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APRENDER A LER E ESCREVER: A EXPERIÊNCIA NO CCAZINHO 
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo mostrar dados de GF, no inicio do processo de 
aquisição da escrita, encaminhado pela escola com queixa de dificuldades de aprendizagem. 
GF foi acompanhado individualmente e em grupo no CCAzinho (Labone/IEL/Unicamp). 
Através da Neurolinguística Discursiva, cuja concepção teórica de linguagem e de cérebro 
possibilita com que as crianças escrevam e se divirtam mostrando-as que suas dificuldades não 
são insuperáveis. Ao contrário do que acontece na escola e nas clínicas de profissionais da 
saúde esse trabalho permite conhecermos os sujeitos, suas reais dificuldades e seus ganhos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: escrita; alfabetização; patologização; escola.  
 

Learning how to read and write: the experience at ccazinho 
 
ABSTRACT: This article intends to show data from GF, in the beginning of the process of 
writing acquisition, referred by the school with complaints of learning difficulties. GF was 
monitored individually and in groups at CCazinho (Labone/IEL/Unicamp). Through the 
discursive neurolinguistics, whose theoretical concept of language and brain enables children 
to write and have fun showing them that their difficulties are not impossible to overcome. 
Unlike what happens in schools and medical offices, this work allows us to know the 
individuals, their real difficulties and their earnings. 
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 Introdução 

Este artigo deriva do trabalho final de conclusão de curso de graduação em 

Fonoaudiologia da Universidade Estadual de Campinas “Lugares do Escrito: escola, 

vida e CCAzinho”.  

Como quadro teórico essa pesquisa baseia-se na Neurolingüïstica Discursiva, 

desenvolvida no Instituto de Estudos da Linguagem (IEL/Unicamp), comprometida com 

a visão sócio-histórica de linguagem (Franchi, 1977) e compatível com a teorização 

sobre cérebro proposta por (Luria, 1981; 1979) em seus estudos sobre afasia.  

A perspectiva sócio-histórica, com base em Franchi (1977), aponta a 

linguagem como lugar da interação humana, como trabalho e atividade constitutivos da 

subjetividade, alteridade e de si própria como objeto de reflexão. Em outras palavras, a 
                                                
1   Fonoaudióloga e Mestre em Lingüística pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), no 

Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), sob orientação da Profa. Dra. Maria Irma Hadler Coudry.  
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linguagem é mediada, desde sempre, por sua relação com o outro, sendo este um 

interlocutor presente fisicamente ou representado. A linguagem nessa perspectiva é uma 

atividade que constitui o sujeito ao mesmo tempo em que se constitui, podendo se tornar 

um objeto de reflexão e de análise. 

Luria (1981) propõe tomar o cérebro em seu funcionamento como um sistema 

funcional em concerto, cujas áreas e zonas especializadas por determinadas atividades 

complexas são hierarquicamente organizadas e estão interligadas para realizá-las.  

Segundo esse autor, as funções superiores, tais como linguagem, memória, 

percepção, atenção dirigida, gestualidade, raciocínio intelectual, são formadas a partir 

da relação dos homens entre si, com as coisas, com a cultura a qual pertencem, com as 

culturas do mundo, com a natureza e consigo mesmo. Portanto são construídas ao longo 

da vida e a partir da assimilação da experiência histórico-social de gerações. Tais 

funções envolvem o funcionamento de todo o cérebro, numa rede de estruturas e áreas, 

algumas específicas funcionando como base, outras menos especializadas e aptas a tecer 

relações dos mais diversos tipos que resultam em aprendizados, memórias e práticas que 

podem ser adquiridas durante toda a vida. (Coudry & Freire, 2005) 

Os princípios teóricos em que foi baseada a linguagem escrita referem-se à 

Abaurre, Fiad e Mayrink-Sabinson (1997) que partem do princípio de que a "A 

aquisição da escrita é um momento singular de um processo mais geral de aquisição da 

linguagem. Nesse momento, o sujeito está em contato com a representação escrita da 

língua que fala, o sujeito reconstrói a história de sua relação com a linguagem". A 

partir desse novo aprendizado, o sujeito reflete sobre a própria linguagem e a manipula 

de um modo diferente do qual manipula a fala. 

Assim, a aquisição da escrita não pode ser considerada um processo mecânico; 

não se trata de um código a ser decifrado, mas de uma prática social que envolve sistemas 

em aquisição, o alfabético/ortográfico e os diversos critérios de textualidade que compõem 

os gêneros discursivos, com os quais a criança se envolve como sujeito da linguagem e 

da sociedade. É nesse sentido que "o processo de aquisição da escrita é um processo de 

construção do conhecimento" (Mayrink-Sabinson, 1993). Segundo a autora, para 

construirmos o conhecimento (que não é cumulativo) passamos por movimentos de 

“idas e vindas”, momentos de reflexão que irão gerar as refacções e reestruturações: “a 
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criança parece empacar, voltar atrás, regredir, mas também há momentos que ela 

apresenta saltos incríveis, escritas de que ela nem parece ter sido a autora”. 

Inicialmente é normal a presença do oral no escrito e com a autonomia de/na 

escrita, que a leitura/escrita vai ganhando no processo escolar, é normal a presença do 

escrito na oralidade.“Em fase de aprendizado, tudo o que sabemos de uma atividade 

transita para outra, até que os domínios cognitivos que envolvem tais atividades 

atinjam um grau de autonomia que dispense recorrer a domínios conexos” (Coudry & 

Scarpa, 1985).  

Tanto no processo de aquisição da linguagem oral quanto da linguagem 

escrita, os chamados “erros” ou “desvios” são considerados reflexões e formulações de 

hipóteses sobre a linguagem que a criança se depara e que se encontra em processo de 

construção. 

O problema é justamente o fato de que a escola e profissionais da área da 

saúde (seja nos testes avaliativos e/ou nas terapias de linguagem) desconsideram a 

atividade do sujeito sobre a linguagem – as chamadas operações epilingüísticas. Ou 

seja, todos os fatos lingüísticos a que a criança foi exposta, ou que produz, as hipóteses 

que faz sobre o que lê/escreve (estrutura e formas de uso) não são valorizados, o que 

cria barreiras para a criança aprender o funcionamento da escrita e diferenciá-la da 

oralidade. Assim é que escola e fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos, etc, 

interpretam as hipóteses das crianças sobre a linguagem escrita como erro. “A criança é 

prontamente corrigida sem que se reflita sobre a natureza desses episódios 

construtivos” (Coudry, 1987).  

A concepção social de letramento, adotada nessa pesquisa, permite trabalhar 

com o sujeito a possibilidade de extrair sentido do que lê, de produzir o sentido que 

pretende quando escreve e, principalmente, incentivá-lo a transpor o conhecimento aí 

produzido para a vida. Por isso, acreditamos que deve-se propor ao sujeito situações em 

que haja reais motivos para ler e escrever. (Garcia, 2004) 

O objetivo dessa pesquisa foi a apresentação de dados - e de algumas reflexões 

teórico-metodológicas que suscitam - de aprendizes de escrita/leitura produzidos em 
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situações escolares (em caderno escolar) e em situações em que escrever/ler faz sentido 

para eles (no CCAzinho2/IEL/Unicamp). 

 Resultados e discussão 

O dado apresentado a seguir é do sujeito GF que escreve uma carta para MV, 

já que ele não poderia mais participar do grupo:  

 

GF entrou para o grupo depois que MV deixou de freqüentá-lo, daí a 

necessidade de se apresentar, estabelecer uma relação pela linguagem, dizer do que 

gosta que não o conhece, como se vê no dado.  Observamos em seu texto a presença de 

formas que representam, nesse momento do processo, a presença da oralidade no 

                                                
2  Em 2004, partilhando dos mesmos princípios teórico-metodológicos que fundamentam a área de 

Neurolingüística do IEL, institucionalizou-se no Laboratório de Neurolingüística (LABONE/IEL) o 
“Centro de Convivência de Linguagens” (CCAzinho), lugar de pesquisa e de práticas com a 
linguagem onde se desenvolve um trabalho de leitura e escrita com crianças e jovens que receberam 
diagnósticos neurológicos (dificuldades de aprendizagem, dislexia, problemas no processamento 
auditivo, deficiência mental) que produzem efeitos negativos  em seu processo de escolarização e em 
sua vida. Concebendo a interlocução como lugar de teorização e de prática clínica, o CCAzinho é de 
responsabilidade da Profa. Dra. Maria Irma Hadler Coudry e conta com a colaboração ativa de alunos 
de graduação (em Lingüística, Letras e Fonoaudiologia) e de pós-graduação, que participam de sua 
condução bem como acompanham longitudinalmente, em sessões individuais, as crianças e jovens 
que dele participam. E assim as crianças têm aprendido a ler/escrever.  Os estudos produzidos no 
CCAzinho vinculam-se teórico-metodologicamente ao Projeto Integrado em Neurolingüística 
(CNPq: 52177395-4), coordenado pela referida professora (cf. Coudry, 2006).  
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escrito: so por sou, gota por gosta; gupo por grupo; nece por nesse; que por quer; vouta 

por voltar; legau por legal; tiato por teatro; fatose por fantoche; abaso por abraço; 

Gabiel por Gabriel. Nada diferente do que muitas crianças em início da relação com a 

escrita mostram – e considerando que ele fala muito próximo do que registra por escrito. 

Destaca-se nessas formas que a escolha de letras se pauta pelo som adequado, mas 

diferente do que determina a convenção ortográfica 

Percebe-se que GF ao reproduzir, na escrita, características da própria fala faz 

hipóteses sobre a escrita, usando-a para conduzir uma análise da própria fala e elaborar 

propostas de representação. Também se observa como GF produz bem o gênero carta 

dirigida a uma pessoa a quem não conhece a quem se apresenta e introduz a contento o 

tema de motivar a volta de MV ao grupo.  

O processo de alfabetização, como a escola o vem conduzindo, tem ignorado 

certos aspectos que são fundamentais: a variedade de fala na qual a criança adquiriu a 

linguagem oral, a conseqüente transposição da modalidade oral para o início do 

processo de aprendizado da escrita e o conflito causado pela imposição da variedade-

padrão cujo efeito, por sua vez, é o apagamento da variedade de fala da criança. “A 

escola não respeita a bagagem de conhecimentos da criança, as hipóteses que tem 

sobre o que é escrever e como isso pode ser feito, não se considera que ela está em 

contato constante com essa forma de representação do mundo” (Cagliari, 1997). 

De acordo com o autor, as crianças refletem continuamente sobre a escrita, 

comparando-a com a fala, mas os métodos e materiais de ensino, não consideram o 

conhecimento que a criança tem as relações que estabelece e as hipóteses que elabora. 

“A escola por vezes esquece que o principal, num primeiro momento, é que as crianças 

transportem suas habilidades de falantes para os textos escritos” (Cagliari, 1997). 

No entanto uma criança como GF poderia e foi encaminhada para 

acompanhamento específico devido à presença de “erros” em seus textos, já que a 

escola não consegue lidar com esse sujeito e nem sabe o que fazer com sua escrita. Caso 

GF iniciasse um atendimento com profissionais que possuem uma visão tradicional de 

leitura/escrita, muito provavelmente iria ser diagnosticado como disléxico ou como uma 

criança que possui um distúrbio de aprendizagem, pois segundo a literatura médica a 

dislexia é descrita como um atraso congênito no desenvolvimento ou baixa capacidade 
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de traduzir sons em símbolos gráficos e compreender qualquer material escrito (visual, 

fonológico). (Santos, 1974)3. Ainda de acordo com a autora, “As dificuldades 

apresentadas pelos disléxicos (...) podem ser apresentadas por crianças normais no 

início da alfabetização, ou antes dela. (...) Nos disléxicos o importante seria apenas a 

persistência desses erros, que neles duram além do período comum de aprendizado 

convencional, não tendo desaparecido quando este já se faz há cerca de um ano ou mais”. 

Os chamados problemas específicos de aprendizagem (dentre eles, a dislexia e 

o distúrbio de aprendizagem) fazem parte de uma alfabetização em que idealiza-se a 

fala da criança considerando que usa a língua culta normalmente, em que a criança 

adquire uma técnica e na exclusão do sujeito que constrói o objeto escrito. É nesse 

sentido que rotular a criança como disléxica, isentando a escola de responsabilidade, 

passa a ter um valor social forte. O fato é que a escola tem se justificado em muitos de 

seus fracassos pela confortável atribuição de “anormalidade” aos que escapam do 

modelo ditado por critérios estabelecidos pela própria escola.  

Não se pode rotular de patológico sem antes compreender o processo por que 

passa o aprendiz: a chamada dislexia aparece no contexto escolar como explicação para 

os males e fracassos escolares do aluno, quando se deveriam operar mudanças no modo 

de enfrentar o processo de aquisição da escrita, sem apagar as marcas que o sujeito traz 

e imprime em seus textos.  

Há anos a rotulação de crianças que não aprendem na escola ocorre através de 

professores, médicos, psicólogos e fonoaudiólogos. Sempre que a criança apresenta 

qualquer dificuldade para aprender, tais profissionais julgam que o problema está na 

criança e nas suas famílias, isto é, ela apresenta algum problema físico e/ou mental que 

acarretaria no fracasso escolar. A raíz do problema estaria, portanto, relacionada à 

constituição biológica do aprendiz. De acordo com Moysés (2001), na opinião daqueles 

profissionais, os problemas de saúde destas crianças são uma das principais 

justificativas para tal situação educacional. 

A experiência de ler e escrever com as crianças, vivida no CCAzinho, mostra o 

que já se sabe: que os “erros” não são dificuldades insuperáveis ou falta de capacidade 

                                                
3  Embora seja um texto antigo, suas idéias são ainda vigentes. 
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por parte das crianças. Mas revelam muito da relação da criança com a linguagem e do 

modo como o processo de aquisição é conduzido. 

O dado abaixo exemplifica essa questão: as crianças deveriam escrever a 

história em quadrinhos que apresentava apenas desenhos, mas nenhuma escrita. O autor 

da história é GF: 

 

      
 

GF provavelmente escreve sussurrando, pois muitas das palavras escritas 

faltam letras que quando sussurradas não são percebidas. “sotou”, “poia”, “somiu”. 

GF elabora hipóteses sobre a palavra “mágica”, pois na primeira vez escreveu 

“masica” e na segunda vez escreveu “mágica”. Os “erros” nos mostram que o sujeito 

está elaborando o objeto escrito, tanto na textualidade quanto na convenção: que letra 

usar, que palavra selecionar e combinar, como escrever tal palavra.  

Desta forma, fica claro que os “erros” não são dificuldades insuperáveis ou 

falta de capacidade dos sujeitos, pois há “erros” e “acertos”. E tudo parece conforme o 

processo de aprendizagem da escrita e revela a reflexão que o sujeito faz sobre a escrita.  
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É a partir desse tipo de material que podemos encontrar elementos que 

mostram as reais dificuldades e ganhos do sujeito no aprendizado da escrita, ao mesmo 

tempo em que aprende como a escrita funciona em seus diferentes gêneros. 

Além disso, observamos que os sujeitos se divertem enquanto estão 

aprendendo, o que os faz concentrar a atenção na atividade.  

 

 Conclusão 

Como pudemos mostrar o modo como se ensina, a supervalorização da 

ortografia e dos erros, a má preparação dos professores para ensinarem seus alunos 

acabam por rotular de patológicas crianças normais, o que muda o rumo de suas vidas 

drasticamente. Enfim, os métodos de avaliação são utilizados por professores e por 

profissionais da saúde para avaliarem as crianças encaminhadas com queixa de 

problemas de leitura/escrita. A ausência de um saber técnico sobre a linguagem e seu 

funcionamento na formação acadêmica de profissionais que lidam com problemas de 

aquisição de escrita gera um processo de patologização de crianças que na grande 

maioria das vezes são normais; têm dificuldade com o modo de ensino e com o que da 

língua e da linguagem ele privilegia e não com a escrita em si. Ainda assim, tais 

profissionais continuam a utilizar métodos inadequados para avaliar/diagnosticar 

crianças aprendizes da escrita; e tudo isso sem um embasamento teórico orientado pela 

Lingüística, cujos diferentes domínios e interfaces têm muito o que dizer sobre o 

funcionamento da linguagem em sua representação escrita e oral. 

Se faz necessário, cada vez mais, devido ao número de alunos que chegam às 

séries finais da escola sem saber ler e escrever, os profissionais que estão ligados à 

alfabetização repensarem em seus métodos de ensino e avaliação que pregam em suas 

clínicas e escolas.  

Ao contrário do que acontece nas instituições de ensino e clínicas, no 

CCAzinho, passadas as primeiras sessões, todas as atividades realizadas são feitas com 

prazer, o que envolve a atenção das crianças e os motivam a escrever. É também visível 

que os sujeitos se divertem enquanto estão aprendendo, o que os faz concentrar a 

atenção na atividade (LURIA, 1979), contrariamente o que prevê o diagnóstico que 

receberam.  
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E conhecendo os sujeitos e suas histórias de vidas, é possível fazer com que 

aprender a ler e a escrever seja “legal” e saudável. 
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