 

margem de muitos conteúdos trabalhados nesses anos de aula que ele, mesmo estando 
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de corpo presente, não sabe, não viu. Essa passou a ser a proposta do acompanhamento 

individual para 2009, trabalhar esses conteúdos escolares sob a ótica de suas funções 

sociais. 

A escola se manifestou reconhecendo uma grande evolução na leitura, na escrita 

e nas notas de HT. Esse contato da escola foi em retorno ao encontro feito com a 

professora, logo no inicio do acompanhamento de HT, em que se buscou refletir com 

ela sobre o lugar que ele ocupava na classe, sobre o diagnóstico de hiperativo e 

desatento inferido a ele, sobre sua questão de aprendizagem da escrita. 

A mãe de HT, ocasionalmente, falava sobre como se sentia bem agora que 

estava na psicóloga. Apesar HT ter chegado a ler e a escrever, causava preocupação a 

oscilação do comportamento apresentado por ele em relação a inventar coisas. Não se 

trata somente de criatividade, nem de inventar coisas para ter coisas interessantes para 

contar, nem de mentira. Essa sempre foi uma observação que ficava em suspenso como 

indicativo de que algo poderia vir a acontecer.  

Os pais de HT o colocaram no final de 2008 em aulas de informática e de teatro 

em horários que coincidiam com o CCazinho. Ele começou a faltar. Falei sobre isso 

com a mãe que marcou a importância dele continuar no CCazinho. Em 2009 HT não 

retornou para as atividade apesar dos vários contatos avisando a família sobre o 

recomeço das atividades. 

Em abril de 2009 o pai de HT nos procurou se mostrando preocupado com o fato 

de não termos chamado HT para o retorno das atividades. Falei para ele sobre os 

contatos feitos nesse sentido, os números chamados, hora e dia e com quem foi falado: o 

próprio HT, sua mãe, e um outro familiar. Ele conta que perguntou para HT e este lhe 

disse que o CCazinho não havia retornado e estava esperando. Perguntei ao pai se ele 

não achou estranha a informação de HT e se perguntou para mais alguém. Ele conta que 

a esposa não conversa direito com ele e que a história dela estar na psicóloga também 

não era inteiramente verdade, ela foi poucas vezes e não foi mais. 

Nesse momento o tom do pai mudou e ele começou a falar que estava muito 

preocupado com HT porque ele apareceu com um dinheiro na escola, a professora 

estranhou a quantia que ele tinha e chamou os pais.  
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O pai diz que está com medo de que algo mais sério esteja acontecendo. Ele 

queria saber se eu podia falar com HT. Pergunto, então, para ele se HT está lendo e 

escrevendo. Ele não responde. Eu explico a ele que nosso acordo inicial era o 

acompanhamento psicológico para o casal junto com o CCazinho para HT e que uma 

parte desse acordo foi cumprida de verdade, agora o espaço que podemos abrir para ele 

seria o de ajudá-lo a cumprir a outra parte. 

 Esse pai diz que também acha que agora um psicólogo pode ajudar. Ele ainda 

permanece um tempo falando de sua preocupação com o filho e observo que em 

nenhum momento ele refere à leitura e á escrita, nem à hiperatividade e nem ao 

distúrbio de aprendizagem. Por fim, agradece e pergunta se HT pode voltar se precisar, 

mesmo depois de ir para psicóloga. Afirmo que sim, o espaço está absolutamente aberto 

nas condições combinadas para HT e para os próprios pais.  

 Diante do que acaba de ser relatado, podemos dizer que HT é verdadeiramente 

portador de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade e de Distúrbio de 

aprendizagem? 

 

Considerações Finais 

Os sintomas apresentados por HT eram critérios de diagnósticos de Transtorno 

do Déficit de Atenção e Hiperatividade; Distúrbio de Aprendizagem; e, até mesmo, 

Dislexia. Ele tinha problema de atenção, de aprendizagem, de combinar letra e som e de 

fazer memória disso. Mas, quando olhamos para a escola vemos que os processos de leitura 

e escrita não eram estendidos a ele. Ele estava excluído dentro da escola até quando recebia 

reforço escolar. Seu contato com a escrita era minimizado pela escola e pela família 

quando a mãe escrevia por ele, além de absolutamente desvalorizado social e psico-

afetivamente pelo pai. Nesta condição HT não lê, nem escreve, mas se interessa por 

tudo e se interessa demais. HT, seu pai e sua mãe estão em papéis equivocados: a mãe 

faz o que é para HT fazer, o pai não acredita em HT, mas toma tudo o que ele diz como 

verdade. Parece que ninguém, nem a escola e nem a família, quer que HT leia e escreva.  

É neste sentido que quando HT enfrenta seus processos de leitura e escrita acaba 

por revelar o falso diagnóstico. O delito da atribuição do falso diagnóstico é que ele 

encobre o que o sujeito dá mostras no próprio processo de singularização que aparece na 
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sua filiação à leitura e à escrita (Cagliari, 2005). E quando esse diagnóstico se impõe 

apaga a capacidade de HT em manter a atenção, em aprender, em memorizar explicando 

a falta de tudo isso como um problema do corpo, externo à família e à escola. Além 

disso, o diagnóstico mantém HT como sintoma de algo que não pode aparecer: o 

relacionamento dos pais, o esvaziamento da responsabilidade da escola (do diretor, do 

professor, do coordenador) em ensinar a ler e a escrever, e a não confiança dos pais de 

que ele poderia de fato vir a ler e escrever.  

Mas, ainda é preciso dizer que é só porque a professora chama os pais e que 

estes a ouvem nos dois momentos – quando HT recebe o diagnóstico de TDAH e 

Distúrbio de Aprendizagem e quando ele aparece com muito dinheiro na escola - é que 

algo pode ser feito. Ainda que de forma enviesada os pais e a professora demonstram 

interesse por HT e só isso fará a diferença. 

 

Referências  

BODER, E. Developmental dyslexia: a diagnostic approach based on three atypical 

reading-spelling patterns. Developmental Medicine and Child Neurology v.15, n.5, 

p.663-687, out de 1973.  

BURGUER, G. A. As aventuras do barão de Munchausen. Trad. Moacir W. de Castro. 

Belo Horizonte: Villa Rica, 1990 

CAGLIARI, L. C. Alfabetização e Lingüística. São Paulo: Scipione, 2005. 

CALLIGARIS, C. No Brasil, apesar de alta, casos são subestimados. Disponível em 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft0509200703.htm Acesso: em 2007 

CAPOVILLA, A. G. S. Compreendendo a dislexia: definição, avaliação e intervenção. 

Cadernos de Psicopedagogia 1, n. 2, p. 36-59, 2002. 

COLLARES, C. A. L.; MOYSÉS, M. A. A. Educação ou Saúde? Educação X Saúde? 

Educação e Saúde!. Cadernos CEDES 15, São Paulo: Cortez, pp. 7-16.1986. 

COUDRY, M. I. Dislexia: um bem necessário. In: Estudos Lingüísticos XIV, Anais de 

Seminários do GEL, v.1. Campinas: Unicamp 1987. 

COUDRY, M. I. H. O que é dado em Neurolinguística? In: PEREIRA DE CASTRO, 

M. F. (Org.). O método e o dado no estudo da linguagem, Campinas: Editora da 

Unicamp, p.179-194, 1996. 



 
Edição nº 07 de Dezembro de 2010 

 

26 
 

COUDRY, M. I. H.; CANEPELLE, A. Anotações de exposição de aulas da disciplina: 

Seminário Temático em Análise do Discurso. Unicamp, Campinas, 2º sem. de 2007. 

COUDRY, M. I. H.; FREIRE, F. M. P. O trabalho do cérebro e da linguagem: a vida 

em sala de aula. Cefiel/IEL/Unicamp, 2005-2010. 

COUDRY, M. I. H.; FREIRE, F. M. P. Pressupostos teórico-clínicos da 

Neurolingüística Discursiva (ND). In: COUDRY, M. I. H. et al. (Orgs). 

Neurolingüística Discursiva: teorização e práticas com a linguagem. A sair. 

COUDRY, M. I. H.; MAYRINK-SABINSON, M. L. Probrema e dificulidade. In: 

ALBANO, E; COUDRY, M. I. H.; POSSENTI, S.; ALCKMIN, T. Saudades da 

Língua. Campinas: Mercado de Letras p. 561-575, 2003. 

COUDRY, M. I. H.; SCARPA, E. M. De como a avaliação da linguagem pode 

contribuir para instaurar ou sistematizar o déficit. Cademos Distúrbios das 

Comunicações. São Paulo, PUC/SP, 1985. 

CRITCHLEY, M. Specific developmental dyslexia, In: FREDERIKS, J. A. M. 

Handbook of neurology. Amsterdam: Elsevier. 1985.  

DALLABRIDA, N. Os resultados preocupantes do SAEB. Disponível em: 

http://www.jornaldaeducacao.inf.br. Acesso em: 12 dez. 2007. 

DSM- Diagnóstico em saúde mental. In: Organização Mundial de saúde. Trad. 

Dorgival Caetano. Porto Alegre: Artes Médicas,1993. 

DSM-IV-TR (2000) in Descrições Clínicas e Diretrizes Diagnósticas Disponível em: 

www.datasus.gov.br/cid/10/v2008/cid10.htm Acesso: 20 jan. 2008 

FREUD, S. La afasia. Buenos Aires: Nueva Visión, (1891) 1973. 

GALABURDA, A. M.; CESTNICK, L. Dislexia del desarollo. Revista de Neurologia 

36, sup l.1, p.13-23. 2003.  

GALABURDA, A. M.; ROSEN, G. D.; SHERMAN, G. F. In: GALABURDA, A. M. 

(Eds). From Reading to Neurons. Cambridge, Mass: MIT Press, 1989. 

GOIS, A. País tem 11,5% de crianças analfabetas. (FSP, C4, 12/07/2009) 

GOIS, A.; PINHO, A. O Brasil é reprovado, de novo, em matemática e leitura. (FSP, 

C4, C7, 12/02/2009) 



 
Edição nº 07 de Dezembro de 2010 

 

27 
 

GUARDIOLA, A F. et al. Associação entre desempenho das funções corticais e 

alfabetização em uma amostra em escolares de primeira série de Porto Alegre. 

Arquivo de neuropsiquiatria 56, n.2, p. 281-288, 1998. 

HORWITZ, A.; WAKEFIELD, J. The loss of sadness: how psychiatry transformed 

normal sorrow in to depressive disorder, New York: Oxford University Press, 2007 

HORWITZ, A; WAKEFIELD, J. The loss of sadness: how psychiatry transformed 

normal sorrow in to depressive disorder. New York: Oxford University Press, 

2007. Disponível em: www.unineuro.com.br . Acesso em 2007. 

LAHIRE, B. Sucesso escolar nos meios populares: as razões do improvável. Tradução 

de Ramon A. Vasques e Sonia Goldefer. São Paulo: Ática, 1997. 

LIMA, R.C. Somos todos desatentos? O TDA/H e a construção de bioidentidadesRio de 

Janeiro: Relume Dumará, 2005. 

LURIA, A. R. A organização cerebral da atividade verbal. Patologia da enunciação 

verbal. In: Pensamento e linguagem: as últimas conferências de Luria, Porto 

Alegre: Artes Médicas, p. 212-231, 1987. 

LURIA, A. R. Fundamentos de Neuropsicologia. São Paulo: Ed. USP, 1981. 

M. B. M.; FIAD, R.S.; MAYRINK-SABINSON, M. L. T. Cenas de aquisição da escrita: o 

sujeito e o trabalho com o texto. Campinas: Mercado de Letras; p.53-59, 1997. 

MAYRINK SABINSON, M. L. T. (Re)escrevendo: momentos iniciais. In: ABAURRE 

MOYSES, M. A. A. A institucionalização do invisível - crianças que não aprendem na 

escola. Campinas: Mercado de Letras, 2001 

OHLWELLER, L. Fisiologia e neuroquimica da aprendizagem. In Transtorno de 

aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, p.43-57, 2006. 

ROTTA, N. T. et al. Transtorno de aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

SANTOS, C. C. Dislexia específica de Evolução. São Paulo-SP: Editora Ática, 1974. 

TAKAHASHI, F. 30 mil professores faltam por dia em SP. (FSP, C1, 11/11/2007) 

TAKAHASHI, F. Alunos de 3º ano tem nota de 8ª série. (FSP, C1, 01/10/2007) 

TAKAHASHI, F. Pesquisa da Apeoesp e Dieese citada na reportagem “30 mil 

professores faltam por dia em SP” (FSP, C1, 11/11/2007) 

TAKAHASHI, F. Piores escolas no Enem têm 60% dos alunos. (FSP, C1, 30/04/2009) 



 
Edição nº 07 de Dezembro de 2010 

 

28 
 

TAKAHASHI, F.; CAPRIGLIONE, L. 1.500 professores “nota zero” vão dar aulas em 

São Paulo. (FSP, C1, 10/02/2009) 

VYGOTSKY, L. S. Pensamento e linguagem. Lisboa: Antídoto, (1934) 1979.  

VYGOTSKY, L. S. Psicologia Pedagógica. São Paulo: Martins Fontes, (1926) 2004.  

VYGOTSKY, L. S.; LURIA, A. R; LEONTIEV, A. O desenvolvimento da escrita na 

criança. In: Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo: Ícone, p. 

143-189, 1988. 

 
Allan V. Horwitz é entrevistado pela Revista ÉPOCA Revista Época, n. 486, 

10/09/2007. 

Entrevista com João Dias Júnior “Afastamento por depressão sobe mais de 16%” Disponível 

em: http://www.redesuldenoticias.com.br/noticia.asp?id=18607. Acesso em: 28 jan. 

2009 Resultado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) “230.000 

jovens com menos de 18 anos ocupando o lugar de chefe de família” Disponível em: 

diganaoaerotizacaoinfantil.wordpress.com/2009/.../pais-tem-2339-mil-menores-

chefes-de-familia-diz-pnad/ Acesso em: 18 dez. 2009 

Rafael Garcia entrevista David Goldenberg (FSP, C11, 04/12/2009) 

Síntese de indicadores sociais do IBGE. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_notici

a=774 Acesso em: 15 mar. 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Edição nº 07 de Dezembro de 2010 

 

29 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Recebido: maio de 2010 
Aceite final: julho/2010 



���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������


