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Seria um Centro de Referência, como ambiente multidisciplinar de apoio à 

inclusão de crianças e jovens com Down no ensino regular, um espaço mais de 

interdição da leitura que de incentivo às práticas de leitura?1 É o que este artigo se 

propõe a responder ao analisar gestos de leitura de três meninas com síndrome de 

Down, Jane (18 anos), Dânia (16 anos) e Andréia (17 anos) e situações de leitura no 

Centro de Referência Down (CRD) que frequentavam há cerca de dez anos. Jane e 

Dânia haviam concluído recentemente o quarto ano do ensino fundamental e deixado de 

frequentar o ensino regular. Dânia fazia o quarto ano em uma sala de educação de 

jovens e adultos, junto com sua mãe. 

Como leitoras em formação, as meninas apresentavam gestos de leitura que 

pareciam não ter visibilidade para o CRD, cujos esforços para ensinar a ler e a escrever 

se concentravam na alfabetização.  As práticas escolares de leitura a que estas meninas 

estavam expostas, desde o início de sua escolarização, parecem ter submetido à maneiras 

de ler que dificultavam o desenvolvimento de práticas de leitura que atendessem às suas 

necessidades de plena inserção na cultura escrita. 

Para Chartier (1991, p.178-179), “a leitura é sempre uma prática encarnada em 

gestos, espaços, hábitos”. Por isso, “uma história das maneiras de ler deve identificar as 

disposições específicas que distinguem as comunidades leitoras e as tradições de 

leitura”. São contrastes que se evidenciam nas competências de leitura, isto é, nas 

relações dos leitores com o escrito e as formas textuais ou tipográficas, nas normas de 

leitura que caracterizam cada comunidade leitora ao se apropriarem diferentemente dos 

livros, das maneiras de ler e dos procedimentos de interpretação e, finalmente, 

contrastes nas expectativas e interesses que mobilizam grupos de leitores para diferentes 

práticas de leitura.  

As práticas de leitura ocorrem em espaços como a família, a igreja, círculo de 

amigos, trabalho, escola, enfim nos grupos de pertencimento com os quais leitores e 

leitoras compartilham suas leituras. Somos leitores na escola e fora dela e nossas 

práticas se diferenciam de acordo com as condições subjetivas e objetivas em que nos 

                                                 
1 Pesquisa de doutorado realizada por meio de entrevistas, observações, análise documental e registro 
fotográfico com o objetivo de analisar práticas de leitura de mães, professoras e meninas com síndrome 
de Down que frequentavam um Centro de Referência Down. A instituição e os sujeitos receberam nomes 
fictícios para preservação de suas identidades. 



encontramos, os espaços onde lemos, os objetivos que definimos, os suportes que temos 

em mãos, os interesses que nos movem, as comunidades leitoras com as quais nos 

identificamos, as práticas que herdamos e aquelas que reinventamos no cotidiano 

anonimamente. Paradoxalmente, as práticas de leitura parecem ser ignoradas em 

contextos escolares, por aqueles que medeiam a leitura.  

 

2. Os gestos de leitura das meninas com síndrome de Down 

 

De acordo com Certeau (2008, p. 269-270), os leitores são “viajantes, circulam 

nas terras alheias, nômades caçando por conta própria através dos campos que não 

escreveram”. Cotidianamente, a leitura se concretiza nas maneiras como leitores e 

leitoras a utilizam e como operam sobre ela, em possíveis “estilos de ação” que criam ao 

empregar maneiras de ler no jogo em que consiste a leitura na sociedade de consumo.  

A metáfora de Certeau (2008), que compara o leitor a um viajante, caçador em 

terras alheias, mostra que a liberdade dos leitores, embora seja relativa, desloca e 

subverte o texto escrito. As maneiras de ler deixam nos textos suas marcas, os leitores 

recriam os objetos lidos, apropriam-se deles diferentemente, segundo suas histórias de 

vida e de leitura, os suportes e os gêneros textuais pelos quais os textos se materializam, 

as comunidades leitoras a que pertencem. As meninas entrevistadas e observadas 

apresentavam singularidades e características próprias em suas maneiras de ler, gestos 

de leitura que pareciam não ter visibilidade para as professoras, terapeutas e, até mesmo, 

para suas mães.  

De acordo com Vygotsky (2000), a pré-história da linguagem escrita da criança 

começa com o gesto que representa a escrita no ar. Para chegar ao signo escrito, a 

criança passa pelo desenho e pelo faz-de-conta. A representação simbólica no faz-de-

conta e no desenho é uma forma de linguagem que antecede a linguagem escrita. Assim, 

partindo do gesto, os primeiros signos visuais dos quais nasce a linguagem, a criança 

passa pelo desenho e pelo faz-de-conta para chegar à linguagem escrita. 

Segundo Luria (1988), ao utilizar pictogramas, uma forma de escrita que 

representa o conteúdo por meio do registro de uma idéia, a criança descobre a natureza 

instrumental da escrita e elabora um sistema próprio de marcas expressivas, por meio do 

qual é capaz de transformar o processo de recordação, trata-se da escrita pictográfica. 

Para o Autor, o desenvolvimento da escrita na criança percorre uma trajetória: “linhas e 



rabiscos são substituídos por figuras e imagens, e estes dão lugar a signos.” (LURIA, 

1988, p. 161).  

Jane, Dânia e Andréa realizavam espontaneamente atividades que evidenciavam 

sua pré-história da linguagem escrita. Possivelmente, movidas pelas dificuldades de 

apropriação da linguagem escrita e por estarem expostas à práticas escolares de leitura 

que não atendiam às suas necessidades, tenham prolongado para a adolescência as 

atividades de desenhar e brincar próprias da pré-escrita infantil. Um exemplo disso eram 

os desenhos que faziam, lembrando os relatos gráficos de que fala Vygotsky (2000), ao 

tratar da pré-história da linguagem escrita.  

 

 
        Foto 1: Desenho de Dânia (2008)                                                     Foto 2: Desenho de Jane (2008) 
 

As fotos 1 e 2 são exemplos da escrita pictográfica de Dânia  e Jane. Na foto 1, 

Dânia desenhou o namorado e ela, entre eles três corações representando um 

sentimento, trata-se de uma cena de amor. Indagada sobre o desenho, ela respondeu que 

era “romântico” e explicou que “era para casar”. Na foto 2, Jane desenhou a mãe e ela, 

entre ambas um grande coração expressa o sentimento de amor que as une. Jane contou 

que fez o “bilhete” para presentear a mãe no Dia das Mães.  

No Centro de Referência Down, as atividades de desenhar, recortar, colar eram 

frequentemente vinculadas às atividades de linguagem verbal. É possível que isso tenha 

contribuído para que as meninas substituíssem atividades de linguagem escrita por 

atividades de linguagem não-verbal, como os recortes, as colagens e os desenhos que 



faziam em sala de aula e fora dela. Andréa, a terceira menina entrevistada, apontou o 

uso recorrente de figuras, imagens e desenhos no CRD, ao relatar que na sala de 

atendimento pedagógico “ficava lendo as figuras”.   

Em uma das observações na sala de atendimento pedagógico que Dânia 

frequentava, ela falou sussurrando aos meus ouvidos que tinha “sete cartinhas vazias”. 

Ao entrevistá-la em sua casa, mostrou as cartinhas e explicou que eram vazias porque 

não havia nada escrito; dentro dos envelopes, apenas uma folha de papel sulfite com 

desenhos. Como não dominava o gênero epistolar para escrever cartas, fabricava 

envelopes artesanais e dentro guardava um desenho feito em folha de papel sulfite. 

Dânia sabia que os desenhos não substituíam o texto escrito, por isso dizia que as cartas 

estavam “vazias”. Assim como Jane e Andréa, ela utilizava a linguagem pictográfica 

para expressar-se por meio de desenhos como se expressaria pela linguagem escrita: 

representava sentimentos, emoções, idéias, valores.  

A mãe de Andréa relatou as dificuldades da filha para se comunicar verbalmente 

e apontou o faz-de-conta como um instrumento que parecia favorecer seu 

desenvolvimento na linguagem oral. Em seu quarto, Andréa brincava de escola com 

suas bonecas, expressava-se sem dificuldades com elas, o que não ocorria nas situações 

reais de comunicação verbal. Havia um bloqueio de linguagem, que era superado no 

faz-de-conta, conforme relatou a mãe durante a entrevista.  

 

Mãe de Andréa: É a linguagem. É algum bloqueio que ela tem por 
dentro. Eu sinto que ela sabe, mas na hora ela se fecha. [...] uma 
pessoa chega perto dela, pergunta para ela, eu sei que ela sabe. Eu 
presto atenção, ela tem aquele quadro ali, ela fica aqui, parece que tem 
vinte crianças em volta dela, ela fica dando aula como se fosse 
professora. (Entrevista, 19/04/2008). 

 

No faz-de-conta, Andréa desempenhava o papel de professora e reproduzia os 

mesmo gestos de suas professora em sala de aula: abria a cartilha, fazia cópias na lousa, 

repreendia as bonecas/ alunas. Assim como Jane, Andréa discursava para si mesma e 

era também o outro na interlocução; havia interação entre ela e as bonecas/ alunas que 

se manifestavam na forma concreta de enunciados. Segundo Bakhtin (1992b), a 

linguagem existe na forma concreta de enunciados que se produzem em um contexto 

social, portanto é sempre uma relação dialógica.  

No quarto, Jane, Dânia e Andréa guardavam, em sacolas, mochilas e gavetas, 

materiais escritos em diferentes suportes e gêneros textuais: papéis colados nas paredes, 



adesivos no computador, livros e revistas, álbuns, cartões, caderno-agenda, bilhetes e 

pôsteres, letras de músicas e escritos autorais, objetos de leitura com os quais interagiam 

no cotidiano.    

Jane lia principalmente à noite, deitada na cama ou sentada, na mesa do 

computador que eventualmente usava para ler mensagens. Lia em voz alta e em 

silêncio, mas sempre mexia a boca ao ler. Talvez fizesse uma leitura subvocalizada, 

frequente entre crianças e jovens com Down, lia como havia aprendido na escola e nos 

centros de referência, empregando com mais frequência a leitura oral, embora lesse 

também silenciosamente. Andréa fazia muitas cópias e, segundo sua mãe, ela nem as 

lia, embora estivesse sempre manuseando esses escritos em casa. Pude concluir que as 

repetidas cópias que Andréa fazia em casa expressavam claramente sua necessidade de 

dominar plenamente a escrita e a leitura. Ela tinha aprendido na escola e nos centros de 

referência que, copiando, apropriar-se-ia da linguagem escrita. Dânia lia sempre em voz 

alta, de acordo com sua mãe, ela usava um tom de voz bem alto para ler. Parecia 

habituada às atividades de leitura em voz alta no CRD e na escola. Os escritos escolares 

que guardava revelavam que havia feito muitas cópias e ditados. Dânia apresentava 

práticas de leitura e escrita ainda mais escolarizadas que Jane e Andréa. Lia com certa 

fluência e rapidez, escrevia mais ortograficamente, mas seus escritos reproduziam a 

linguagem artificial das cartilhas. Escrever para Dânia significava fazer a lição de casa.   

Em casa e na escola, a cartilha Caminho Suave foi um suporte bastante utilizado 

para as leituras de Andréa e Dânia. Embora Jane tivesse menos contato com a cartilha, 

as três meninas tinham aprendido o código alfabético por meio da cartilha e, mesmo não 

adotada, as situações de leitura na alfabetização repetiam as práticas de uso da cartilha. 

Expostas a uma língua morta, esvaziada de significados, Dânia, Jane e Andréa 

aprenderam que ler e escrever é reconhecer sons e marcas gráficas, estabelecendo 

correspondência entre os fonemas e os grafemas.  

Durante a entrevista, a mãe de Dânia solicitou à filha que buscasse a cartilha 

guardada junto aos materiais escolares no quarto. A iniciativa de comprar Caminho 

Suave foi da irmã mais velha para que Dânia treinasse em casa as lições e aprendesse a 

escrever e a ler, uma vez que ela não havia ainda sido alfabetizada, apesar de frequentar 

o ensino regular desde os sete anos de idade. Dânia leu, em voz alta, alguns trechos da 

cartilha, soletrando as lições que sabia de cor. 

 

Mãe: Lê. Puxa mais para frente, lá tem uma leitura boa para você ler. 



[Dânia folheia a cartilha] 
Mãe: Começa aqui e vai pra frente. 
Dânia: Para frente. 
Mãe: Aqui, oh. 
Dânia: Eu VE-JO A BAR-RI-GA-DO BE-BÊ. 
Mãe: Agora, vai lá para frente. 
Dânia: O BE-BÊ BA-BA. O BOI BA-BA. O CA-CHOR- RO BE-BE 
NA CU-IA. A CU-IA É DE CO-CO. 
Mãe: Vai virando. 
(Entrevista, 18/04/2008). 

 

 O contato de Andréa com a cartilha Caminho Suave foi em sala de aula desde o 

início de sua alfabetização. Na escola, em uma sala de Educação para Jovens e Adultos 

(EJA), que mãe e filha frequentavam, a cartilha foi adotada pela professora como 

“remédio” para sanar as dificuldades de leitura e escrita que Andréa apresentava. Em 

casa, era utilizada como reforço. 

 

 
                                        Foto 3: Lições da cartilha de Andréa (2008) 
 
                                      

Atividades de escrita e leitura como a lição de cartilha de Andréa (foto 3) são 

exemplo de uma língua imobilizada e estática. Embora Jane, Dânia e Andréa 

manifestassem o desejo de dominar a leitura e se apossar da escrita, seus gestos de 

leitura e de escrita reproduziam frequentemente o estado de morbidez da língua nas 

cartilhas.  

De acordo com Bakhtin (1992a), a atividade humana sempre se relaciona com a 

utilização da língua, assim os modos de utilização variam tanto quanto a variação da 



atividade humana. A língua se concretiza por meio de enunciados concretos e únicos 

que podem ser orais e escritos, produzidos por sujeitos em condições específicas e com 

finalidades diversas. Para isso, a língua no processo de enunciação varia quanto ao 

conteúdo temático, ao estilo verbal e principalmente pela sua estrutura composicional. 

São esses três elementos, que fundidos no enunciado, caracterizam a especificidade de 

uma esfera da comunicação. Essa heterogeneidade da comunicação verbal é marcada 

pelos gêneros do discurso.  

Para Bakhtin (1992a, p. 279): 

 

Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, 
mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos 
gêneros do discurso. A riqueza e a variedade virtual da atividade 
humana é inesgotável, e cada esfera dessa atividade comporta um 
repertório de gêneros do discurso que vai diferenciando-se e 
ampliando-se à medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais 
complexa.2 

 

Embora treinadas para as soletrações e as cópias, as meninas costumavam ler em 

casa pequenos livros de histórias. Elas tinham poucos textos literários que liam 

repetidamente, principalmente Jane e Dânia. Às vezes, Jane pedia que a mãe lesse em 

voz alta para ela. Em sua mochila, carregava sempre três títulos: A pequena sereia, 

Cinderela e Chapeuzinho Vermelho. Dânia também lia livros de literatura infantil, 

embora sua principal referência fosse a cartilha. Os livros de literatura infantil ficavam 

guardados na parte de cima de seu guarda-roupa, um lugar de difícil acesso para 

manuseá-los. Assim como Jane, Dânia conhecia os contos de fadas e mencionou dois 

contos, Branca de Neve e João-Pé-de-Feijão. Além de livros, outros objetos de leitura 

foram relacionados pelas meninas durante as entrevistas, gibis, revistas, álbuns que 

continham diversos gêneros textuais. Pude constatar que as meninas tinham contato 

com diferentes suportes e gêneros textuais, embora o CRD não explorasse essas 

experiências de leitura e de escrita. 

A agenda de Jane era o suporte mais manuseado por ela. Nesse espaço de 

privacidade da escrita e da leitura, Jane podia constituir-se autora, atribuindo às palavras 

sentidos que estavam sendo gerados no processo de enunciação em que ela era sujeito. 

Ela escrevia na agenda bilhetes para um suposto namorado como mostra a foto 4. 

 

                                                 
2 Grifos do autor. 



 
 

Foto 4:  Texto de Jane  (2008). 
 
 Em uma folha arrancada do caderno-agenda, Jane escreveu: “Bruno, você larga 

da Bárbara. Sim (  ) ou não (  ). Eu quero resposta. Meu coração está partido. Amo. Ela 

não ama. Volta para mim.” Essas práticas de escrita e leitura eram ignoradas pelo CRD 

e pelas escolas que Jane frequentou. O bilhete mostra que Jane era sujeito e tinha um 

interlocutor, com que dialogava no processo de enunciação.  

Segundo Certeau (2008, p. 79), “uma maneira de utilizar sistemas impostos 

constitui a resistência à lei histórica de um estado de fato e as suas legitimações 

dogmáticas”. Minha hipótese é que Jane com seus escritos na agenda resistia à língua 

morta nos exercícios de silabação e soletração, nas cópias sem sentido e nos ditados de 

uma pseudo-língua.  

  Durante a entrevista, Jane mostrou dezenas de materiais escritos guardados, que 

podiam ser rapidamente disponibilizados por uma forma de organização que só ela 

conhecia. O caderno-agenda era para ela um suporte de leitura e de escrita, espaço de 

constituição do sujeito no diálogo, embora aparentemente não houvesse um interlocutor 

nessa interlocução. Havia amigos, professoras, namorado, mães, irmãs com quem Jane 

dialogava em seus escritos, cotidianamente, em seu quarto. 

Na tela da TV, as meninas viam vários programas, de desenhos animados às 

novelas da Rede Globo e da Record. Andréa preferia assistir aos contos de fadas em 

DVD na tela da TV, pois ela lia menos em suportes que predominassem a escrita. Jane 

lia pouco na tela do computador, com a ajuda da irmã acessava alguns sites. Dânia lia na 

tela do computador as instruções dos jogos matemáticos que uma de suas professoras 

emprestava para ela brincar. Andréa não tinha computador em sua casa e nas escolas 



que frequentou parece não ter usado esse suporte para leitura. Nenhuma das meninas 

utilizava a tela do computador para efetivamente ler e escrever.   

Hoje as mulheres têm mais acesso aos objetos de leitura. Entretanto, para essas 

meninas o acesso é ainda limitado, não pela síndrome de Down, mas por aqueles que 

vêem na deficiência barreiras para essas leitoras. Embora seus gestos de leitura 

carreguem as marcas das práticas escolares de alfabetização, elas insistem em percorrer 

trajetórias próprias de leitura, movimentando-se entre práticas herdadas e práticas 

inovadoras, reproduzindo e reinventando maneiras de ler, em diferentes suportes e 

gêneros textuais. 

 

2. As práticas de leitura no Centro de Referência Down 

 

As observações formais nas salas de atendimento pedagógico e terapêutico 

(fisioterapia e fonoaudiologia) e observações informais realizadas nos demais espaços 

físicos do CRD apontaram diferentes papéis sociais assumidos pelas profissionais 

(professoras e terapeutas) e pelas mães. As mães voluntárias desempenhavam o papel de 

acompanhantes de seus filhos, embora permanecessem separadas deles, reunidas em um 

espaço a elas destinado, distante dos atendimentos às crianças e jovens com Down. As 

professoras e terapeutas (fisioterapeuta e fonoaudióloga) exerciam um trabalho 

assalariado, circulavam nos espaços dos atendimentos pedagógicos e terapêuticos, na 

sala da equipe multidisciplinar, secretaria e diretoria. Os diferentes papéis apontavam 

lugares sociais, mães voluntárias de um lado e profissionais assalariadas de outro. As 

situações de leitura também pareciam divididas pelos lugares sociais ocupados por essas 

mulheres.  

A análise das observações no espaço das mães mostrou que essas mulheres liam 

revistas femininas, catálogos como Avon, comunicados afixados no mural da sala. Liam 

silenciosamente e não partilhavam entre si as leituras. Faziam leituras rápidas, de 

catálogos e de revistas femininas como Cláudia e Marie Claire, que passavam de mão 

em mão, mas nada comentavam sobre o assunto lido. Não havia livros ou outros tipos 

de suportes que pudessem ter acesso, embora o CRD dispusesse de uma pequena 

biblioteca de literatura infanto-juvenil e algumas obras de referência.  

Em uma das observações informais no espaço das mães, presenciei uma mãe que 

lia trechos da Bíblia e uma outra que fazia uma leitura sobre sexualidade e gravidez, 

para apresentar às mulheres que frequentavam o Centro de Saúde em que trabalhava. As 



mães costumavam conversar animadamente, raríssimas vezes a leitura era o assunto. 

Em um diálogo, presenciei uma delas falar para as outras mulheres que na adolescência 

lera muita poesia, que gostava de ler, mas que havia deixado de ler por falta de tempo. 

Foi uma fala inesperada, mas as mulheres nada responderam.  

O principal entretenimento dessas mulheres era a televisão, principalmente 

novelas e mini-séries e, no Centro de Referência Down, o artesanato, crochê, tricô, 

pintura e outros trabalhos manuais. Foram muitas tardes de observações informais para 

poucas situações de leitura que se repetiam. Elas folheavam catálogos e revistas e as 

leituras eram feitas entre um e outro trabalho artesanal ou dos diálogos entre elas. Das 

revistas que folheavam, liam alguma coisa. Logo desistiam e voltavam para os trabalhos 

artesanais e conversas que continuavam no dia seguinte.  As mães não eram vistas como 

leitoras e suas práticas de leitura também não tinha visibilidade para o Centro de 

Referência Down. 

Na sala da equipe multidisciplinar, professoras e terapeutas encontravam-se 

rapidamente nos intervalos dos atendimentos. As observações informais, 

frequentemente realizadas na sala em que se reuniam nos intervalos dos atendimentos, 

mostraram a ausência de diálogos e situações de leitura. Na secretaria da entidade, a 

secretária trabalhava diante do computador e lia na tela todas as informações registradas 

do CRD: horários, cronograma, matrículas, etc. e a todo o momento era interrompida 

pelo telefone que tocava. A presença de escritos na secretaria era visível: arquivos, 

livros didáticos, papéis impressos espalhados pelas mesas, uma máquina de xerox 

bastante utilizada, mural com recados para os funcionários e informações sobre a 

síndrome de DOWN. Na sala da diretoria, a mãe que dirigia a entidade usava um 

notebook para ler e escrever. 

As observações formais em oito atendimentos pedagógicos, de duas professoras, 

mostraram que a alfabetização priorizava o método fônico e essa opção era justificada 

pela própria deficiência, a síndrome de Down.  As concepções que permeavam as 

práticas pedagógicas, ao priorizar o ensino do código alfabético, reduziam a língua a 

letras e sons, quando a língua viva é enunciação. De acordo com Bakhtin (1992b), 

lemos e escrevemos enunciados, que por sua vez encontram-se no mundo da cultura e, 

só por meio dela, entramos em contato com a língua como objeto social e histórico. A 

leitura de textos significativos era uma atividade pouco explorada nos atendimentos 

pedagógicos.  Gibis e revistas serviam para recortar, colar figuras e palavras, fazer 

legendas. No ensino da leitura predominavam quase sempre palavras soltas, fragmentos 



de textos, lições cartilhescas, colagens de palavras e figuras. Em casa, as mães 

reproduziam para as filhas as maneiras de ler e escrever aprendidas na escola. Restrito à 

correspondência entre sons e letras, o ensino de leitura tornava difícil para Dânia, Jane e 

Andréa saírem dos gestos para as práticas de leitura.  

O método utilizado para o ensino da leitura nos atendimentos pedagógico e 

terapêutico, ainda que não fosse oficialmente adotado, era o Método das Boquinhas. 

Trata-se de um método fonovisioarticulatório que utiliza estratégias fonêmicas 

(fonema/som), visuais (grafema/letra) e articulatórias (boquinha). De acordo com 

Jardini (2009) “seu desenvolvimento foi alicerçado na Fonoaudiologia com a 

Pedagogia, que o sustenta, sendo indicado para alfabetizar quaisquer crianças e 

reabilitar os distúrbios de leitura e escrita”. Para Jardini (2009), “o ponto de partida do 

ser humano na aquisição de conhecimento reside na boca, que produz sons – fonemas, 

que são transformados em fala, meio de comunicação inerente ao ser humano”. O 

Método das Boquinhas, segundo Jardini (2009), motiva crianças a “pensar a língua 

escrita a partir da boca”, para depois de alfabetizadas produzirem textos significativos. 

Na defesa do método fônico, Moraes (1996), contrapondo-se a uma afirmação de 

Vygotsky, compara o ato de aprender a ler ao ato de aprender a tocar piano, com o 

objetivo de mostrar que, assim como para aprender a tocar piano é necessário aprender 

teclas e notas musicais, para aprender a ler é preciso aprender letras e sons.  

Segundo Moraes (1996, p. 269), 

 

Na aprendizagem de uma habilidade, há momentos críticos em que 
determinada aquisição deve ser realizada para que a aprendizagem se 
desenvolva eficazmente. Não se começa a aprendizagem de piano 
pedindo ao aluno que interprete diretamente as obras. A relação entre 
as teclas e as notas deve ser ensinada explicitamente no início da 
aprendizagem. A falta de certos conhecimentos críticos entrava o 
processo de aprendizagem, tanto no piano como na leitura. 
Contrariamente ao método global, o método fônico é baseado na idéia 
de que no processo de aprendizagem há passagens obrigatórias. 
 

 

Já para Vygotsky (2000, p. 183): 

 

Nosso ensino da escrita não se baseia no desenvolvimento natural das 
necessidades da criança, nem em sua própria iniciativa: chega-lhe de 
fora, das mãos do professor e lembra a aprendizagem de um hábito 
técnico, como, por exemplo, tocar piano. O aluno desenvolve a 
agilidade de seus dedos e aprende, lendo as notas, a tocar as teclas, 
mas não se introduz na natureza da música.  



 

A comparação do Autor, entre o ato de escrever e o ato de tocar piano demonstra 

exatamente o oposto à tese de Moraes. Para Vygotsky (2000), aprender a ler e a tocar 

piano como hábito técnico não é o caminho para se penetrar na natureza da linguagem 

escrita, nem da música.  Assim como não penetramos na natureza da música pela 

identificação e repetição de notas musicais, não nos apropriamos da linguagem pela 

identificação de letras e sons.  

Uma situação de leitura observada em um atendimento pedagógico mostrou uma 

professora que colocou sobre a mesa dois pequenos cartazes com as vogais e os 

desenhos das boquinhas para cada vogal. Os alunos deviam ficar atentos aos 

movimentos que a professora fazia com a boca para pronunciar as vogais. Repetiam 

pausadamente cada som, olhando fixamente os desenhos nos cartazes. Embora se 

esforçassem para acompanhar as instruções da professora, não demoraram muito para 

que demonstrassem cansaço. Em seguida, escreveram no caderno, a pedido da 

professora, números e sílabas com as quais formaram palavras começando com uma 

sílaba previamente escolhida, como em fa  + rofa = farofa.  

Nas quatro observações realizadas nos atendimentos fonoaudiológicos, a 

fonoaudióloga utilizou um software para terapia de fala e linguagem. Trata-se do Fono 

Speak, baseado no método fonético, chamado de Método das Boquinhas que era 

utilizado também nos atendimentos pedagógicos. O Fono Speak emprega recursos 

multimídia para três fases da terapia de fala e linguagem: aquisição, treinamento e 

automatização de fonemas. Contêm vídeos, desenhos animados, palavras e frases com 

apelo auditivo e visual, além de oito jogos que estimulam os pacientes durante o 

tratamento.  

As situações de leitura observadas nos atendimentos terapêuticos revelaram que 

as concepções de linguagem que permeavam a leitura derivavam da concepção de 

língua como sistema fixo e invariável que o aluno adquire ao treinar habilidades de 

identificação de letras e sons. Assim como nos atendimentos pedagógicos, esses 

atendimentos privilegiavam as atividades de identificação de letras e sons. Nos seis 

atendimentos fisioterápicos observados, foram frequentes a utilização de jogos com o 

alfabeto para identificação de letras e sons correspondentes em meio a exercícios de 

alongamento e fortalecimento muscular.  

Nas sessões de fonoaudiologia observadas, cada criança ou jovem sentava-se 

diante da tela do computador, olhava atentamente uma boca pronunciando vogais e 



consoantes pausadamente e, em seguida, repetia os mesmos fonemas. Depois, 

identificava famílias silábicas e reconhecia palavras com as sílabas trabalhadas. Na 

última etapa havia jogos com letras, sílabas e palavras. Embora os atendimentos 

terapêuticos fizessem parte das atividades previstas no Projeto Político Pedagógico, não 

se articulavam às atividades pedagógicas, desenvolviam-se voltados para a clínica que 

enfocava o desenvolvimento da linguagem oral e escrita na deficiência, priorizando a 

reabilitação da fala.  

Quanto ao Projeto Político Pedagógico do CRD, embora nele se afirmasse a 

relevância das experiências de linguagem de crianças e jovens com Down e a 

alfabetização como processo de apropriação da linguagem escrita, as atividades 

pedagógicas e terapêuticas não contemplavam as práticas de leitura das crianças e 

jovens ali matriculados. A expectativa das professoras, das terapeutas era que eles 

fossem alfabetizados, isto é, que aprendessem a ler e a escrever o código linguístico. 

Professoras e terapeutas supunham que, dominando o código alfabético, eles 

desenvolveriam “naturalmente” práticas de leitura e escrita.  

Nos atendimentos pedagógicos, a alfabetização centrada na decifração código 

alfabético, em atividades que empregavam figuras, recortes e colagens, leitura oral, uso 

de palavras descontextualizadas, apontou práticas de leitura que pouco variavam em 

suportes, gêneros textuais e finalidades, diante da necessidade de as meninas 

apropriarem-se de práticas de leitura. O ensino da leitura centrado no código alfabético 

não contemplava a função social da escrita. Nos atendimentos terapêuticos, o software 

empregado como recurso para a terapia de fala e de linguagem excluía qualquer 

possibilidade de trabalhar a linguagem como instrumento cultural complexo, que, para 

ser apropriada, precisaria resgatar o processo de enunciação da língua como objeto 

social e histórico.  

 

3. Considerações finais 

 

As meninas, companheiras desde a infância nos centros de referência e escolas 

que frequentaram, apresentavam gestos de leitura muito parecidos e manifestavam 

claramente o desejo de ler, condições de ler, de aprender práticas de leitura, de 

mergulhar na cultura escrita. Leitoras em formação, Jane, Dânia e Andréia desejavam 

aprender a língua viva, dominar a escrita e desenvolver práticas de leitura, entretanto 



não eram oferecidas a elas situações de leitura na qual pudessem efetivamente 

desenvolver essas práticas.  

Os desenhos e jogos, que faziam no CRD e em casa, evidenciaram a necessidade 

de apropriação da linguagem como processo de enunciação e apontaram a ausência de 

práticas de linguagem significativas no Centro de Referência Down. Por isso, essas 

meninas seguiam realizando atividades de desenhar e brincar próprias da pré-escrita 

infantil. A produção de desenhos e o acervo de revistas, gibis e álbuns das meninas 

evidenciaram uma leitura de imagens muito presente no cotidiano. As “cartinhas vazias” 

de Dânia demonstravam o desejo de dominar a escrita, escrever textos, ler em suportes e 

gêneros diversificados. As brincadeiras de escolinha em casa apontaram, de um lado, a 

interlocução concreta das meninas ao dialogarem com as bonecas; de outro, a 

reprodução das práticas escolares de leitura aprendidas.   

O ato escrever para ler seus próprios escritos denuncia a luta pela posse da escrita 

que lhes era negada no Centro de Referência.  A autoria de escritos mostra que as meninas 

afirmavam-se como sujeitos no processo de escrever e de ler, usavam táticas de leitura de 

não-submissão às maneiras de ler que vinham sendo a ela impostas. Na ausência de escritos 

para suas leituras, produziam seus próprios escritos no cotidiano. Escreviam para ler. 

O estudo mostrou que as práticas de leitura no Centro de Referência Down eram 

marcadas e demarcadas pela diferença. O foco na deficiência justificava o ensino de 

leitura com prioridade nas maneiras de ler restritas à codificação/ decodificação do 

código alfabético, embora o Projeto Político Pedagógico afirmasse a importância de o 

ensino contemplar as experiências cotidianas no uso real da linguagem. Os discursos 

das professoras e terapeutas sobre as dificuldades de aprendizagem da leitura e da 

escrita eram justificados pela síndrome de Down, por isso não se questionava o ensino 

de leitura, uma vez que o foco era deslocado para a deficiência.  

Os gestos de leitura das meninas não tinham visibilidade para o Centro de 

Referência Down que se constituía mais como espaço de interdição da leitura que 

incentivo às práticas de leitura. Entre o desejo das meninas de tomar posse da escrita e 

se apoderar da leitura e o desafio de terapeutas e professoras para ensinar a escrever e a 

ler havia um descompasso. Professoras e terapeutas olhavam para uma língua estável, 

fixa, imutável, congelada nas lições da cartilha, cópias e ditados, nas palavras 

recortadas, fragmentadas, descontextualizadas e imobilizadas em colagens. As meninas 

olhavam em direção à língua viva, com seus bilhetes, “cartinhas vazias”, convites, 

agenda, livros de histórias, letras de músicas, revistas, gibis e álbuns. Embora treinadas 



nas lições cartilhescas para decifrar o código alfabético, seus gestos de leitura 

anunciavam o desejo de tomar posse da escrita e mergulhar nas práticas de leitura que 

circulam na sociedade. 
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