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            Muitos fatores justificam o “não aprender” do aluno. Um desses fatores vem ganhando força junto aos professores alfabetizadores: a concepção de distúrbio. Afinal, as dificuldades que as crianças apresentam em relação à aquisição inicial de linguagem escrita podem ser encaradas como distúrbio?
Muitos professores alfabetizadores, ainda têm pouca compreensão do processo de construção da leitura e escrita que, aliada à falta de experiência, pode dar suporte a uma interpretação errônea da aprendizagem da criança. Na busca de respostas para ao aluno que não aprende, o professor muitas vezes tem como hipótese que estas crianças são portadoras de disfunções, ou seja, problemas neurológicos mais diversos.
Esta pesquisa dedicou-se analisar o desempenho de alunos que supostamente apresentam atrasos na aprendizagem da linguagem escrita em relação aos seus colegas. E a questão se apresenta é: estes supostos atrasos são dificuldade ou distúrbio?
Os alunos pesquisados são de uma escola da rede pública municipal. Num levantamento feito nesta escola, constatou-se que é freqüente o encaminhamento dessas crianças a especialistas, principalmente, a neurologistas. Nos relatórios médicos que voltam à escola, 100% dos casos são diagnosticados como distúrbio. A partir deles, famílias e os professores rotulam essas crianças, que aos poucos vão assumindo um perfil de crianças-problema e, algumas, acabam recebendo até medicação. 
A partir dessas reflexões iniciais, ganha ênfase a pergunta: “há diferenças em termos de habilidades cognitivas relacionadas com a aquisição inicial da linguagem escrita entre as crianças consideradas portadoras de distúrbio e as não consideradas?” Entende-se que, a partir de estudos sobre estas questões, pode-se compreender se, e em que sentido, essas crianças são diferentes e como planejar estratégias pedagógicas para que elas superem suas dificuldades.
Esta pesquisa teve como objetivo caracterizar/comparar as habilidades cognitivas na aquisição inicial da linguagem escrita de crianças consideradas portadoras de distúrbio e outras consideradas como bons alunos. Entre os objetivos específicos, destacam-se: identificar semelhanças/diferenças nas habilidades cognitivas na aquisição inicial da linguagem escrita nos dois grupos de sujeitos pesquisados e descrever as diferenças em termos de habilidades cognitivas na aquisição inicial da linguagem escrita entre as crianças consideradas com distúrbio e as consideradas como bons alunos.
Contribuições da literatura para compreender a questão problema
As crianças em período de alfabetização que apresentam dificuldades para compreender o funcionamento do sistema alfabético de escrita. Muitas vezes estas crianças são encaminhadas a um especialista da área da saúde e têm sido diagnosticadas, freqüentemente, sem muito critério, como portadoras de distúrbios e anomalias relacionadas à dislexia. A dislexia, nesses casos, torna-se uma questão médica, ou seja, deve ser diagnosticada e remediada como uma doença.
A falta de confiabilidade dos critérios para caracterizar a dislexia surpreende, crianças acompanhadas longitudinalmente num estudo de Shaywitz e outros (1992), citados por Hout e Estienne (2001), acaba sendo colocada, segundo seu ano escolar, tanto na categoria dislexia quanto fora dela. Segundo Aaron (1982) e Shaywitz e outros (1992), embora algumas dislexias transitórias sejam detectadas no primeiro ano de escolaridade por imaturidade neurológica, elas apenas o são por definição. A persistência desse caráter transitório, sem importância quantitativa, pode indicar que a população considerada disléxica, na verdade não o é.
Kajihara (1997) propõe critérios utilizados para avaliar e, incluir ou não, crianças com dificuldade de aprendizagem no grupo dos disléxicos. São eles: atraso de leitura de pelo menos dois anos; desempenho na aritmética superior ao da leitura e ortografia; ausência de problemas emocionais, sensoriais ou intra-escolares como causa primária da dificuldade de leitura e escrita, quando da admissão do escolar na sala de recursos; inexistência de queixas atuais, por parte do professor, de problemas emocionais, sensoriais e nível de inteligência médio ou superior. As medidas de inteligência, segundo Morais (1996) explicam muito pouco sobre a aprendizagem da criança no primeiro ano do ensino fundamental. As medidas de inteligência e capacidade de leitura aumentam anos mais tarde, mais por uma relação inversa, ou seja, lendo mais, a criança tem a possibilidade de resolver melhor testes e desenvolver bases de conhecimento. Segundo Morais (1996), o QI utilizado como critério de classificação ou de determinação de atraso na capacidade de leitura é um instrumento de uma política de exclusão principalmente no sistema escolar.
De maneira geral percebe-se que há uma controvérsia muito grande entre o que realmente é dislexia, ficando claro somente o que não é dislexia. A caracterização da dislexia é difícil e inespecífica, portanto, deve-se ter alguma reserva na sua avaliação e diagnóstico.
                Mas para a criança ser um leitor fluente, o que é preciso a criança saber? Segundo Bryant e Bradley (1987) Muitas habilidades estão incluídas no aprendizado da leitura. A criança deve, por exemplo, distinguir e recordar a aparência visual das letras do alfabeto e das palavras, dar conta dos diferentes sons que as letras representam e como esses sons se agrupam em palavras, necessita aprender regras para soletrar e ter conhecimento de sua língua para fazer deduções acerca de palavras que não conhece.
Todas essas habilidades são necessárias. Mas há uma mais importante? A falta de uma dessas habilidades seria a causa de um possível atraso na leitura? A afirmação a estas perguntas segundo Bryant e Bradley (1987), é o que torna a idéia do déficit tão atraente.
O que podemos concluir é que, se as crianças com dificuldades de leitura tivessem algum déficit, então essas seriam especificamente diferentes das outras crianças em alguma dessas habilidades.Para a criança ler uma mera sentença, sem dúvida, ela depende de habilidades muito diferentes, tais como: percepção, memória, decomposição de palavras em seus sons, ligação de padrões escritos e falados, aprendizado de regras e suas exceções e realizar inferências lingüísticas. Todas essas habilidades, apesar de diferentes entre si, devem agrupar-se no aprendizado da leitura da criança.
A falta de alguma das habilidades para leitura na perspectiva medicalizada, se torna geradora de déficits. Outra perspectiva, que nos últimos anos vem sendo discutida na literatura sobre leitura e escrita é a relação entre aquisição da linguagem escrita e as habilidades metalingüísticas. 
         Habilidades metalingüísticas são utilizadas para prestar atenção ao aspecto formal da linguagem oral. Surgem na criança, segundo a literatura, concomitantemente à linguagem oral, acontecendo em três níveis: fonológico, lexical e sintático, os quais têm se mostrados relacionados à aquisição da linguagem escrita, como por exemplo, os estudos de Bryant e Bradley (1987) e no Brasil os estudos de Cordeiro (1994), Cardoso-Martins (1995), Capovilla (1999), Barrera (2000), Guimarães (2001) e Ferreira (2002). 
 A consciência lexical se refere à capacidade da criança em segmentar a linguagem oral em palavras, tanto aquelas com significado independente do contexto (como substantivos, adjetivos, verbos) como as que possuem função sintático-relacional com significado apenas no interior das sentenças (conjunções, preposições). Já o termo consciência sintática refere-se ao fato de nossa fala ser articulada, ou seja, com unidades e grupos de palavras em um enunciado. 
A consciência fonológica permite à criança, analisar a linguagem oral de acordo com as seqüências de sons que a compõem. Num sentido mais prático, a criança seria capaz de realizar julgamentos sobre características sonoras da palavra, ser capaz de isolar fonemas e manipular outras unidades intra-silábicas da fala como sílabas e rimas. 
Vários autores apontam também que o conhecimento de letras aliado à consciência fonológica, segundo Ehri (1997), Cordeiro (1999), Byrne (1998) e Ferreira (2002) conduzem a estratégias mais sofisticadas de escrita durante o processo de aquisição da linguagem escrita, o que fica evidente em uma cultura escrita baseada num sistema alfabético.
Para Morais (1996) ler inicialmente ativa um mecanismo de conversão grafo-fonológica, decodificando unidades físicas, letras, em palavras para então chegar à compreensão. Para que isso ocorra é necessário que a criança conheça o sistema alfabético. 
Em suma todo o processo de construção da aquisição da linguagem escrita é difícil, mas não tão mais difícil que qualquer outro processo de aquisição do conhecimento. É um processo que exige também o acesso a informações socialmente veiculadas, que a criança participe de atos sociais significativos na sua cultura, onde a escrita sirva para fins específicos (FERREIRO, 1992). Ela se depara com marcas já produzidas. Essas marcas então não possuem nenhum sentido, até que um intérprete mostre à criança que, olhando-as, se produz linguagem. As práticas sociais são as que vão interpretar essas marcas, transformando-as em objetos lingüísticos. 
Para Ferreiro (1992), a linguagem escrita é definitivamente um objeto de conhecimento, portanto, no processo de construção da linguagem escrita, os conflitos e as dúvidas aparecem, como qualquer aquisição do conhecimento. Portanto, nesta perspectiva considerar a linguagem escrita como objeto conceitual é considerar que a sua aquisição é um processo onde as situações conflitivas que acontecem nestas situações têm um papel construtivo. A escrita apresenta para as crianças desafios intelectuais e “problemas que terão que resolver, precisamente para chegar a entender quais são as regras de construção internas do sistema” (FERREIRO, 1992, p. 32). Nesta trajetória, Ferreiro (1990) refere dois períodos fundamentais na aquisição da linguagem escrita pela criança: o primeiro seria a busca de parâmetros de diferenciação de marcas gráficas e a construção dessas diferenciações entre o encadeamento de letras e o segundo período corresponde à fonetização da escrita, começando por uma hipótese  silábica e culminando com a alfabética.
Do ponto de vista construtivista, as crianças são facilmente alfabetizáveis, desde que descubram, através de contextos funcionais sociais, que a escrita é um objeto interessante e merece ser conhecido. Quem complica, na verdade, são os adultos, imaginando seqüências idealizadas de progressão cumulativa, construindo definições de fácil e de difícil, sem levar em conta o que seria fácil e difícil para a pessoa mais importante desse processo: a própria criança. Em suma, para a autora uma das implicações pedagógicas mais importantes de seus estudos seria aceitar que todas as crianças de uma sala de aula têm a capacidade de ler e escrever, cada um em seu próprio nível (FERREIRO, 1995), sem que essas diferenças sejam necessariamente atrasos ou distúrbios.
Trajetória metodológica	
	
Participaram desta pesquisa 40 crianças de uma escola pública, cuja clientela em grande parte possui uma situação sócio-econômica baixa e os pais, segundo informações obtidas na secretaria da escola, possuem escolaridade de ensino fundamental incompleto. 
Esta pesquisa foi desenvolvida em duas etapas. Na primeira etapa, a pesquisadora conversou com as professoras sobre crianças que apresentavam baixo rendimento escolar e foram encaminhadas a um especialista, à disposição da Secretaria da Educação do Município, cujo diagnóstico foi dislexia. Registramos um total de 20 crianças nesta situação. Depois foi solicitado que estas mesmas professoras indicassem outras crianças (o mesmo número de alunos que obtiveram o diagnóstico de distúrbio), as quais considerassem como bons alunos em linguagem escrita. 
Na segunda etapa foram aplicadas avaliações. Esta etapa teve como objetivo coletar dados para identificar semelhanças/diferenças nas habilidades cognitivas na aquisição inicial da linguagem escrita pelos dois grupos de sujeitos pesquisados. As crianças foram avaliadas individualmente em horário de aula, todas as crianças, individualmente, de uma turma por vez, numa sala reservada pela escola. As sessões de avaliações foram de no mínimo 20 minutos. E no máximo de 40 minutos. Os dados foram coletados entre o mês de junho a agosto de 2003. As tarefas realizadas foram: escrita espontânea, conhecimento de letra/nome da letra, produção de palavras, identificação de som inicial de palavras pronunciadas oralmente, consciência fonológica, memória de frases, memória de dígitos, identificação de absurdos, definição de palavras, correções gramaticais, memória de relatos, organização sintático-semântica. 
Os escores deste estudo foram submetidos ao programa de análise multidimensional POSAC (Partial Order Scalogram Analysis with Base Co-ordinates) Para saber mais sobre esta análise ver Hox e outros (1995).. Este programa é um método de análise usado quando se quer investigar relações estruturais entre facetas que diferem em grau e tipo (diferenças quantitativas e qualitativas) Orientações detalhadas em Cordeiro (1994)..
A seguir apresentamos as tarefas onde as criança apresentaram maiores diferenças.
- Produção de palavras: esta tarefa permitiu distinguir os desempenhos nos extremos, isto é, as crianças que são consideradas com distúrbio obtiveram realmente menor desempenho do que as consideradas “bons alunos”. Isto nos faz crer que a professora consegue perceber as dificuldades de seus alunos, embora não consiga identificar qual é a origem desta dificuldade. No entanto, encontramos como exceção duas crianças, que apesar de estarem no grupo “distúrbio” obtiveram bons desempenhos nesta tarefa. A criança 1 possui 9 anos e está na 1ª série. Esta criança obteve bom desempenho em todas as tarefas, inclusive em produção de palavra com exceção da tarefa de consciência sintático-semântica. Provavelmente o resultado ruim em consciência sintático-semântica pode ter ocorrido por uma dificuldade na compreensão da explicação desta tarefa.  
A criança 20 possui 9 anos e está na 3ª série. Obteve bom rendimento em todas as tarefas, assim como outras crianças de sua turma que foram consideradas bons alunos. Em estudos recentes (CORDEIRO; DONADUZZI; SCHILINDWEIN, 2002) foi constatado que a professora possui uma representação de “bom aluno” e “mau aluno” construída a partir de uma série de outras características e de diferentes critérios que a impede, talvez, por uma deficiência no processo avaliativo, de perceber o real desempenho de seus alunos. 
    - Consciência sintático-semântica: esta tarefa também permite discriminar desempenhos extremos, ou seja, crianças consideradas boas pela professoras obtiveram bons resultados e as consideradas com distúrbio tiveram menor desempenho. Aqui temos a exceção de criança 20, que alcançou bom desempenho nesta tarefa, apesar do seu diagnostico de distúrbio. Guimarães (2002) destaca a causação recíproca entre consciência sintática e desenvolvimento da escrita. Segundo ela, a consciência sintática pode ser desenvolvida a partir das experiências com a linguagem escrita e, ao contrário também, ou seja, a consciência sintática pode constituir a base para a utilização de novas estratégias para leitura e escrita. No caso da criança 20 isto ficou bem claro. Outro caso semelhante, foi da criança 19, diagnosticada com distúrbio; acreditamos que o seu bom desempenho nesta tarefa poderá ser propulsor de uma melhora no seu desempenho em leitura e escrita, desde de que a professora perceba isto e atenda as necessidades de desenvolvimento de outras habilidades. Novamente encontramos uma possível deficiência no processo avaliativo.
        Som da letra: esta tarefa permite observar também extremos, crianças com bom desempenho nesta tarefa e outras que tiveram um desempenho muito inferior. Na média ficaram alunos tanto considerados com distúrbio, como os bons alunos observados pela professoras, demonstrando uma contradição em suas avaliações. Podemos observar, três crianças acima da média, que foram consideradas com distúrbio. A criança 1 obteve bom desempenho em quase todas as tarefas, com exceção em consciência sintático-semântica. A  criança 20, obteve um excelente desempenho nesta tarefa também. E a criança 6, possui 10 anos e está na 2ª série, é muito provável que já tenha um bom repertório de conhecimento de letras o que facilitaria a execução desta tarefa, e também por ser uma tarefa realizada freqüentemente na escola.
            Já três crianças consideradas como bons alunos por suas professoras, tiveram desempenho inferior às crianças consideradas com distúrbio. São elas as crianças. A criança 24 tem 7 anos e está na 1ª série. Neste caso a criança possui o conhecimento de 24 letras, o que não justifica a dificuldade na execução da tarefa de som de letra. O que podemos inferir é que o conhecimento do nome das letras pode ser tanto como base para entender o som da letra como fonte de contradição. A criança 26 tem 8 anos, está na 2ª série. Também nesse caso a criança conhece 24 letras, o que não justifica o desempenho na média nesta tarefa.  A criança 31 enquadra-se no mesmo caso, conhece 24 letras. Isto nos leva a suspeitar de que a metodologia aplicada nesta escola enfatiza mais a forma e o nome da letra em detrimento do seu som.
  Consciência Fonológica: nesta tarefa, novamente encontramos as crianças obtendo um bom desempenho nesta tarefa, apesar dos seus diagnósticos de distúrbio (1, 6 e 20). Já outras crianças, consideradas como bons alunos, não obtiveram o desempenho esperado por suas professoras, ficando abaixo da média (30 e 36). 
Ao que parece, a diferença no aspecto relacionados à consciência fonológica é bem evidente entre as crianças avaliadas dos dois grupos. Resultado este obtido também em outros estudos como em Wagner e Torgesen (1987), Vellutino e Scanlon (1987), Stanovich (1986), Mann e Liberman (1984), Juel e Griffith (1986), Bradley e Bryant (1983) e recentemente em estudos em língua portuguesa: Cordeiro (1999), Barrera (2000), Ferreira (2002), Guimarães (2002). Desta forma, a consciência fonológica se caracteriza como uma habilidade de estar atento aos sons da fala, habilidade esta relacionada ao progresso na aquisição da linguagem escrita. Ao que parece, quanto mais desenvolvida for a consciência fonológica da criança, maior possibilidade ela terá na aprendizagem da leitura e da escrita.
As crianças consideradas com distúrbios não apresentaram diferenças cognitivas significativas no desempenho das tarefas de escrita espontânea, nome da letra, memória de frase, memória de dígitos, memória de relatos e correções gramaticais, em relação a seus colegas do grupo considerado como bons alunos.
Isto nos parece um dado interessante, sobretudo, em relação à tarefa de escrita espontânea e nome da letra, já que as crianças do grupo consideradas com distúrbio foram identificadas por suas professoras como crianças que apresentavam “problemas” com aprendizagem linguagem escrita. Este dado revela uma contradição, pois se observarmos as diferenças entre os dois grupos pesquisados houve diferença em relação à produção de palavras e esta tarefa pressupõe que a criança conheça o nome da letra e o fonema que a letra representa assim como na tarefa de escrita espontânea. Neste caso fica evidente uma dificuldade na linguagem escrita, de origem de manipulação fonológica consciente. Ao que parece a tarefa que exige escrever a palavra oferece mais instrumentos para reflexão, pois oferece um apoio visual a esta reflexão.
Quanto ao desempenho dos alunos, considerados com distúrbio, relativo à memória, inclusive nome das letras, não houve como já foi dito, diferenças significativas em relação ao outro grupo. Portanto, pode-se dizer que as crianças em questão não apresentam dificuldades de aprendizagem da linguagem escrita, relacionadas à memória. Foram encontradas diferenças no desempenho das crianças dos dois grupos estudados no desempenho das tarefas de produção de palavras, som da letra, consciência sintático-semântica e consciência fonológica. Nestas tarefas coincidiu que as crianças indicadas como bons alunos foram aquelas que obtiveram melhores desempenhos nestas quatro tarefas e as diagnosticadas com dislexia são aquelas que obtiveram desempenho inferior nas quatro tarefas, embora tivéssemos encontrado exceções nos dois grupos.
Mesmo tendo encontrado diferenças no desempenho das quatro tarefas citadas, e estas diferenças terem coincidido com a indicação das professoras, isto não representa a confirmação de que as avaliações das professoras fossem corretas e, muito menos, o laudo do especialista. É importante ressaltar que estas quatro tarefas estão relacionadas a habilidades metalingüísticas. A literatura indica que as habilidades metalingüísticas estão relacionadas com o sucesso na aquisição da linguagem escrita (BARRERA, 2000; YAVAS, 1988; TUNMER e OUTROS, 1988; CAPOVILLA, 1999; MORAIS, 1996; BRYANT; BRADLEY, 1985; GUIMARÃES, 2001; CORDEIRO, 1999), assim como, dificuldades dessas habilidades se relacionam com um baixo desempenho nas atividades de leitura e de escrita. Estes estudos, acima citados, indicam que estas dificuldades, muitas vezes, são características do processo de aprendizagem da linguagem escrita e não configuram um problema de ordem neurológica.
A diferença mais determinante entre os dois grupos foi em consciência fonológica, confirmando o que, em termos teóricos não é novidade. Tunmer, Nesdale e Wrigt (1987), Bryant e Bradley (1985), Maluf e Barrera (1997) apontam a consciência fonológica como a habilidade metalingüística mais importante para a aquisição da leitura e da escrita, sobretudo a consciência fonêmica. Na linguagem escrita no sistema alfabético não se representa diretamente o significado, mas a seqüência fonológica da palavra, portanto, as crianças estudadas parecem não terem desenvolvido estratégias fonológicas suficientes para lidar com a linguagem escrita.
Nesse sentido, os resultados deste estudo sugerem que a diferença encontrada entre os dois grupos foi mesmo em relação às habilidades metalingüísticas e, ao que parece, por falta de estimulação dessas habilidades. Percebe-se um desconhecimento sobre o papel da habilidade metalingüística na aquisição da leitura e escrita das professoras, levando a quase nenhum critério para avaliação da criança nesta aquisição.
É importante esclarecermos que a análise do problema em questão está sendo realizada sob o ponto de vista construtivista, o que implica considerar a linguagem escrita um objeto conceitual a ser compreendido pela criança e não uma lição meramente escolar que deva ser memorizada e repetida sempre de forma correta.
Ferreira (2002) levanta a seguinte questão: Até onde é possível conciliar a construção conceitual da linguagem escrita com o ensino do sistema alfabético? Segundo a autora o sistema de escrita é um objeto de conhecimento e a compreensão deste sistema não pode ser conseguida através de uma simples explicação ou por meio de exercícios mecânicos, são necessárias atividades que provoquem a reflexão, sobretudo, da composição gráfica e sonora da palavra. Evidencia ainda a importância da freqüência dessas atividades, tomando-se cuidado para que o efeito dessas atividades se mantenha e que as pistas fornecidas sejam fonte de reflexões analíticas contribuindo para a construção conceitual da língua escrita. 
Ressaltamos que neste estudo não levamos em consideração a condição sócio-econômica dos alunos. Consideramos que a condição sócio-econômica do aluno é uma questão eminentemente social e não pessoal, porém, vale ressaltar que seria interessante em futuros estudos, considerar, também, esta variável, já que nos diagnósticos de dislexia recomenda-se (HOUT, 2001) descartar a questão sócio-econômica. Por exemplo, um aluno que tenha pais analfabetos, a princípio, não deve ser diagnosticado como disléxico.
Enfim, o que sugerimos como reflexão é, considerar, antes de julgar as crianças, que elas são diferentes em diversos aspectos, social, cultural, econômico e, sobretudo, no processo de construção do conhecimento. É necessário compreender cada vez mais este processo para propormos práticas pedagógicas mais efetivas, evitando os equívocos constantes que continuam promovendo a lógica da exclusão.  
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