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,1752'8d2�
Esta dissertação trata de um estudo acerca da compreensão de leitura de crianças com 

problemas de aprendizagem a partir da concepção de plano discursivo da linha funcionalista 

americana.  

Segundo DSM-IV: organizado pela Associação Psiquiátrica Americana/1995 

³2V� WUDQVWRUQRV� GH� DSUHQGL]DJHP� VmR� GLDJQRVWLFDGRV� TXDQGR� RV� UHVXOWDGRV� GR�
LQGLYtGXR� HP� WHVWHV� SDGURQL]DGRV� H� LQGLYLGXDOPHQWH� DGPLQLVWUDGRV� GH� OHLWXUD��
PDWHPiWLFD�RX�H[SUHVVmR�HVFULWD�HVWmR�VXEVWDQFLDOPHQWH�DEDL[R�GR�HVSHUDGR�SDUD�
VXD�LGDGH��HVFRODUL]DomR�RX�QtYHO�GH�LQWHOLJrQFLD���2V�WUDQVWRUQRV�GH�DSUHQGL]DJHP�
SRGHP�SHUVLVWLU�DWp�D�LGDGH�DGXOWD” (1995, p. 46)  
 

A linha funcionalista concebe a língua como um instrumento de comunicação, e 

postula que esta não pode ser considerada como um objeto autônomo, mas uma estrutura 

submetida às pressões provenientes das situações comunicativas, que exercem grande 

influência sobre sua estrutura lingüística. Assim, o funcionalismo analisa a estrutura 

gramatical tendo como referência a situação comunicativa inteira: o propósito do ato de fala, 

seus participantes e seu contexto discursivo. Dos seus pressupostos teóricos, o que mais nos 

interessa é a noção de como os planos de figura e fundo são compreendidos e recontados 

pelos informantes. Pretendemos, nesta pesquisa, criar um teste de leitura com base nos 

pressupostos da linha funcionalista com o objetivo de, ao lado de outros testes, auxiliar no 

diagnóstico dos problemas de aprendizagem. 

O processo de aprendizagem dessas crianças com inabilidade para ler e escrever ficará 

muito prejudicado e muitas vezes se tornará impossível de ocorrer, porque a leitura é a base 

para as outras aprendizagens escolares. 

O papel da leitura torna-se ainda mais importante no desenvolvimento escolar, uma 

vez que o seu bom desempenho está intrinsecamente ligado ao sucesso escolar. Na maioria 

das vezes, esse sucesso é medido pelo desenvolvimento adequado da própria leitura, 

tornando-se fundamental a configuração e análise lingüística de suas alterações��
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No âmbito fonoaudiológico, há uma grande preocupação com relação à aprendizagem 

e ao fracasso escolar, mas muitas vezes cometemos o erro gravíssimo de generalizar o motivo 

desse fracasso. Com freqüência, o fonoaudiólogo tende a achar que os problemas escolares 

ocorrem devido a um transtorno na aprendizagem, atribuindo todos os problemas apenas ao 

aluno.  

Existem inúmeros fatores que podem levar a um fracasso escolar no nosso ensino 

público. Soares (2002), dentre outros, relata que a escola funciona como uma instituição a 

serviço capitalista, que assume e valoriza a cultura das classes dominantes. Sendo assim, o 

aluno das classes dominadas encontra nessa escola padrões culturais que não são os seus e que 

são apresentados como os “certos”, enquanto os seus próprios padrões são ignorados como 

inexistentes ou desprezados como errados. Os testes e provas a que são submetidos são 

culturalmente preconceituosos, construídos a partir de pressupostos etnocêntricos, que 

supõem familiaridade com conceitos e informações do universo cultural das classes 

dominantes. Desta forma, ocorre uma marginalização cultural e este aluno acaba fracassando. 

Além deste grupo de alunos com fracasso escolar, existe um outro grupo, o de crianças 

com problemas de leitura e escrita, que pode também sofrer este tipo de marginalização 

cultural e social e ainda apresentar uma dificuldade de ordem cognitiva para aprender a ler e 

escrever. 

Apesar da boa compreensão na leitura ser essencial à aprendizagem, ainda não existem 

protocolos, nem testes padronizados dentro da fonoaudiologia, que possam mensurar este 

nível de compreensão. 

Em 2003, Mousinho e Starosky desenvolveram uma pesquisa com o objetivo de 

validar um instrumento de avaliação que pudesse ser complementar a outros exames na busca 

do diagnóstico diferencial entre os transtornos específicos de leitura (dislexia) e os transtornos 

de aprendizagem caracterizados por déficits de compreensão. Através da noção lingüística de 
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figura-fundo (Hopper, 1979), as autoras buscaram um parâmetro para objetivar o grau de 

compreensão de narrativas em três adolescentes, um sem queixa de problemas de 

aprendizagem, um com características apontando para um transtorno específico de leitura e o 

terceiro para um transtorno de aprendizagem.  

Nesta pesquisa, usaremos como base a pesquisa de Mousinho e Starosky já citada, mas 

com alguns diferenciais: 

�
 nossa avaliação será feita com 12 alunos de escolas públicas; 

�
 objetivaremos o diagnóstico apenas para crianças com transtorno de aprendizagem, sendo 

que este tipo de protocolo também poderá ser usado futuramente para outros tipo de 

testagem;  

�
 utilizaremos padrões mais rígidos para a análise das orações, porque, na pesquisa anterior, 

não foi feita uma análise de cada oração, mas sim uma separação geral das figuras levando 

em consideração trechos maiores que a oração. 

Ao utilizarmos a perspectiva de figura-fundo, calcada sobre os princípios da 

transitividade propostos por Hopper e Thompson (1980), basearemos nosso trabalho na 

lingüística funcional, já que esta concebe a linguagem como um instrumento de interação 

social e busca no contexto discursivo a motivação para os fatos da língua. Hopper e 

Thompson associam a transitividade a uma função discursivo-comunicativa. O maior ou o 

menor grau de transitividade se verifica na maneira como o discurso é estruturado. Sendo 

assim, nas sentenças mais transitivas, existe um agente animado, que intencionalmente causa 

uma mudança física e perceptível de estado ou locação a um objeto individuado. 

Hopper (1979) denominou tudo aquilo que é mais importante para as metas do 

falante/escritor de IRUHJURXQG (FIGURA), e vai mais adiante ao dizer que FIGURA pode ser 

comparada ao “esqueleto” de um texto, ou seja, à sua estrutura base, seu plano mais saliente. 

O autor deu o nome de EDFNJURXQG (FUNDO), para aquilo que serve de cenário, ajudando, 
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amplificando ou comentando o que é mais importante em um texto, sendo um plano 

discursivo que dá suporte para o que está sendo relatado pela figura. 

Segundo Mousinho e Starosky (2003), a oposição de figura/fundo pode-nos dar um 

padrão para conseguirmos avaliar qualitativa e quantitativamente a compreensão de 

narrativas. 

Uma pesquisa calcada na lingüística funcional, que relacione a transitividade e 

figura/fundo com leitura e escrita, pode tornar-se um importante instrumento e até servir de 

parâmetro para outros pesquisadores, pois dentro dessa vertente funcionalista existem muitas 

pesquisas com relação a essa noção relacionadas ao discurso, mas poucas quanto à análise de 

leitura e escrita. 

Como método avaliativo para a compreensão da leitura, através da figura-fundo, 

selecionamos três textos de narrativas dos quais separamos todas as orações; um texto para 

avaliar a compreensão da leitura oral, outro para avaliar a compreensão da leitura silenciosa, e 

o terceiro para avaliar a capacidade de compreensão da história ouvida.  

A avaliação foi realizada em uma escola pública do Rio de Janeiro, em alunos da 4ª 

série do 1º ciclo do ensino fundamental. As crianças com transtorno de aprendizagem 

compõem o que denominamos de grupo teste e as crianças que não apresentam queixas 

escolares, o grupo controle. 

Um dos objetivos foi a montagem de um FRUSXV através do qual se poderia controlar 

figura e fundo na leitura de alunos com problemas de leitura e outros sem problemas de 

aprendizagem, conforme mostraremos na metodologia. 

A hipótese principal desta dissertação é que as crianças com problemas na 

aprendizagem devem apresentar mais dificuldades de compreensão de orações de fundo do 

que as sem queixas de aprendizagem, devido às características morfossintáticas e semânticas 

desse tipo de oração. Além disso, essas orações não se referem à linha principal de 
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acontecimentos da narrativa. Ressaltamos que as crianças de ambos os grupos foram 

selecionadas pelos professores da escola, por terem problemas escolares, porém com boa 

comunicação oral. 

O capítulo 1 apresenta os pressupostos teóricos que serviram de base para esta 

pesquisa, com destaque para a comparação entre língua oral e escrita, aprendizado da leitura, 

transtornos de aprendizagem e ainda uma explanação acerca dos planos discursivos. No 

capítulo 2, serão definidos os objetivos específicos desta pesquisa, assim como as hipóteses 

vinculadas a estes. A descrição do instrumental metodológico empregado para a coleta e 

análise dos dados será apresentada no capítulo 3. O capítulo 4 contém a análise e a 

interpretação dos resultados obtidos nas testagens apresentadas no capítulo 3. Apresentaremos 

as considerações finais acerca do objeto de estudo aqui proposto, no capítulo 5, visando 

relacionar os dados encontrados às hipóteses apresentadas referentes à análise da 

compreensão de leitura através da noção de figura/fundo. 

�
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���35(668326726�7(Ï5,&26�
�����5HODomR�HQWUH�OLQJXDJHP�RUDO�H�HVFULWD�

 Não podemos falar sobre leitura e escrita sem pensar inicialmente em oralidade, já que 

essa última precede as outras duas. A escrita não tem como objetivo somente registrar a fala, 

mas também transmitir mensagens através de um sistema convencional. Segundo Navas e 

Santos (2004), é uma forma de mediação lingüística, criada de acordo com as necessidades de 

uma sociedade que possui demandas culturais determinadas. 

 A linguagem oral não requer nenhum tipo de aprendizado formal, sua aprendizagem 

acontece da maneira natural, bastando que a criança esteja exposta a um ambiente 

estimulante, em que seja utilizada a linguagem. Já a leitura e a escrita necessitam de uma 

aprendizagem formal, até mesmo para crianças inteligentes e saudáveis. De qualquer forma, a 

fala ocupa um papel fundamental permeando todo processo de desenvolvimento da escrita.  

Há um consenso entre diversos autores, que, para a aprendizagem da escrita, é fundamental o 

pleno desenvolvimento da linguagem oral, pois, no início da escolarização, a escrita será 

baseada na fala. 

 A escrita é uma invenção humana que surgiu da necessidade de registrar a fala e assim 

transmitir uma mensagem. A escrita transmite uma mensagem através do uso de um sistema 

convencional de códigos que representa conteúdos lingüísticos. O homem usa a escrita como 

a necessidade real funcional de registrar e comunicar informação. 

Kato (2005) apresenta um esquema para explicar a relação entre fala e escrita: 

Fala 1 Î escrita 1 Î escrita 2 Î fala 2 

A fala 1 representa a fala antes da alfabetização; a escrita 1 é aquela que pretende 

representar a fala de forma mais natural possível; a escrita 2 é a escrita mais autônoma, que 

não é dependente da fala; a fala 2 é aquela que resulta da experiência da escrita 2. Segundo 

Kato (2005), na fase inicial é a escrita que tenta representar parcialmente a fala e, 
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posteriormente, é a fala que tenta reproduzir a escrita também parcialmente. A linguagem oral 

é altamente dependente do contexto, enquanto a escrita é independente do contexto de 

produção. Além disso, na linguagem oral, a coesão é estabelecida através de recursos 

paralingüísticos e supra-segmentais, enquanto, na linguagem escrita, ela é estabelecida através 

de meios lexicais e de estruturas sintáticas complexas que usam conectivos explícitos. A 

linguagem escrita permite um planejamento verbal mais cuidadoso e estará mais sujeita a 

regras prescritivas, que são de caráter permanente. 

Ferreiro e Teberosky (1995) argumentam que a linguagem escrita opera uma 

representação da linguagem falada, em que apenas alguns elementos da fala ficam retidos na 

representação convencional, contrariando a idéia de alguns autores de que há um isomorfismo 

entre essas duas formas de linguagem. 

A fala ocupa um papel fundamental, permeando todo o processo de desenvolvimento 

da escrita. A linguagem é uma só, que pode ser manifestada de formas diferentes, sob diversas 

modalidades. Língua oral e escrita, portanto, formam um FRQWLQXXP. 

 Marcuschi (apud Mousinho, 2003) apresenta essa relação entre fala e escrita sob três 

abordagens diferentes. Sob a perspectiva dicotômica ele descreve a fala como sendo 

contextualizada, dependente, implícita, redundante, não-planejada, imprecisa, não-

normalizada e fragmentada, já a escrita seria descontextualizada, autônoma, explícita, 

condensada, planejada, precisa, normalizada e completa. Na perspectiva variacionista, a fala 

representaria a variedade não-padrão, língua coloquial ou norma não-padrão, enquanto a 

escrita representaria a língua padrão, língua culta ou norma padrão. E a terceira, na 

perspectiva sócio-interacionista, a relação entre fala e escrita giraria em torno de 

dialogicidade, usos estratégicos, funções interacionais, envolvimento, negociação, 

situacionalidade, coerência, dinamicidade. 
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 Ainda Marcuschi (Mousinho, 2003) descreve as operações necessárias de 

retextualização da fala para a escrita, sendo elas: eliminação de marcas interacionais, 

introdução de pontuação (prosódia), retirada de repetições desnecessárias, introdução de 

parágrafos e pontuação, reconstrução de estruturas fragmentadas – estrutura sintática, 

substituições lexicais, organização de seqüência argumentativa, condensação de idéias.  

 Segundo Kleiman (2004), do ponto de vista do processamento, a escrita é mais 

complexa, porque requer a manutenção da memória de um grande número de palavras antes 

de poder fechar uma unidade. É necessário também identificar pronomes e nomes que estão se 

referindo a elementos que já foram introduzidos, e que o autor não quer repetir. Se o leitor 

desconhecer o assunto ou não conhecer um grande número de palavras, então a compreensão 

se torna praticamente impossível. 

 Givón (1979 e 1995) postula que há dois modos de comunicação: o modo pragmático 

e o modo sintático ou modo gramaticalizado. O modo pragmático é mais icônico, vinculado 

ao contexto de comunicação, apresenta orações mais justapostas ou coordenadas, apresenta 

estrutura de tópico-comentário e ordem de palavras controladas por princípios pragmáticos. O 

modo sintático ou gramaticalizado, por outro lado, é menos vinculado ao contexto imediato de 

comunicação, apresenta mais coesão, com orações encaixadas, conectivos variados, estrutura 

sujeito-predicado e ordem de palavra mais fixa. Quanto mais planejado o discurso, menos 

orações justapostas, menos repetições, menos construções tópico-comentário há no discurso e 

vice-versa. Podemos assim dizer que, sendo a escrita mais planejada que a fala, na escala que 

vai do modo mais pragmático ao modo mais gramaticalizado, a fala informal estará num dos 

pólos da escala e a escrita formal estará no outro pólo.  

Givón (1979) defende também a idéia de que quanto mais dependente do contexto está a 

cláusula, menos indicação de ligação sintática ela apresentará. Em compensação, quanto 

maior for a sua ligação sintática (subordinação), menor dependência contextual será 
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demonstrada. Isso significa que um modo mais gramaticalizado estará relacionado a uma 

menor dependência contextual, sendo mais comum na escrita. Assim, a escrita irá possuir 

mais orações encaixadas, com morfologia mais rica e menos dependência contextual. 

Na nossa pesquisa, as crianças com transtorno na aprendizagem apresentam uma 

dificuldade na leitura e na compreensão de textos, apesar de sua compreensão oral não 

apresentar problemas. Isto então pode ser justificado pelo modo sintático possuir 

características morfossintáticas e contextuais mais complexas, como foi descrito acima. 

 

�����$SUHQGL]DJHP�GD�OHLWXUD�
Ao ingressar na escola para dar início ao processo de alfabetização, a criança já deve 

ter domínio de sua linguagem oral, apresentando suas estruturas lingüístico-cognitivas 

preparadas para aprender a ler e escrever, porém ainda não é capaz de associar a oralidade 

com os aspectos da leitura e escrita (Capellini, 2001). 

Para Fonseca (1995), ler e escrever são “produtos finais” do cérebro, decorrentes dos 

processos de decodificação e codificação, que envolvem os sistemas sensório-motores 

lingüísticos e cognitivos, que são sistemas extremamente complexos e integrados.  

A consciência fonêmica é essencial para que a aprendizagem da leitura aconteça, ao 

seguirmos o sistema escrito da língua portuguesa em que geralmente há uma correspondência 

direta entre grafemas e fonemas. Para que haja uma aprendizagem da leitura, é necessário que 

a criança perceba que a linguagem oral é composta de palavras e sentenças separadas, 

descobrindo que estas correspondem a unidades da fala (Ferreiro & Teberosky, 1985).  

O desenvolvimento da percepção das palavras enquanto formas lingüísticas é algo 

gradativo, que evolui conforme seu pensamento, devido ao fato da criança passar a entender 

que, no sistema de escrita alfabética, as letras são desenhos que representam partes da palavra. 



 19 

Segundo Snowling (1995), se a representação fonológica não se encontra assimilada 

podem ocorrer dificuldades com a aprendizagem da leitura, sendo assim a correlação entre a 

habilidade fonológica e a aprendizagem da leitura é de primordial para o escolar iniciante. 

Ao ser exposta a um sistema alfabético, a criança deve perceber as seqüências de letras 

que formam as palavras escritas e devem aprender que estas representam os sons da fala (os 

fonemas). Assim, surgem dificuldades, pois na fala os componentes não são perceptivamente 

claros devido à co-articulação entre os fonemas. Dependendo do contexto onde o fonema está 

inserido há uma variação extrema da característica acústica, cortando a correspondência entre 

as unidades escritas (Navas, 1997).  

Segundo Salgado (2005), a utilização do sistema alfabético do português gera grande 

dificuldade quando o indivíduo inicia sua alfabetização, porque ele percebe sua fala como um 

contínuo, com dificuldades em compreender que uma ou mais letras não se referem a uma 

sílaba e sim a uma unidade menor, o fonema. 

No português brasileiro, precisamos levar em consideração algumas regras durante o 

processo de decodificação da leitura, como: regras de correspondência grafo-fonêmica 

independente do contexto, regras de correspondência grafo-fonêmicas dependentes do 

contexto grafêmico, regras dependentes da metalinguagem e/ou do contexto morfossintático e 

semântico e valores da letra “x” dependentes exclusivamente do léxico mental ortográfico.  

Mesmo sendo um sistema ortográfico alfabético e sendo, de modo geral, regular, o 

sistema de escrita da língua portuguesa possui irregularidades, não podendo ser confundido 

com uma simples transcrição dos fonemas em letras, uma vez que a irregularidade presente 

não permite que todas as relações dos fonemas com grafemas sejam recíprocas. Por isso, a 

criança irá dominar as conversões ortográficas da língua por meio da vivência com práticas de 

leitura e escrita e não apenas através do uso de conversão grafofonêmicas e fonografêmicas. 
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A literatura afirma que há, no Brasil, uma falta de reflexão teórica acerca dos 

problemas de aprendizagem da língua materna. A prática pedagógica da alfabetização não tem 

apresentado associação às determinações sociais e sociolingüísticas que fundamentam os 

conhecimentos sobre as relações entre a linguagem, sociedade e escola e, ainda, que revelam 

os pressupostos sociais e lingüísticos dessas relações. Mas existem problemas relacionados à 

aprendizagem, que vão além da prática pedagógica e de inadequações sociolingüísticas. 

 De modo geral, há três sistemas de escrita: logográfico, silábico e alfabético; 

dependendo da menor unidade lingüística codificada na unidade básica da escrita. O sistema 

logográfico representa palavras, melhor dizendo, morfemas. Os sistemas silábicos e 

alfabéticos são fonográficos, isto é, representam segmentos fonológicos, como sílabas ou 

fonemas. 

Vários autores tentaram classificar os sistemas de escrita de acordo com essa distinção, 

mas a maioria desses são mistos, sendo utilizados mais de um sistema ao mesmo tempo.   

 Segundo Frith (1985), há três estratégias básicas que utilizamos quando aprendemos a 

ler: 

1ª) Logográfica: implica no reconhecimento de palavras por meio de elementos 

idiossincráticos, pistas não alfabéticas como, por exemplo, a logomarca de algum produto. 

Essa é anterior à fase alfabética de aquisição de escrita, pois não há atribuição de valor sonoro 

a cada item e sim à palavra como um todo.  

2ª) Fonológica: implica em analisar as palavras pelos seus componentes, fazendo uma 

correlação entre seus grafemas e fonemas. Ocorre na fase alfabética de aquisição da escrita e 

o indivíduo passa a ser capaz de ler corretamente palavras regulares, mas ainda não é capaz de 

ler algumas palavras irregulares. 
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3ª) Lexical: ocorre na fase ortográfica. O indivíduo constrói unidades de reconhecimento nos 

níveis lexicais e morfêmicos, com isso parte das palavras podem ser reconhecidas diretamente 

sem conversão fonológica. 

 No caso de crianças com problemas de leitura, a maioria delas apresenta dificuldade 

na 2ª estratégia, não conseguindo fazer a correlação letra e som. Como a criança se prende 

muito à decodificação fonológica, demorando a fechar a palavra como um todo e perdendo o 

contexto em que ela está inserida, sua leitura fica muito prejudicada. 

Com relação à 3ª estratégia, muitas crianças com distúrbio específico de leitura 

adivinham as palavras, ao invés de reconhecê-las lexicalmente.  Elas começam a leitura, mas 

na hora de fazer o reconhecimento lexical, aproximam para alguma palavra parecida 

graficamente. Isto acontece devido a uma dificuldade fonológica que pode causar um 

fechamento ineficiente das palavras a serem armazenadas no léxico. Essas crianças podem 

apresentar uma dificuldade em compreensão de textos, já que durante a sua leitura podem 

substituir algumas palavras por outras parecidas, mas semanticamente diferentes. 

 Quando uma nova estratégia é desenvolvida, a anterior não desaparece, mas sua 

aplicação e importância relativas diminuem. 

Segundo Ellis e Young (1988), a criança utiliza basicamente duas rotas para o 

estabelecimento de leitura: a fonológica e a lexical. De maneira bem simplificada, pode-se 

dizer que a rota lexical é o reconhecimento de estímulos visuais (lingüísticos e não 

lingüísticos), e que a rota fonológica, a pronúncia da palavra, é construída por meio de 

aplicação de regras de correspondência grafo-fonêmica. O acesso ao significado é alcançado 

por mediação da forma auditiva da palavra (resultante da síntese fonológica), que sendo 

reconhecida, tem acesso ao léxico semântico.  

A aprendizagem da leitura é um procedimento complexo que demanda múltiplas 

habilidades cognitivas, principalmente a habilidade metalingüística, ou seja, a capacidade de 
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refletir sobre a linguagem. A leitura alfabética associa um componente auditivo fonêmico a 

um componente visual gráfico (correspondência grafo-fonêmica), portanto essa capacidade se 

mostra essencial para o acesso à escrita e está diretamente relacionada à aprendizagem da 

leitura. Para dominar esse princípio, o leitor iniciante primeiro precisa tomar consciência da 

estrutura fonêmica da linguagem, isto é, da decomponibilidade das palavras em fonemas e 

depois tomar consciência de que cada unidade auditiva é representada por um grafema 

diferente.  

A leitura envolve a integração de múltiplos fatores relacionados à experiência do 

indivíduo, habilidades e funcionamento neurológico. A maioria dos indivíduos com 

dificuldades de leitura experimenta uma variedade de problemas com a linguagem, originados 

de uma função cerebral alterada. Secundariamente, fatores emocionais e do ambiente também 

podem ter um efeito prejudicial no processo de aprendizagem em cada uma delas. 

 

�����7UDQVWRUQRV�GH�DSUHQGL]DJHP�
Ainda não foi esclarecida pelos cientistas verdadeira etiologia dos Transtornos de 

Aprendizagem, apesar de existirem algumas hipóteses sobre suas causas. Sabe-se que sua 

etiologia é multifatorial, porém ainda são necessárias pesquisas para melhor identificar e 

elucidar essa questão. 

O CID-10 (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde – 10a edição) esclarece que a etiologia dos Transtornos de 

Aprendizagem não é conhecida, mas que há "uma suposição de primazia de fatores 

biológicos, os quais interagem com fatores não-biológicos". Atualmente, muitas pesquisas 

indicam uma origem para os Transtornos de Aprendizagem a partir de distúrbios na 

interligação de informações entre regiões cerebrais, que podem advir de problemas durante o 

período de gestação. 
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A família, o habitat em que a criança está inserida, assim como, o ambiente escolar 

podem auxiliar na manutenção dos problemas de aprendizagem. Mostra-se necessária uma 

maior investigação deste ambiente escolar, verificando a motivação, a qualidade da relação 

família-aluno-professor e método pedagógico. Em relação ao ambiente familiar, famílias com 

baixo nível sociocultural podem não ter hábitos de leitura e não incentivar essa criança a 

praticar atividades de letramento. 

Dentre os problemas de aprendizagem relacionados a alterações de linguagem 

encontramos o distúrbio específico de leitura (dislexia) e o distúrbio de aprendizagem, que 

apresentam respectivamente comprometimento em um ou mais componente da linguagem. 

O distúrbio específico de leitura é um transtorno específico no aprendizado da leitura, 

em que a criança apresenta rendimento escolar inferior a idade cronológica, ao potencial 

intelectual e a escolaridade do indivíduo. Enquanto o distúrbio de aprendizagem é um 

transtorno, caracteriza-se por uma realização áreas da leitura, escrita e matemática 

substancialmente abaixo da esperada, tendo em vista a idade cronológica, medidas de 

inteligência e educação apropriada para a idade (DSM-IV, 1995). 

Para Santos e Navas (2002), existe uma interação dinâmica e recíproca entre a 

linguagem oral e a linguagem escrita, caracterizando um continuum de desenvolvimento, com 

ênfase na transição de uma linguagem para a outra. Os desvios fonológicos podem repercutir 

na escrita, apesar de que crianças que apresentam desvios fonológicos, muitas vezes, serem 

capazes de manipular sílabas, fonemas e rimas, ou seja, realizar tarefas que envolvem 

consciência fonológica.  

Para Spreen, Risser e Edgel (1995), ao estudarmos os problemas no processo da 

aquisição da linguagem oral, observamos comumente a ocorrência de posteriores dificuldades 

de aprendizagem de leitura e escrita. Assim como, ao investigarmos os fatores anteriores as 

dificuldades de leitura e escrita, nos questionamos a respeito das dificuldades de aprendizado 
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da linguagem. É importante ressaltar que as alterações da linguagem oral, observadas durante 

a infância que salientamos, não são as dificuldades articulatórias e sim as alterações de origem 

fonológicas, pois essas podem causar prejuízo no aprendizado posterior da leitura e da escrita. 

Para Dodd et al (1995) os problemas de alfabetização tendo como antecessor 

problemas de fala, advêm de um distúrbio fonológico específico muito maior, do que quando 

o problema anterior é um atraso mais geral de fala ou uma dificuldade articulatória isolada. 

Bishop e Adams (1990) afirmam a partir de um estudo comparativo, que caso 

resolvêssemos os problemas de linguagem nos anos pré-escolares, o aprendizado durante a 

alfabetização se desenvolveria normalmente, mas se até os cinco ou seis anos esses problemas 

de linguagem não fossem resolvidos, acarretariam em dificuldades escolares. 

Para uma melhor compreendimento do quadro clínico, descreveremos alguns 

transtornos da linguagem oral, uma vez que estes podem acarretar posteriormente em 

problemas escolares.  

 

$WUDVR�GH�OLQJXDJHP�
O atraso de linguagem caracteriza-se por retardo no aparecimento da fala, ou seja,na 

emissão das palavras, na expressão do pensamento ou da vontade da criança. Podemos 

considerar um quadro de atraso de linguagem, o caso de crianças de um ano e meio que não 

produzem palavras isoladas ou de dois anos que não formam frases.  Esses atrasos podem 

acontecer devido a estimulação ambiental deficiente, bilingüismo, fatores hereditários, 

problemas orgânicos e/ou distúrbios emocionais. 

Comumente sua manifestação ocorre de forma evolutiva não satisfatória ou com 

dificuldades. Podemos observar essas dificuldades através de: uma dificuldade para estruturar 

sentenças, de compreensão e para relatar fatos acontecimentos ou vivenciados; um 

vocabulário deficiente para a idade; uma falta de organização e estruturação do pensamento; 
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uma narrativa sem coerência geralmente com apoio gestual, além de uma fala ininteligível 

associada a problemas na articulação dos sons de fala.  

Segundo Hage e Guerreiro (2004), a ausência de linguagem em crianças com quatro 

anos ou mais, sem privação social significativa, é característica de um distúrbio específico de 

linguagem. Muitas vezes, a partir dos dezoito meses, essas crianças começam a falar, mas o 

desenvolvimento dessa fala acontece ocorre de um modo muito lento: os enunciados 

continuam simples e com baixa inteligibilidade, o vocabulário é limitado, além disso 

apresenta dificuldades quanto a coerência e coesão em seu discurso narrativo. 

 

'LVW~UELR�(VSHFtILFR�GH�/LQJXDJHP��'(/���
De acordo com Puglisi et al (2005), termo Distúrbio Específico de Linguagem refere-

se a crianças que apresentam dificuldade em adquirir e desenvolver habilidades de linguagem 

na ausência de deficiência mental, déficits físicos e sensoriais, distúrbio emocional severo, 

fatores ambientais prejudiciais e lesão cerebral. Já existem indícios da presença de um 

componente genético que determine essa patologia, ainda que sua origem e localização sejam 

incertas. 

Segundo as autoras, para diagnosticarmos essas crianças, devemos incluir tanto 

medidas de recepção quanto de expressão de linguagem. Embora os dois tipos de avaliação 

exijam o processamento semântico e sintático da informação, a produção envolve habilidades 

sofisticadas de processamento fonológico, bem como um maior domínio lingüístico que 

permita a criação de sentenças inéditas.  

Segundo Puglisi et al (2005) as crianças com DEL usualmente apresentam melhor 

habilidade para compreender estruturas frasais do que para produzi-las, comumente 

apresentando desempenho satisfatório para a faixa etária nas avaliações de recepção da 
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linguagem (geralmente as que envolvem o reconhecimento de palavras isoladas, e não 

necessariamente a compreensão de sentenças). 

Para Befi-Lopes e Rodrigues (2005) as manifestações lingüísticas do DEL são 

variadas, mas na maioria das vezes podemos observar: uso de processos fonológicos de 

desenvolvimento e idiossincráticos; vocabulário abaixo do esperado para a normalidade, 

menor número de intenções comunicativas e déficits nas habilidades morfológicas e 

sintáticas. Além disso, apresentam pior desempenho em habilidades cognitivas não-verbais, 

evidenciado pela dificuldade no desenvolvimento do jogo simbólico.  

As autoras relatam que normalmente o DEL é diagnosticado na infância, mas os 

problemas ocasionados por esse quadro perseveram por toda a vida, como demonstram 

algumas pesquisas que avaliaram as habilidades comunicativas, sociais, cognitivas, 

DFDGrPLFDV e comportamentais desses sujeitos. 

Segundo Befi-Lopes e Rodrigues (2005), esse é de um distúrbio de difícil diagnóstico, 

porque sua detecção tem uma maior dependência de critérios de exclusão do que de inclusão e 

supostamente seria restrito às habilidades de linguagem. Porém, alguns estudos indicam que 

algumas crianças também apresentam problemas atencionais, no funcionamento motor e no 

desempenho escolar, sendo essas dificuldades de aprendizagem provenientes dos problemas 

de linguagem anteriores. 

 Tendo esclarecido as dificuldades na linguagem oral, faremos a apresentação dos 

principais problemas na aprendizagem e na linguagem escrita. 

�
'LVW~UELR�GH�DSUHQGL]DJHP�
A definição estabelecida em 1981 pelo National Joint Comittee for Learning 

Disabilities (Comitê Nacional de Dificuldades de Aprendizagem), nos Estados Unidos da 

América: 
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³'LVW~UELRV� GH� DSUHQGL]DJHP� p� XP� WHUPR� JHQpULFR� TXH� VH� UHIHUH� D� XP� JUXSR�
KHWHURJrQHR�GH�DOWHUDo}HV�PDQLIHVWDV�SRU�GLILFXOGDGHV� VLJQLILFDWLYDV�QD�DTXLVLomR�H�
XVR�GD�DXGLomR�� IDOD�� OHLWXUD�� HVFULWD�� UDFLRFtQLR�RX�KDELOLGDGHV�PDWHPiWLFDV��(VWDV�
DOWHUDo}HV� VmR� LQWUtQVHFDV� DR� LQGLYtGXR� H� SUHVXPLYHOPHQWH� GHYLGDV� j� GLVIXQomR� GR�
VLVWHPD� QHUYRVR� FHQWUDO�� $SHVDU� GH� XP� GLVW~UELR� GH� DSUHQGL]DJHP� SRGHU� RFRUUHU�
FRQFRPLWDQWHPHQWH� FRP� RXWUDV� FRQGLo}HV� GHVIDYRUiYHLV� �SRU� H[HPSOR�� DOWHUDomR�
VHQVRULDO�� UHWDUGR�PHQWDO�� GLVW~UELR� VRFLDO� RX� HPRFLRQDO�� RX� LQIOXrQFLDV�DPELHQWDLV�
�SRU� H[HPSOR�� GLIHUHQoDV� FXOWXUDLV�� LQVWUXomR� LQVXILFLHQWH�LQDGHTXDGD�� IDWRUHV�
SVLFRJrQLFRV��� QmR� p� UHVXOWDGR� GLUHWR� GHVVDV� FRQGLo}HV� RX� LQIOXrQFLDV�� (Collares e 
Moysés, 1992: 32)” 
 

Segundo Capellini (2003), não devemos inserir todas as crianças com o distúrbio no 

mesmo grupo. Existem aquelas com deficiência mental, sensorial ou motora que apresentam o 

distúrbio de leitura e escrita como resultante desses problemas. Há, também, aquelas em que o 

distúrbio de aprendizagem decorre de disfunções neuropsicológicas que comprometem o 

processamento da informação. 

Capellini (2004), baseada em diversos autores, descreveu os distúrbios de 

aprendizagem existentes na literatura: 

• Fisiológico: normalmente caracterizado por déficit neurológico. 

• Sócio-ambiental: indica inadequações socioeducacionais. 

• Desenvolvimentista: sugere uma falha no desenvolvimento como causa do distúrbio 

da aprendizagem. 

• Distúrbios de aprendizagem verbais e/ou distúrbios mediados pelo hemisfério cerebral 

esquerdo: grupo heterogêneo de  alterações que envolvem habilidades necessárias para 

atividades de leitura, soletração e escrita. Déficits na percepção e no processamento 

visual, auditivo e motor também provocam essas dificuldades que, embora mediadas 

pelo hemisfério esquerdo, podem contar com a participação do hemisfério direito e de 

suas estruturas subcorticais, de acordo com o que algumas pesquisas sugerem. 

• Distúrbios de aprendizagem não-verbais e/ou distúrbios mediados pelo hemisfério 

cerebral direito: distúrbios de percepção tátil, coordenação motora, organização 
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visuoespacial, formação de conceitos cálculos matemáticos, prosódia, percepação e 

adaptação social. 

Segundo Gerber (1996), distúrbios de linguagem oral e escrita podem resultar de um 

intercâmbio entre deficiências fonológicas e semânticas. Esses déficits podem diferir em tipo 

e grau em indivíduos de diferentes idades e podem se manifestar como: atraso na aquisição do 

sistema fonológico, deficiência na habilidade de perceber ou produzir configurações 

fonêmicas complexas, uso ineficiente de códigos fonológicos na memória de curta duração e 

prejuízo de percepção metalingüística. 

Para Capellini (2004), alguns sinais como redução de léxico, sintaxe desestruturada, 

dificuldade para processar sons nas palavras, dificuldade para lembrar sentenças ou histórias, 

entre outros, podem ocorrer nos distúrbios de aprendizagem.  

 

7UDQVWRUQR�GH�OHLWXUD�H�HVFULWD��
Os transtornos de leitura e escrita podem se dividir em transtorno específico de leitura 

(dislexia) e transtorno específico de escrita (disortografia), a seguir veremos resumidamente 

esses tipos: 

$��7UDQVWRUQR�HVSHFtILFR�GH�OHLWXUD��GLVOH[LD���
É um problema lingüístico que se reflete na leitura e na escrita, apesar de nem sempre 

alterar a produção oral. Apresenta como sinais importantes: a dificuldade persistente na leitura 

(tentativas de “adivinhações”), as substituições de palavras funcionais, os erros na 

transcodificação grafema-fonema, as inversões, confusões, omissões, substituições de letras e 

sílabas. 

%��7UDQVWRUQR�HVSHFtILFR�GH�HVFULWD��GLVRUWRJUDILD��
Pode acompanhar a dislexia e é uma alteração no planejamento da linguagem escrita, 

que causa transtornos na aprendizagem da ortografia, gramática e redação. Apresenta como 
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sinais importantes: a dificuldade em expressar idéias pelo código escrito, o vocabulário 

restrito, as junções e separações de palavras de formas inadequadas, o apoio excessivo na 

oralidade, trocas de letras que se assemelham visualmente (“espelhamento”) e de letras 

auditivamente semelhantes, além de omissões ou acréscimo de letras e sílabas. 

Podemos diferenciar os transtornos específicos de leitura e escrita em adquirido e do 

desenvolvimento. O primeiro refere-se a casos em que esse transtorno é observado após uma 

lesão cerebral. O segundo termo é utilizado para designar as dificuldades que se manifestam 

no início do processo de aquisição de leitura e da escrita, gerando um fracasso escolar 

(alterações funcionais, sem lesões). Enfocaremos especificamente o transtorno específico de 

leitura do desenvolvimento. 

 A descrição mais detalhada desse distúrbio deve-se ao fato de que há muitos indícios 

de que as crianças dessa amostra apresentam esse transtorno, uma vez que ao serem 

selecionadas optamos pelas crianças que apresentavam uma boa comunicação oral. Embora 

haja a necessidade de se fazerem mais testes, a experiência profissional e os dados 

bibliográficos pesquisados levam a crer que as crianças do grupo teste desta pesquisa possuem 

um transtorno específico de leitura e escrita.1 

Segundo a Associação Brasileira de Dislexia (ABD), 10 a 15% da população é 

disléxica e aproximadamente 72% destes são do sexo masculino e apenas 28% do sexo 

feminino.  

Brady DW�DOLL (2003) definiram dislexia como: 

“XPD� GLILFXOGDGH� GH� DSUHQGL]DJHP� GH� RULJHP� QHXUROyJLFD�� e� FDUDFWHUL]DGD� SHOD�
GLILFXOGDGH� FRP�D� IOXrQFLD� FRUUHWD� QD� OHLWXUD� H� SRU� GLILFXOGDGH� QD�KDELOLGDGH� GH�
GHFRGLILFDomR� H� VROHWUDomR��(VVDV�GLILFXOGDGHV� UHVXOWDP� WLSLFDPHQWH�GR�GpILFLW� QR�
FRPSRQHQWH� IRQROyJLFR� GD� OLQJXDJHP� TXH� p� LQHVSHUDGR� HP� UHODomR� D� RXWUDV�
KDELOLGDGHV�FRJQLWLYDV�FRQVLGHUDGDV�QD�IDL[D�HWiULD”. 

                                                           
1 Pesquisas futuras poderão ampliar o número de testes no mesmo grupo para se diagnosticar com mais precisão 
o tipo de transtorno de aprendizagem das crianças.  
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Essa definição identifica a dislexia como uma dificuldade específica de leitura e 

escrita, ao contrário dos termos mais gerais para distúrbios de aprendizagem. Além disso, 

mostra um grande avanço na compreensão das bases neuronais da dislexia, desde a primeira 

definição: 

 “'LVOH[LD�p�XP�GRV�PXLWRV�GLVW~UELRV�GH�DSUHQGL]DJHP��e�XP�GLVW~UELR�HVSHFtILFR�
GH� RULJHP� FRQVWLWXFLRQDO� FDUDFWHUL]DGR� SRU� XPD� GLILFXOGDGH� QD� GHFRGLILFDomR� GH�
SDODYUDV� VLPSOHV� TXH�� FRPR� UHJUD�� PRVWUD� XPD� LQVXILFLrQFLD� QR� SURFHVVDPHQWR�
IRQROyJLFR��(VVDV�GLILFXOGDGHV�QmR�VmR�HVSHUDGDV�FRP�UHODomR�j�LGDGH�H�D�RXWUDV�
GLILFXOGDGHV� DFDGrPLFDV� FRJQLWLYDV�� QmR� VmR� XP� UHVXOWDGR� GH� GLVW~UELRV� GH�
GHVHQYROYLPHQWR� JHUDO�� QHP� VHQVRULDO�� $� GLVOH[LD� VH� PDQLIHVWD� SRU� YiULDV�
GLILFXOGDGHV� HP� GLIHUHQWHV� IRUPDV� GH� OLQJXDJHP� IUHT�HQWHPHQWH� LQFOXLQGR�� DOpP�
GDV� GLILFXOGDGHV� FRP� OHLWXUD�� XPD� GLILFXOGDGH� GH� HVFULWD� H� GH� VROHWUDomR´�
(Lyon,1995). 

Suspeitou-se da origem neurobiológica da dislexia há mais de um século. Em 1891 

uma neurologista francesa, Djerine (apud Brad DW�DOLL, 2003), sugeriu que a porção posterior 

do lado esquerdo do cérebro é ativada para a leitura. A partir de Djerine, uma grande 

quantidade de trabalhos a respeito da inabilidade na aquisição da leitura descreve as lesões 

neuroanatômicas mais encontradas, localizadas na área parietal-temporal (incluindo o giro 

angular, supramarginal e as porções posteriores do giro temporal superior). Outra região 

posterior do cérebro (mais ventral na área occipto-temporal) foi também descrita por Djerine 

como sendo ativada para a leitura. 

Mais recentemente, a investigação neurobiológica passou a cérebros de disléxicos 

mortos (Galaburda, Sherman, Rosen, Aboitz, & Geschwind, 1985) e Imagem de Ressonância 

Magnética por Tensão Difusa (técnica que acessa a conectividade das fibras nervosas 

cerebrais). Klingberg HW� DOLL (2000) sustentam a crença de que há diferenças nas regiões 

temporo-parieto-occiptais no cérebro entre disléxicos e leitores sem dificuldade. Talvez a 

mais convincente evidência para base neurobiológica da dislexia venha dos achados das 

investigações sobre a imagem funcional do cérebro.  

Temple HW� DOLL (2003), em estudo feito com ressonância magnética funcional, atesta 

que os cérebros de crianças com distúrbio específico de leitura e escrita e de crianças sem 
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queixas de aprendizagem funcionam de maneira diferente. Crianças com leitura normal 

mostraram atividade no lóbulo frontal-esquerdo e regiões temporais do cérebro durante o 

exercício de leitura, porém as com dislexia lutaram com essa tarefa simples, não ativando a 

região temporal, só mostrando atividade na área frontal do cérebro. 

                                                      
 

Cérebro de uma criança com leitura                                              Cérebro de uma criança disléxica  
           normal durante atividade de leitura                                                   durante atividade de leitura 

)LJXUD���±�)XQFLRQDPHQWR�GR�FpUHEUR�GXUDQWH�D�OHLWXUD��7HPSOH�HW�DOLL��������
 

                                                       

Leitores proficientes ativam a área temporal                                      Leitores pobres não ativam a área 
                         esquerda na leitura de palavras                                                 esquerda para sons das palavras 

 

 

Disléxicos utilizam o lado direito para a leitura.  

)LJXUD�����)XQFLRQDPHQWR�GR�FpUHEUR��7HVWH�GH�OHLWXUD�GH�SDODYUDV�LQYHQWDGDV��6+$<:,7=�HW�DOLL��������
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A dislexia do desenvolvimento tem sido descrita como de natureza genética-

neurológica (DSM-IV, 1995; Galaburda & Cestnick, 2003, Capellini HW�DOLL, 2004, Lyytinen HW�
DOLL, 2004).  

Estudos apresentam a relação entre o padrão de herança familial e a dislexia do 

desenvolvimento, ou seja, filhos de pais com problemas de leitura teriam maior probabilidade 

de apresentarem esse transtorno (Selikowitz, 2001), sendo direcionada na causa das 

dificuldades de leitura a participação de genes, localizados no braço curto dos cromossomos 

2, 6 e 15 (Nopola-Hemmi et al, 2002 e Morris et al, 2000).   

A partir da análise do DNA de integrantes de trezentas famílias com pelo menos uma 

criança com o problema de aprendizagem do País de Gales e do oeste da Inglaterra, Williams 

& O´Donovan (2005) realizaram um estudo, no qual relataram a descoberta de um gene que 

recebeu o nome de KIAA0319. Essa descoberta, segundo os autores, pode proporcionar 

melhor entendimento dos mecanismos genéticos e hereditários que levam à manifestação do 

transtorno de aprendizagem.  

Gallaburda et al (2006) também afirmam que recentemente foi possível relacionar a 

dislexia a quatro distintos genes: DYX1C1, KIAA0319, DCDC2 e ROBO1. Estes quatro 

genes participam no desenvolvimento cerebral, e as anomalias deste desenvolvimento 

constituem os elementos conhecidos no quadro biológico da dislexia. 

Então, como a literatura afirma, a dislexia não é o resultado de má alfabetização, 

desatenção, desmotivação, condição sócio-econômica ou baixa inteligência, apesar de ser 

agravada por estas. Ela é uma alteração do funcionamento neurológico. Sendo então, o 

pensamento de alguns autores, como Vidal-Abarca (1990) e Cypel (1993), injustos e 

limitados. Esses autores afirmam que ao se empregar termos como "Dislexia", 

"Hiperatividade" e "Disfunção Cerebral Mínima", tende-se a ver o aluno como o "único 

responsável" pelo seu próprio fracasso e; como conseqüência limita-se, assim, o campo de 
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investigação do fracasso escolar, uma vez que outros fatores intervenientes na produção desse 

fenômeno são desconsiderados.  

Apesar de sua manifestação ficar mais evidente durante o processo de aprendizagem 

da leitura e da escrita, alguns sinais de dificuldades mais amplas de linguagem podem 

aparecer já nos anos pré-escolares, como vocabulário pobre, uso inadequado da gramática e 

problemas no processamento fonológico. Nas séries iniciais da escolaridade, além de 

dificuldades em reconhecer palavras e compreender a leitura, podem demonstrar problemas 

de compreensão auditiva e de discurso, assim como na produção de narrativa (Santos e Navas, 

2002). Portanto, crianças com instrução escolar inadequada não podem ser diagnosticadas 

como tendo distúrbio de aprendizado, pois a dificuldade dessas ocorrem a partir de fatores 

extrínsecos e ambientais. Assim como essas, as crianças com problemas visuais, auditivos, ou 

mentais severos, também não podem ser diagnosticadas como tendo apenas um distúrbio de 

aprendizado, porque possuem fatores que vão além de uma dificuldade lingüística. 

De acordo com Capellini (2004), a consciência fonológica é importante para aprender 

a ler no nosso sistema de escrita alfabético e algum déficit na relação oralidade-escrita pode 

ocasionar problemas de aprendizagem. Além do que, alterações em componentes da 

linguagem podem ocasionar não só a dislexia do desenvolvimento como o distúrbio de 

aprendizagem. 

A análise lingüística das alterações de leitura torna-se fundamental quando falamos de 

aprendizagem escolar, mas é um aspecto difícil de ser mensurado, por estar intrinsecamente 

relacionado aos níveis semântico-pragmático.  

�
7UDQVWRUQR�GD�0DWHPiWLFD��
O transtorno da matemática, também conhecido como discalculia, não se caracteriza 

por uma ausência de habilidades matemáticas básicas, como contagem, mas pela maneira 

como essa criança relaciona essas habilidades com o mundo que a cerca. 
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O desenvolvimento dos conceitos matemáticos e outras atividades que exigem 

raciocínio lógico estão comprometidos, apresentando normalmente comorbidade com os 

transtorno da leitura ou transtorno da escrita. 

O Transtorno da Matemática, segundo o DSM-IV, é caracterizado por um 

desenvolvimento substancialmente inferior à média esperada para a idade cronológica, 

capacidade intelectual e nível de escolaridade do indivíduo, apresentando dificuldade nas 

habilidades matemáticas para a realização de operações aritméticas, cálculo e raciocínio 

matemático. Essas dificuldades apresentadas pelo indivíduo trazem prejuízos significativos 

em tarefas da vida diária que exigem tais habilidades. Em caso de presença de algum déficit 

sensorial, as dificuldades matemáticas excedem aquelas geralmente a este associadas. 

No quadro clínico de uma discalculia podemos observar: 

• Lentidão extrema da velocidade de trabalho, pois não possuem alguns mecanismos 

necessários. (tabuada decorada, sequências decoradas) 

• Problema com orientação espacial: não sabem posicionar os números de uma operação 

na folha de papel, gastando muito espaço, ou fazendo contas “ apertadas”  num 

cantinho da folha. 

• Dificuldades para lidar com operações (soma, subtração, multiplicação, divisão) 

• Dificuldade de memória de curto prazo (fórmulas e tabuadas - muita carga para a 

memória) 

•  Não automatiza informações (memória de trabalho – armazenar e buscar o que foi 

ensinado). 

• Dificuldade de memória de longo prazo (esquece o que é para fazer de lição) 

• Dificuldade em lidar com grande quantidade de informação de uma vez só 

• Confusão de símbolos ( =  +  -  :  . < >) 
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• Dificuldade para entender palavras usadas na descrição de operações matemáticas 

como “ diferença” , “ soma” , “ total” ,”  conjunto” , “ casa” , “ raiz quadrada”  

• Tendência a transcrever números e sinais erradamente, quando desenvolvendo um 

exercício como uma expressão, por exemplo. Isso é devido ao seu problema de 

sequênciação. 

Segundo De Carvalho (2005) as crianças com discalculia podem ser capazes de 

entender conceitos matemáticos de um modo bem concreto, uma vez que o pensamento lógico 

está intacto, porém têm extrema dificuldade em trabalhar com números e símbolos 

matemáticos, fórmulas, e enunciados. 

Alguns problemas associados com a discalculia provêm das dificuldades com 

processamento de linguagem e de compreensão da mesma. 

 

�����,FRQLFLGDGH�H�SODQRV�GLVFXUVLYRV�
Dentro da lingüística funcional, o conceito de iconicidade analisa justamente as 

condições de naturalidade ou isomorfismo consistentes entre o código sintático e seu 

GHVLJQDWXP semântico ou pragmático. A iconicidade na sintaxe não é absoluta. Os 

estruturalistas e gerativistas ressaltavam o caráter arbitrário das línguas humanas, que 

contrastava com a natureza mais icônica da comunicação animal. Nos últimos trinta anos, 

ressurgiu o interesse na iconicidade, através do funcionalismo. A estrutura existe para realizar 

uma função, logo a estrutura deve refletir ou sofrer restrições da função que realiza. Então, 

segundo Cunha, Costa e Cezario (2003), iconicidade é conhecida como a correlação natural 

entre forma e função, entre a expressão (código lingüístico) e seu conteúdo (GHVLJQDWXP), o 

isomorfismo entre o código lingüístico e seu GHVLJQDWXP. Assim, a estrutura da língua reflete 

de alguma forma a estrutura da experiência, revelando a conceitualização humana do mundo 
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ou as propriedades da mente humana. Ou seja, a estrutura lingüística revela as propriedades 

da perspectiva humana do mundo e as propriedades da mente humana. 

Ao utilizarmos a perspectiva funcionalista dentro da lingüística, pretendemos trabalhar 

a língua como um instrumento de comunicação, que deve ser analisado dentro das diferentes 

situações comunicativas. Para a lingüística funcional, a língua não é um objeto autônomo, 

mas uma estrutura que sofre influência do meio que a utiliza. Sendo assim, está sujeita a 

influências e pressões provenientes de restrições cognitivas e das diferentes situações 

comunicativas que irão determinar sua estrutura gramatical. 

Um dos temas relacionados à iconicidade é o que se refere aos planos discursivos, 

tópico que será descrito a seguir. 

Os usarmos uma língua, direcionamos esse uso para metas pré-definidas. Hopper 

(1979) dividiu essas metas caracterizando tudo aquilo o que é central na meta do 

falante/escritor como IRUHJURXQG - FIGURA, comparando essa meta ao “ esqueleto”  de um 

texto, ou seja, à sua estrutura de base. O autor deu o nome de EDFNJURXQG – FUNDO, para 

aquilo que serve de cenário, ajudando, amplificando ou comentando o que é apresentado na 

linha principal do texto, ou seja, um plano discursivo que dá suporte para o que está sendo 

relatado pela figura. Sendo assim, quando o falante escolhe esta ou aquela forma para 

organizar seu texto, está, na verdade, escolhendo a melhor maneira de adequar esse texto aos 

seus objetivos comunicativos e às necessidades do seu interlocutor. Dessa forma, distingue no 

texto o que é central e do que é periférico. Esta centralidade ou perifericidade dos enunciados 

do discurso constituem esses SODQRV�GLVFXUVLYRV, para melhor distinguir ILJXUD e IXQGR��
Segundo Hopper & Thompson (1980), os traços de transitividade podem nos ajudar na 

análise das orações, quanto à figura e fundo. 

A transitividade é entendida pela transferência de atividade de um agente para um 

paciente, numa relação binária [+ / -], cada traço definirá se determinada sentença será (+) 
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transitiva a medida em que eles forem marcados positivamente. Quanto mais traços positivos, 

maior a transferência de atividade entre os participantes da ação e maior a percepção da 

oração no plano discursivo de figura. Por outro lado, quanto menos traços positivos, menor a 

transferência de atividade entre os participantes da ação e maior a percepção da oração no 

plano discursivo de fundo. O quadro a seguir apresenta a relação entre os traços e o grau de 

transitividade. 

75$d26 $/7$�
75$16,7,9,'$'( 

%$,;$�
75$16,7,9,'$'( 

1 - n° de participantes GRLV�RX�PDLV� XP 

2 - cinese DomR QmR�DomR 

3 - aspecto WpOLFR QmR�WpOLFR 

4 -punctualidade SXQFWXDO QmR�SXQFWXDO 
5 - polaridade DILUPDWLYD QHJDWLYD 

6 - modo UHDOLV LUUHDOLV 
7 - agentividade DJHQWLYR QmR�DJHQWLYR 

8 - volição YROLWLYR QmR�YROLWLYR 

9 - individuação do 
objeto 

LQGLYLGXDGR QmR�LQGLYLGXDGR 

10 - afetamento do 
objeto 

DIHWDGR QmR�DIHWDGR 

4XDGUR���±�7UDoRV�GH�WUDQVLWLYLGDGH�
1- Número de participantes: diz respeito à possibilidade de transferência de ação; havendo 

pelo menos 2 participantes, a transferência é possível, o que não ocorre quando há apenas um 

participante.  

2- Cinese: diz respeito ao verbo expressar ou não uma ação. 

 3- Aspecto: diz respeito à completude da ação transferida, podendo ser perfectiva (acabada) 

ou imperfectiva (não-acabada; em processo). 
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4- Punctualidade: diz respeito à duração de uma ação. Quanto menor for a distância entre a 

ação e o efeito dela, maior será o grau de pontualidade. Quanto maior for a distância entre a 

ação e o efeito dela, menor será o grau de pontualidade. 

5- Volição: diz respeito à intencionalidade do participante sujeito. 

6- Polaridade: diz respeito à oposição que há entre sentenças afirmativas e sentenças 

negativas. 

7- Modo: diz respeito aos planos real e irreal: um evento descrito no plano irreal é menos 

efetivo do que um evento que se desenrola no plano real. 

8- Agentividade: diz respeito ao potencial de agentividade de um participante (sujeito) na 

transferência de uma ação para outro participante (objeto). Assim, um participante com alto 

potencial de agentividade pode transferir uma ação de tal maneira que um participante com 

menor potencial de agentividade não pode.  

9- Afetamento do objeto: diz respeito ao grau de afetamento do paciente e está relacionado à 

individuação do objeto. 

10- Individuação: uma ação pode ser transferida mais efetivamente para um paciente 

individuado do que para um não-individuado, estando, portanto, relacionado ao traço 

afetamento do objeto.  

Hopper (1979) observou que as cláusulas figura têm um grau maior de transitividade e 

as fundo tendem a ter uma menor transitividade. 

Silveira (1997) analisa e diferencia figura e fundo a partir de cláusulas, que são 

consideradas como unidades de análise da relevância discursiva, determinadas através da 

identificação do verbo como elemento centralizador da informação.  A autora utiliza os 

seguintes traços de transitividade em sua análise: cinese, agentividade, perfectividade, 

punctualidade, afirmatividade e estrutura sintática.�
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Na estrutura sintática, a maioria das cláusulas-figura é estruturada como orações 

absolutas ou, em grande parte, como coordenadas, tendo autonomia sintático-semântica. As 

cláusulas-fundo, por conseguinte, são normalmente as orações subordinadas, não dispondo de 

autonomia sintático-semântica. 

Segundo Hopper (1979), a ILJXUD�tem como principais características uma seqüência 

cronológica, com eventos reais, dinâmicos e completos, assim como sujeitos previsíveis 

(tópicos), humanos e agentivos. Sua codificação morfossintática caracteriza-se por apresentar 

orações coordenadas, principais ou absolutas além de formas verbais perfectivas. 

Já o IXQGR tem como principais características os eventos simultâneos, não 

necessariamente completos e reais; com situações estáticas e descritivas. Também como 

situações necessárias para a compreensão de atitudes (subjetividade), além de freqüentes 

trocas de sujeitos. Sua codificação morfossintática caracteriza-se por, freqüentemente, conter 

orações subordinadas (mas o fundo também pode ser codificado por orações coordenadas, 

absolutas ou principais) e verbos não-perfectivos. O plano de fundo, por sua vez, não 

representa a seqüencialidade da narrativa e, por isso mesmo, constitui as ações que ocorrem 

de modo concorrente às ações de figura.  

No perfil histórico lingüístico, muitas línguas possuem uma morfossintaxe específica, 

para distinguir esses planos. No swahili2, por exemplo, é utilizado o prefixo de tempo (ND�, 
para marcar as orações figura, indicando o caminho da linha principal da história. Já nas 

orações que têm o intuito de manifestar ações simultâneas ou comentários, orações fundo, 

serão representadas por outro prefixo (NL� no verbo. Esse prefixo de marcação “ notifica”  os 

ouvintes que esses eventos fogem da linha principal da história. Também no chinês coloquial 

da Indonésia, em certos verbos, há diferentes prefixos para marcar os planos: GL�indica figura 

                                                           
2 Língua banta da família nigero-congolesa, falada na costa oriental e em ilhas da África. 
 



 40 

e QJ, fundo (Cf. Hopper, 1979; Rios de Oliveira, M. & Cezario, M.M, 2005; Cezario, Chedier 

e Freitas, 2006).  

Em línguas como o português, a figura não é marcada assim, mas as orações também 

têm as características típicas descritas em contraste com as orações fundo. 

Silveira aprofunda os estudos de figura e fundo em narrativas e verifica que os planos 

não são bidimensionais, mas há uma hierarquia de figuricidade – que vai da figura até 

diferentes tipos de fundo. Ela apresenta seis categorias que formam essa hierarquia: 

• Categoria I: é a figura prototípica.  

• Categoria II: cláusulas-fundo mais próximas das cláusulas-figura. Apresentam ou 

resumem o que vai ser relatado; apresentam o cenário e os participantes; e apresentam 

a fala dos personagens, 

• Categoria III: cláusulas-fundo que especificam o modo, ou a finalidade ou o tempo 

(são as cláusulas adverbiais modais, finais e temporais), 

• Categoria IV: cláusulas-fundo que especificam um referente ou processo (são as 

cláusulas adjetivas), 

• Categorias V: cláusulas-fundo que expressam inferências, apontando causa, 

conseqüência ou adversidade (são cláusulas adverbiais causais, consecutivas ou 

concessivas; também as coordenadas adversativas3); 

• Categorias VI: cláusulas-fundo que expressam interferências do falante ou 

intervenções do locutor. Apresentam opiniões, dúvidas, conclusões. 

  

 As cláusulas-fundo são mais complexas sintático e semanticamente. Possuem maior 

quantidade de informações e de forma, além de não apresentarem rigidez no eixo lógico-

                                                           
3 Segundo Silveira (1997), algumas orações adversativas se encaixam nesta especificação, pois apontam uma 
informação adversa a que está sendo relatada, contrapondo fantasia e realidade (UHDOLV�e�LUUHDOLV). 
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temporal. Já as cláusulas-figura são menos complexas, têm lugar fixo e são alocadas com 

maior rigidez lógico-temporal. 

Nossa pesquisa acerca da compreensão de textos, a partir da análise das informações 

do plano figura e do plano fundo, pode tornar-se um importante instrumento na área da 

fonoaudiologia. Avaliar o nível de compreensão de leitura é algo muito subjetivo, sendo quase 

sempre mensurado qualitativamente. Esta testagem funcionará de modo objetivo, avaliando 

qualitativa e quantitativamente a compreensão de leitura, assim como servirá como um teste 

complementar para o diagnóstico dos transtornos de aprendizagem. 

Pensando nisso, podemos concluir que um livro didático pode se mostrar um 

instrumento de difícil leitura para as crianças com problemas de leitura, pois a maioria deles 

apresenta um número muito maior de cláusulas-fundo do que cláusulas-figura. 

Comprovarmos isto com esta pesquisa poderá ser uma maneira de ajudarmos essas crianças 

com problemas de aprendizagem, fazendo com que os projetos pedagógicos nas escolas não 

se baseiem tanto nos livros didáticos, mas também em outros tipos de atividades. 

 

�����2XWUDV�SHVTXLVDV�IXQFLRQDOLVWDV� �
Há poucos trabalhos sobre transtornos de aprendizagem na linha funcionalista. Farei 

aqui um resumo de três pesquisas em que as autoras utilizaram os pressupostos teórico-

metodológicos dessa linha para compreender melhor a diferença entre a escrita de alunos 

disléxicos e alunos não-disléxicos.  Trata-se de duas Dissertações de Mestrado, a de Rangel 

(2005) e a de Nóbrega (2006), além do artigo de Mousinho e Starosky (2003), utilizado como 

base para essa pesquisa. 

Mousinho e Starosky (2003) visaram validar um instrumento de avaliação que 

complementasse outros exames na busca do diagnóstico diferencial entre os transtornos 

específicos de leitura (dislexia) e os transtornos de aprendizagem caracterizados por déficits 
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de compreensão. Através da noção lingüística de figura-fundo, as autoras buscaram 

parâmetros para objetivar o grau de compreensão de narrativas em três adolescentes, um sem 

queixa de problemas de aprendizagem, um com características apontando para um transtorno 

específico de leitura e o terceiro para um transtorno de aprendizagem. 

As autoras relatam que durante a pesquisa solicitou-se aos avaliados que lessem um 

texto oralmente, outro de forma silenciosa e o terceiro foi lido pelo examinador. Ao acabarem 

cada leitura, pedia-se aos adolescentes que recontassem a história, sendo feita a transcrição 

destas recontagens.  

Mousinho e Starosky (2003) compararam o número de sentenças-figura e o número de 

sentenças-fundo analisados nas transcrições com número previamente analisado nos textos, 

estabelecendo-se uma relação percentual.  

Mousinho e Starosky (2003) observaram que a compreensão de narrativas no 

adolescente com transtorno específico de leitura apresentou problemas quando essa era 

dependente da leitura. Além disso, ressaltaram que uma alteração de compreensão em todos 

os níveis (leitura oral, silenciosa ou realizada pelo examinador) pode ser indicativo de um 

transtorno de aprendizagem. Ambos os resultados se mostraram pertinentes às citações 

bibliográficas das autoras, assim como as de nossa pesquisa. 

Rangel (2005) investigou a expressão escrita de disléxicos, comparando com a de um 

grupo controle e determinando o grau de complexidade das cláusulas produzidas (cláusulas 

menos gramaticais e cláusulas mais gramaticais), assim como, estabelecendo parâmetros para 

avaliação de escrita discursiva de crianças do ensino fundamental.  

Dentro da categoria de cláusulas menos gramaticais, estão a justaposição (delimitadas 

apenas por ponto ou que não é possível estabelecer nenhuma relação semântica entre elas), a 

parataxe (orações coordenadas assindéticas e sindéticas e a cláusula principal) e a matriz 

(termo utilizado para denominar a cláusula principal da subordinada e da hipotática). A 



 43 

pesquisa baseou-se no modelo da gramaticalização4, uma das áreas de estudo da lingüística 

funcional. 

 Nos resultados apresentados pela autora, os disléxicos apresentaram um desempenho 

textual menor que do grupo controle, predominando no primeiro grupo a produção de 

cláusulas menos gramaticalizadas. Isso levou Rangel a postular que as crianças disléxicas 

devem basear a sua escrita na maneira como falam. 

 Nóbrega (2006), em sua pesquisa, contrastou narrativas orais e escritas de escolares 

portadores do distúrbio específico de leitura e de escolares que apresentam desenvolvimento 

normal de leitura e escrita (grupo controle). A autora também baseou seu trabalho na teoria de 

gramaticalização, proposta por Givón (1975), Givón (1990) e Hopper e Traugott (1993) 

levando em consideração que as cláusulas seguem uma evolução gradual que parte de 

construções sintaticamente mais simples, ou seja, com pouco ou nenhum grau de 

encaixamento, para construções sintaticamente mais complexas, ou seja, com maior grau de 

encaixamento. 

Nóbrega (2003) utilizou como critérios a quantidade de cláusulas produzidas e os tipos 

de cláusulas – justapostas, paratáticas, coordenadas, hipotáticas ou subordinadas, em ambas as 

modalidades, oral e escrita.  

As construções paratáticas revelam uma independência relativa, exceto quando é 

restringida pela pragmática, mantendo relação de sentido e relevância. As cláusulas 

envolvidas apresentam uma entonação que permite interpretá-las como uma única cláusula 

complexa (Hopper e Traugott, 1993).  

A hipotaxe é constituída por cláusulas consideradas relativamente dependentes por 

apresentarem  um  núcleo  e   uma    ou    mais   cláusulas  que  não   podem   ficar   sozinhas. 

                                                           
4O termo gramaticalização se refere ao processo segundo qual itens ou construções do léxico tornam-se parte da 
gramática ou itens gramaticais se tornam ainda mais gramaticais; também se refere aos processos de integração 
de cláusulas (Furtado da Cunha, Rios de Oliveira e Martellota, 2003). 
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No entanto, elas não se incluem completamente em qualquer constituinte do núcleo. 

São consideradas cláusulas hipotáticas as adverbiais e as adjetivas explicativas, na medida em 

que são menos ligadas sintaticamente e mais ligadas por fatores textuais ou discursivos. A 

ligação semântico-pragmática é maior que a ligação sintática. A subordinação reflete os graus 

mais elevados de encaixamento (Hopper e Traugott, 1993).  

As cláusulas subordinadas são dependentes da oração principal e esta dependência 

ocorre de vários modos, em que uma margem está completamente incluída no núcleo. A 

oração subordinada é equivalente ao elemento sintático que ele expressa e reflete os graus 

mais elevados de encaixamento. Constituem casos de subordinação as claúsulas substantivas e 

as adjetivas restritivas. 

Segundo Nóbrega (2006), na análise dos resultados de sua pesquisa, foi possível 

observar que disléxicos apresentaram na sua fala diferenças caracterizadas por um menor uso 

de cláusulas subordinadas, apontando para uma estruturação de fala menos sofisticada no que 

tange à estruturação sintática. Por outro lado, quanto à quantidade de cláusulas utilizadas na 

fala, não foram encontradas diferenças entre os dois grupos. Quanto à escrita, foram 

encontradas diferenças tanto na quantidade de cláusulas utilizadas, quanto nos tipos de 

cláusulas. Os disléxicos apresentaram produções textuais mais reduzidas, com um maior uso 

de construções menos encaixadas, com altos índices de justaposição e coordenação na maioria 

das séries e índices de subordinação menores na maioria das séries. 

Os resultados também apontaram para um aumento do uso de cláusulas mais 

gramaticalizadas, mais encaixadas de acordo com o aumento do nível de escolaridade, 

paralelamente a uma diminuição de construções mais simples.  

A autora conseguiu demonstrar que os disléxicos apresentaram resultados inferiores 

quanto ao número e tipo de cláusulas produzidas em relação ao grupo controle, ocorrendo um 
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aumento na produção de cláusulas mais gramaticalizadas conforme o aumento do nível de 

escolaridade. 

 

As pesquisas descritas acima demonstraram que a relação entre a lingüística funcional 

e a fonoaudiologia pode nos oferecer muitos benefícios para ambas as áreas de pesquisa. 

Além disso, dão-nos indícios para a avaliação da fala e da escrita de crianças disléxicas, 

auxiliando no diagnóstico desses pacientes. 
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���2%-(7,926�
A presente pesquisa tem como objetivos averiguar qual o perfil de desempenho em 

figura/fundo por meio da leitura, em 12 crianças matriculadas na 4º série, do 1º ciclo do 

ensino fundamental de um colégio público do Rio de Janeiro, com e sem queixas de 

aprendizagem, além de também avaliar a compreensão da leitura através desse mesmo 

conceito. 

Um estudo realizado por Capellini e Cavalheiro (1999), com objetivo de avaliar a 

velocidade de leitura oral e silenciosa em crianças de 2a a 4a série, com e sem queixa de 

dificuldades de aprendizagem, revelou que as dificuldades de compreensão de texto 

ocorreram tanto para leitura oral como silenciosa, em ambos os grupos, evidenciando a 

importância da avaliação de leitura no contexto escolar. Para as autoras, a identificação do 

nível e velocidade de leitura pode oferecer subsídios para uma melhor compreensão do que é 

esperado em termos de desenvolvimento. Assim como a velocidade de leitura, queremos 

comprovar que a percepção de figura-fundo também pode favorecer a uma melhor 

compreensão do texto.  

Desenvolver uma boa leitura e compreensão da mesma é essencial para um bom 

aprendizado. O rendimento escolar é diretamente influenciado não só pelo processo de 

aquisição de leitura como também por sua proficiência.  

Segundo Mousinho e Starosky (2003), a compreensão de narrativas é um aspecto 

lingüístico difícil de ser mensurado, por estar intrinsecamente relacionado aos níveis 

semântico e pragmático. Mas, em pesquisa feita pelas autoras, na qual se baseou a dissertação, 

a noção lingüística de figura/fundo mostrou–se eficaz na tentativa de objetivar e melhor aferir 

o grau de compreensão de narrativas. 

�
�



 47 

�����2EMHWLYRV�HVSHFtILFRV�
A presente pesquisa tem como principais objetivos: 

(a) averiguar qual o perfil de desempenho em figura/fundo por meio da leitura, em 

crianças matriculadas na 4º série, do 1º ciclo do ensino fundamental de um colégio 

público  municipal do Rio de Janeiro, com e sem queixas de aprendizagem; 

(b) comparar o desempenho em identificação de orações entre grupo teste e controle;  

(c) construir um FRUSXV, para o estudo da relação entre compreensão de figura/fundo e 

transtornos da aprendizagem; 

(d) determinar a relação entre a complexidade das cláusulas e o grupo testado; 

(e) oferecer dados mais criteriosos para medir a capacidade de compreensão de leitura; 

(f) comparar o grau de transitividade das orações mais recontadas, para verificar se as 

cláusulas mais transitivas são mais recontadas que as menos transitivas. 

 

�����+LSyWHVHV�YLQFXODGDV�DRV�REMHWLYRV�DFLPD�FLWDGRV�
Os indivíduos com problemas de leitura, por terem dificuldades na compreensão da 

língua escrita, que têm orações de fundo mais complexas que a língua oral, terão 

provavelmente mais dificuldades em recontar partes de fundo de uma história lida. Claro que 

as crianças sem problemas na aprendizagem também podem apresentar dificuldades com as 

partes de fundo, mas a probabilidade é muito maior com as crianças com transtorno de 

aprendizagem.  

Nas recontagens das histórias, espera-se que ocorra uma identificação maior de 

sentenças figuras do que fundo em ambos os grupos, teste e controle, porque, segundo Hopper 

(1979), a figura pode ser considerada o “ esqueleto”  do texto. 

Segundo Santos & Navas (2002), as crianças com problemas de leitura apresentam 

dificuldade em reconhecer palavras e compreender a leitura, acreditamos que o grupo controle 
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deverá apresentar um número muito maior de recontagem de orações que o teste, confirmando 

a maior dificuldade de compreensão do grupo teste.  

Confirmaremos se crianças com um transtorno de aprendizagem também podem 

apresentar dificuldades na compreensão de textos ouvidos, um dos motivos seria porque se 

elas lêem pouco, acabam compreendendo pouco. 

Segundo Hopper e Thompson (1980), os traços de transitividade podem nos ajudar na 

análise das orações, quanto à figura e fundo, tendo as cláusulas figura uma maior 

transitividade e as fundo uma menor transitividade. Esperamos que as orações mais 

recontadas tenham um maior grau de transitividade, por terem características morfossintáticas 

e semânticas mais simples. 

No artigo usado como base para essa dissertação (Mousinho e Starosky, 2003) as 

hipóteses e os objetivos diferem da nossa pesquisa, pois as autoras dividem três grupos como 

já relatado anteriormente no resumo do artigo, pontuando então as seguintes hipóteses:  

³GLILFXOGDGHV�QD�FRPSUHHQVmR�GH�QDUUDWLYDV�QRV�WUrV�QtYHLV�GH�OHLWXUD��VLOHQFLRVD��
RUDO� H� WH[WR� RXYLGR�� WHUtDPRV� R� LQGtFLR� GH� XPD� GLILFXOGDGH� PDLV� JHUDO� GH�
OLQJXDJHP�� VREUHWXGR� QR� TXH� WDQJH� DRV� QtYHLV� VHPkQWLFR�SUDJPiWLFRV�� TXH� HP�
FRQVHT�rQFLD� SURYRFDULD� XP� WUDQVWRUQR� RX� GLVW~UELR� GH� DSUHQGL]DJHP��
GLILFXOGDGHV�DSHQDV�QRV� WH[WRV�TXH�D�SUySULD�FULDQoD� Or�� OHYDQWDQGR�VH�D�VXVSHLWD�
GH� WUDQVWRUQR� RX� GLVW~UELR� HVSHFtILFR� GD� OHLWXUD� �GLVOH[LD��� TXH� WUD]�
VHFXQGDULDPHQWH�FRPR�FRQVHT�rQFLD�XPD�GLILFXOGDGH�QD� LQWHUSUHWDomR�GRV� WH[WRV�
OLGRV��QHVVH�~OWLPR�FDVR��D�SRVVLELOLGDGH�GH�KDYHU�XPD�PHOKRUD�VLJQLILFDWLYD�DR�OHU�
R� WH[WR� RUDOPHQWH� PRVWUDULD� TXH� R� IHHGEDFN� DXGLWLYR� HVWDULD� IDFLOLWDQGR� D�
FRPSUHHQVmR�GR�WH[WR����0RXVLQKR�H�6WDURVN\�������´�
 

Pretendemos comprovar que é possível criar testes para analisar a percepção de figura 

e fundo através da elaboração de um FRUSXV adequado e segmentação deste em cláusulas de 

figura e fundo. 
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���0(72'2/2*,$�
Como método avaliativo para a compreensão da leitura, através da figura-fundo, 

selecionamos três textos de narrativas dos quais separamos todas as orações e fizemos uma 

análise, segundo as classificações utilizadas por Hopper (1979) e Silveira (1997). Os textos 

são narrativas literárias, a saber: As travessuras de Afonsinho (Rocha, 1980), O lobo e a 

raposa (Grimm e Grimm, 1996) e A incrível aventura do homem-árvore (Küss,1995 ). Esses 

textos encontram-se em anexo a esta dissertação. 

Ao dividirmos as orações em figura e fundo, resolvemos simplificar a classificação de 

Silveira fazendo agrupamentos das suas seis categorias. Como Silveira, consideramos a 

categoria I como sendo a figura; as categorias II e III, descritas na seção 2.3, nomeamos como 

fundo 1, por considerarmos mais próximas das características de figura e as categorias IV, V e 

VI consideramos como fundo 2, por estarem mais distantes das características de figura. 

Portanto, a classificação utilizada é a seguinte: 

��� )LJXUD: apresenta seqüência cronológica, eventos reais, dinâmicos e completos, sujeitos 

previsíveis (tópicos), humanos e agentivos; quanto à codificação morfossintática, a figura 

contém orações coordenadas, principais ou absolutas, e formas verbais perfectivas. 

As orações destacadas abaixo são exemplos de cláusulas figura por apresentarem as 

características acima descritas (Exemplos retirados do texto “ O lobo e a raposa): 

“)RUDP�DWp�D�ID]HQGD H�D�UDSRVD�VH�DUUDVWRX�HVFRQGLGD�HP�YROWD�GD�FDVD, farejando 
e espiando, até que descobriu onde estava o prato. 3HJRX�PHLD�G~]LD�GH�SDQTXHFDV H�WURX[H�
SDUD�R�ORER” . 

 

Dessa forma, as orações figura são: 

• )RUDP�DWp�D�ID]HQGD 
• H�D�UDSRVD�VH�DUUDVWRX�HVFRQGLGD�HP�YROWD�GD�FDVD 
• 3HJRX�PHLD�G~]LD�GH�SDQTXHFDV 
• H�WURX[H�SDUD�R�ORER 
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�� )XQGR� �: apresenta cláusulas-fundo mais próximas das cláusulas-figura; apresentam ou 

resumem o que vai ser relatado; apresentam o cenário e os participantes; e apresentam a fala 

dos personagens. Também pode-se encontrar cláusulas-fundo que especificam o modo, ou a 

finalidade ou o tempo (são as cláusulas adverbiais modais, finais e temporais), 

As cláusulas destacadas a seguir são exemplos de fundo 1 (exemplos retirados do texto 

“ As travessuras de Afonsinho” ): 

“4XDQGR�R�GLD�DLQGD�HVWDYD�FODUHDQGR Afonsinho foi para o seu quarto, bêbado de 
sono, DFRPSDQKDGR�GH�VHX�ILHO�DPLJR” . 

 

Então as orações fundo 1 são: 

• 4XDQGR�R�GLD�DLQGD�HVWDYD�FODUHDQGR 
• DFRPSDQKDGR�GH�VHX�ILHO�DPLJR 

�
�� )XQGR� �: contém cláusulas-fundo que especificam um referente ou processo (são as 

cláusulas adjetivas), que expressam inferências, apontando causa, conseqüência ou 

adversidade (são cláusulas adverbiais causais, consecutivas ou concessivas; também as 

coordenadas adversativas); pode conter também cláusulas-fundo que expressam interferências 

do falante ou intervenções do locutor, apresentam opiniões, dúvidas, conclusões. 

São exemplos de fundo 2 as cláusulas destacadas abaixo (exemplos retirados do texto 

“ A incrível aventura do Homem-árvore” ):  

“&RPR�QmR�VH� FRQIRUPDYD�FRP�D� LGpLD GH�PRUUHU�GH� IRPH, começou a andar em 
direção ao oeste, QD�HVSHUDQoD�GH�FKHJDU�D�WHUUD�GH�VHXV�DQFHVWUDLV��SHUWR�GD�QDVFHQWH�GR�
*UDQGH�5LR. De repente, um ser horrível surgiu diante dele. Era Saruramá, o gênio do mal 
que destruíra o mundo. Assustado, o homem recuou. 7DOYH]� R� JrQLR� HVWLYHVVH� TXHUHQGR�
PDWi�OR, SDUD�TXH�QmR�UHVWDVVH�QHQKXP�VREUHYLYHQWH.” �

 

Então as orações fundo 2 são: 

• &RPR�QmR�VH�FRQIRUPDYD�FRP�D�LGpLD 
• GH�PRUUHU�GH�IRPH 
• QD� HVSHUDQoD� GH� FKHJDU� D� WHUUD� GH� VHXV� DQFHVWUDLV�� SHUWR� GD� QDVFHQWH� GR�

*UDQGH�5LR 
• 7DOYH]�R�JrQLR�HVWLYHVVH�TXHUHQGR�PDWi�OR 
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• SDUD�TXH�QmR�UHVWDVVH�QHQKXP�VREUHYLYHQWH 
 

Gostaríamos de ressaltar que estamos considerando o termo cláusula - muito usado na 

linha funcionalista - como sinônimo de oração como na gramática tradicional: oração é o 

enunciado que se estrutura em torno de um verbo ou locução verbal (Paschoalin, 1997). 

Após a classificação em figura, fundo 1 e fundo 2, separamos o texto que se 

apresentou mais equilibrado em termos de número de  figuras e fundo, o texto ³$V�
WUDYHVVXUDV�GH�$IRQVLQKR´��SDUD�DYDOLDU�D�FRPSUHHQVmR�GD� OHLWXUD�RUDO, já que possui o 

feedback auditivo. Escolhemos o que possui mais figuras, ³2�ORER�H�D�UDSRVD´��SDUD�DYDOLDU�
D�FRPSUHHQVmR�GD�OHLWXUD�VLOHQFLRVD��porque esta é considerada mais difícil por não haver o 

feedback auditivo. E o terceiro, ³$� LQFUtYHO� DYHQWXUD� GR� +RPHP�iUYRUH´� IRL� HVFROKLGR�
SDUD�DYDOLDU�D�FDSDFLGDGH�GH�FRPSUHHQVmR�GD�KLVWyULD�OLGD�SRU�RXWUD�SHVVRD, pois possui 

menos figuras que os outros. 

Analisamos todas as orações dos três textos mencionados e montamos o FRUSXV com 

os seguintes resultados (a análise dos textos está em anexo): 

7H[WRV� ILJXUD� IXQGR��� IXQGR��� 7RWDO�
³$V�WUDYHVVXUDV�GH�

$IRQVLQKR´� ���
�������

���
�������

���
�������

����

³2�ORER�H�D�UDSRVD´� ���
�������

���
�������

���
�������

����

³$�LQFUtYHO�DYHQWXUD�
GR�KRPHP�iUYRUH´� ���

�������
���

�������
���

�������
����

7RWDO� ��� ���� ��� ����
7DEHOD���±�$QiOLVH�H�VHSDUDomR�GDV�RUDo}HV�GH�FDGD�WH[WR�FRP�VXDV�SRUFHQWDJHQV. 

 Na tabela 1, podemos observar que o texto “ As travessuras de Afonsinho”  possui 126 

das orações, sendo 26 orações de figura (20,63%), 60 de fundo 1 (47,61%) e 40 de fundo 2 

(31,74%). Já o texto “ O lobo e a raposa”  possui 154 orações, com 50 delas sendo figuras 
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(32,46%), 88 são fundo 1 (57,14%) e 16 orações de fundo 2 (10,38%). No texto “ A incrível 

aventura do homem árvore” , encontramos as 105 orações, sendo 20 orações figura (19,04%), 

58 de fundo 1 (55,23%) e 27 orações de fundo 2 (25,71%). 

Como já dito anteriormente, foram avaliadas 12 crianças matriculadas na 4ª série do 1º 

ciclo do ensino fundamental, de uma escola pública do Rio de Janeiro: 6 meninos, 3 com 

problemas de leitura e escrita e 3 sem queixas de aprendizagem; e 6 meninas, 3 com 

problemas de leitura e escrita e 3 também sem queixas.  

Pensamos que com 12 alunos é possível tirarmos conclusões a respeito do teste de 

leitura, pois foram testados três textos, dos quais analisamos todas as cláusulas tanto dos 

textos originais, quanto do FRUSXV� RUDO� apresentado na recontagem. Sabemos, porém, que 

pesquisas com um FRUSXV maior deverão ser feitas para verificação das tendências apontadas 

aqui.  

Como método avaliativo para sabermos se esses alunos realmente apresentam um 

distúrbio de leitura e escrita, utilizamos, além dos testes que criamos, mais quatro 

instrumentos (dentre outros existentes) amplamente difundidos na fonoaudiologia, que 

contemplam o processo de aquisição de leitura e escrita dentro de uma abordagem 

cognitivista:�
• /HLWXUD�GH�3DODYUDV�,VRODGDV�(Pinheiro, 1994);�

É uma testagem que consta de uma lista de palavras reais e uma lista de palavras 

inventadas (ou pseudopalavras). Avalia que tipo de rota de leitura é utilizado por este leitor 

(fonológica ou lexical). 

A rota fonológica utiliza o processo de conversão grafema-fonema, envolvendo a 

procura de pronúncias para palavras não-familiares e pseudopalavras de uma forma serial, 

traduzindo letras ou grupos de letras em fonemas, através da aplicação de regras. As 
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representações fonêmicas armazenadas ativam as formas fonológicas das palavras que, por 

sua vez, levam à ativação das representações semânticas e ortográficas correspondentes.  

Na leitura por rota lexical, geralmente utilizada por leitores adultos, as representações 

de milhares de palavras familiares são armazenadas em um léxico de entrada visual, que é 

ativado pela apresentação da imagem de uma palavra. Isto é seguido pela obtenção do 

significado a partir do sistema semântico (depósito de todo o conhecimento sobre os 

significados de palavras familiares) e, então, a palavra pode ser articulada. Pessoas que 

utilizam apenas essa rota têm pouca ou nenhuma dificuldade em pronunciar palavras 

familiares, entretanto, encontram muita dificuldade com palavras relativamente não-familiares 

e pseudopalavras. 

No processo de identificação de palavras, o uso da rota lexical permite acesso mais 

rápido ao léxico mental por ser um procedimento de acesso direto ao significado a partir da 

estrutura gráfica. Ao contrário, a rota fonológica é um procedimento seqüencial, ao menos no 

início do desenvolvimento da leitura, e, portanto, mais lento do que o anterior. Mas em 

crianças que ainda não têm sua leitura totalmente desenvolvida é natural que utilizem a rota 

fonológica para que essa forme engramas no léxico e se torne possível posteriormente o uso 

da outra rota, lexical. 

Crianças com problemas de aprendizagem terão dificuldades na rota fonológica e 

como ainda não conseguiram armazenar visualmente muitas palavras em seu léxico, sua 

leitura lexical também é restrita, mas será utilizada, mesmo que seja para substituir a palavra 

por outra morfológica e semanticamente diferente. 

• 7HVWH�GH�&RQVFLrQFLD�)RQROyJLFD (Capovilla & Capovilla, 1998);�
Avalia as capacidades de correspondência entre grafemas IRQHPDV� H� VXDV�

correlações. Os itens de síntese silábica e de síntese fonêmica verificam a capacidade que o 

examinado tem de juntar os sons das sílabas e dos fonemas para formar uma palavra. No item 
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da rima é testado se a criança consegue perceber quais palavras possuem o som final igual. O 

item de aliteração testa a capacidade dela perceber quais as palavras possuem o som de início 

igual. Na segmentação silábica e segmentação fonêmica avaliamos se o examinado consegue 

separar o som de cada sílaba e o som de cada fonema de uma palavra. Nos itens de 

manipulação silábica e manipulação fonêmica verificamos a capacidade do examinado 

introduzir ou retirar sons (de sílabas ou de fonemas) de uma palavra, para formar outra 

palavra. E nos últimos itens, de transposição silábica e transposição fonêmica, testamos se os 

examinados conseguem fazer a transposição dos sons (de sílabas e de fonemas) em uma 

palavra, para que esses formem outra palavra. 

Este é um teste que pode ser feito com crianças de pré-escola, pois essas já possuem 

capacidade de perceber os sons de uma palavra e “ brincar”  com esses sons. Crianças de pré-

escola que já apresentam uma dificuldade de consciência fonológica, podem futuramente 

desenvolver um distúrbio de leitura e escrita. 

• 3URGXomR�HVFULWD (Segundo parâmetros de análise de Abaurre, 1997);�
É solicitado que a criança escreva uma história a partir de uma figura dada, podendo 

essa ser narrativa ou descritiva. 

• 3URYD�GR�GLWDGR (Capovilla, 2000 – baseada em Pinheiro, 1994).�
Este ditado consta de 72 palavras, sendo 24 palavras de baixa freqüência com 8  

palavras regulares (4 dissílabos e 4 trissílabos), 8 palavras regras (4 dissílabos e 4 trissílabos) 

e 8 palavras irregulares (4 dissílabos e 4 trissílabos). Ainda temos 24 palavras de alta 

freqüência, sendo também 8 palavras regulares (4 dissílabos e 4 trissílabos), 8 palavras regras 

(4 dissílabos e 4 trissílabos) e 8 palavras irregulares (4 dissílabos e 4 trissílabos). As últimas 

24 são pseudopalavras (palavras inventadas seguindo os padrões das 48 anteriores), sendo 8 

palavras regras (4 dissílabos e 4 trissílabos) e 8 palavras irregulares (4 dissílabos e 4 

trissílabos). 
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Após o diagnóstico de distúrbio de leitura e escrita, foi realizada a testagem de figura-

fundo, ou seja, a testagem que se baseia nossa pesquisa. O aluno lia em voz alta o texto “$V�
WUDYHVVXUDV� GH� $IRQVLQKR”  e após a leitura recontava a história em voz alta. Esse foi 

considerado o WHVWH�Q���, e essa recontagem foi gravada para análise posterior (transcrição e 

análise das informações recontadas pelos DOXQRV���
2� VHJXQGR� WH[WR�� ³2 lobo e a raposa” , como foi dito, foi utilizado para o teste da 

leitura silenciosa e, após o término, o leitor também reconta a história, que também foi 

gravada para o mesmo procedimento. Esse é o WHVWH�Q���. 

E a terceira história, “$�LQFUtYHO�DYHQWXUD�GR�KRPHP�iUYRUH” , foi lida pela pessoa 

que fez a testagem, o aluno ouviu e depois a recontou, sendo gravado para análise somente do 

que foi recontado. Esse foi o WHVWH�Q���. 

 Sabemos que essa recontagem poderia ser falha, porque muitas vezes a criança parte 

do princípio que o aplicador do teste já conhece o texto e seria desnecessário contar-lhe 

detalhes. Mas, ao serem dadas as orientações à criança, foi deixado bem claro que ela deveria 

contar a história nos mínimos detalhes, tudo o que lembrasse, pois quem ouviria a sua 

gravação, poderia nunca ter lido essa história, então se ela esquecesse de algo, a pessoa que 

ouviria poderia não entender o que quis dizer. 

Labov (Soares, 2002) forneceu elementos para o questionamento das situações de teste 

a que crianças negras, moradoras de guetos em grandes cidades americanas, eram submetidas. 

Segundo ele, a artificialidade, bem como a diferença de classes do entrevistador e dos 

entrevistados, comprometeriam o desempenho dessas crianças, levando-as a se mostrarem 

desarticuladas e monossilábicas nas situações de entrevista. A análise da produção lingüística 

dessas crianças em interação com seus pares ou em entrevistas feitas por pessoas do seu 

próprio grupo social revelou que elas possuíam uma gramática sistemática, coerente e lógica. 
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Segundo Soares (2002), Labov adotaria uma posição contrária à dos partidários da teoria do 

déficit lingüístico, defendendo que crianças das camadas populares "narram, raciocinam e 

discutem com muito mais eficiência que os falantes pertencentes às classes mais favorecidas, 

que contemporizam, qualificam, perdem-se num excesso de detalhes irrelevantes". Sendo 

assim, ao pedirmos para essas crianças recontarem as histórias, elas podem acabar não se 

“ prendendo a detalhes”  importantes que estarão em orações do nosso FRUSXV. Soares (2002) 

também relata que as crianças, ao fazerem essa recontagem, tendem a generalizar que, a partir 

do momento que alguém deu uma história para ela ler, essa pessoa já conhece a história, então 

elas associam que, como o outro já conhece, eles não precisam contar toda a história. 

Concordamos com os autores com relação à artificialidade da situação de teste, mas no 

momento o nosso modo de gravar e testar os alunos foi o que encontramos de melhor para 

darmos conta dos objetivos pretendidos.  

Também consideramos incorreta a noção de déficit lingüístico, pois esse era associado 

à questão social e familiar. Como as crianças do grupo controle são da mesma escola e do 

mesmo nível socioeconômico das crianças testadas com transtornos de aprendizagem, 

acreditamos que o fator social ficou anulado na pesquisa. 

A compreensão de um texto não se resume à capacidade de memória, mas também à 

capacidade de inferir fatos que não são apresentados explicitamente no texto (Brandão & 

Spinillo, 1998). Segundo Parente, Capuano & Nespoulous (1999), na recontagem da história 

devem ser avaliadas as inferências (comentários sobre fatos pertinentes à história), 

interferências (modificação do significado das proposições da história por associação) e 

reconstruções (introdução de proposições que relatavam fatos não presentes na história 

original).  

As gravações produzidas pelos alunos foram transcritas, utilizando-se a ortografia 

vigente e colocando-se reticências nas pausas curtas ou longas (em anexo, há algumas das 
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transcrições feitas). Depois, foram analisadas as informações resgatadas pelos informantes. 

Verificamos se cada uma das informações de figura, fundo 1 e fundo 2 dos textos literários foi 

recontada. E, assim, podemos dizer que tipo de informação foi mais recontada pelos 

informantes em cada teste (como dissemos, a aplicação de cada texto foi considerada um 

teste), assim como avaliar a diferença de compreensão de leitura entre o grupo teste e o grupo 

controle. 

No próximo capítulo, demonstraremos como fizemos a análise e apresentaremos os 

resultados, tendo em vista os objetivos e hipóteses apresentados no capítulo 2. 
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��� 5(68/7$'26�
Neste capítulo, apresentamos a análise desses dados, os resultados do testes de 

percepção de figura-fundo, e a comparação dos resultados dos testes entre crianças com 

transtorno de aprendizagem e crianças sem dificuldades de leitura. Também verificaremos se 

o grau de transitividade das orações influencia ou não a compreensão do texto. 

 

�����5HVXOWDGRV�H�DQiOLVH�GRV�GDGRV�UHIHUHQWHV�j�SHUFHSomR�GH�ILJXUD�IXQGR�
Para verificarmos as orações recontadas, essas orações foram numeradas no texto de 

acordo com a sua classificação. O quadro 2 apresenta uma exemplificação retirada do texto “ o 

lobo e a raposa” : 

nº Figura Fundo 1 Fundo 2 
1 (1) O lobo tinha contratado a 

raposa 
  

2  (1) para trabalhar para ele  
3  (2) e ela estava farta do patrão  
4   (1) porque ele era mais forte 
5   (2) e ela tinha que fazer tudo 
6   (3) o que ele queria 
7  (3) Um dia, os dois estavam andando 

juntos pelos bosques 
 

8 (2) e o lobo disse:   
9  (4) - Raposa vermelha, me arranje 

alguma coisa 
 

10  (5) para comer,  
11  (6) ou eu como você.  
12 (3) A raposa respondeu:   

4XDGUR���±�([HPSOR�GD�FRQWDJHP�LQGLYLGXDO�GH�FDGD�SODQR�GLVFXUVLYR�GR�WH[WR�³2�ORER�H�D�
UDSRVD´��

Na coluna à esquerda, primeira coluna, fica a numeração do total de orações. Na 

segunda coluna ficam as orações figura, com a sua contagem individual. Na terceira coluna 

ficam as orações fundo 1 e sua contagem de orações individual e na quarta coluna as orações 

fundo 2 com sua contagem individual.  

No exemplo acima, o número total é de 12 orações, já as orações figura são apenas 3, 

assim como as orações de fundo 2. As orações de fundo 1 são as de maior número, totalizando 

6 orações de 12. 
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Para cada oração resgatada pelo informante com similaridade a do texto original, lhe é 

atribuído 1 ponto. Caso a oração seja recontada pela metade, faltando algum detalhe ou de 

forma resumida, consideramos que ela valerá 0.5 ponto. 

A seguir são dados alguns exemplos: 

Narativa do texto “ As travessuras de Afonsinho” : 
“7RGDV�DV�WDUGHV�FRVWXPDYD�SDVVHDU�FRP�VHX�FmR]LQKR�GH�URGDV�SHODV�UXDV�GR�EDLUUR” . 
 
Transcrição da recontagem de uma menina do grupo controle contando 1 ponto: 
³7RGDV� DV� WDUGHV�$IRQVLQKR���FRVWXPDYD� SDVVDU� FRP� R� VHX� FmR]LQKR� GH� URGDV���HH���� GH�
URGDV�SHODV�UXDV�GR�EDLUUR´��
 
Transcrição de uma recontagem de uma menina de grupo controle contando 0.5 ponto: 
³7RGDV�DV�WDUGHV�$IRQVLQKR�JRVWDYD�GH�SDVVHDU�FRP�VHX�FmR]LQKR´��
�

Nas recontagens dos textos, foi possível observar que as crianças do grupo controle 

apresentam uma qualidade de recontagem muito maior que as do grupo teste. Suas narrativas 

são mais bem elaboradas, se preocupando com a seqüência cronológica do texto.  

Vejamos alguns exemplos: 

Narativa do texto “ O lobo e a raposa” : 
“2�ORER�WLQKD�FRQWUDWDGR�D�UDSRVD�SDUD�WUDEDOKDU�SDUD�HOH�H�HOD�HVWDYD�IDUWD�GR�

SDWUmR��SRUTXH�HOH�HUD�PDLV�IRUWH�H�HOD�WLQKD�TXH�ID]HU�WXGR�R�TXH�HOH�TXHULD��8P�GLD��RV�
GRLV�HVWDYDP�DQGDQGR�MXQWRV�SHORV�ERVTXHV�H�R�ORER�GLVVH��

- 5DSRVD�YHUPHOKD��PH�DUUDQMH�DOJXPD�FRLVD�SDUD�FRPHU�RX�HX�FRPR�YRFr��
$�UDSRVD�UHVSRQGHX��
�� 6HL� GH� XPD� ID]HQGD� DTXL� SHUWLQKR�� RQGH� Ki� GRLV� FDUQHLULQKRV� QRYRV�� 6H� YRFr�

TXLVHU��SRGHPRV�LU�DWp�Oi�H�DSDQKDU�XP�GHOHV” . 
 
Transcrição da recontagem de uma menina do grupo controle: 
³&HUWR�GLD�R� ORER�FRQWUDWRX�D�UDSRVD�SDUD� WUDEDOKDU�SUD�HOH����PDV�D�UDSRVD�HVWDYD�GH�
VDFR�FKHLR�GR�SDWUmR����H�VH�UHFXVRX����R����Dt���Dt�����R�ORER�GLVVH�D�UDSRVD����UDSRVD�PH�OHYH�
QXP�OXJDU�SUD�PLP�FRPHU�RX�HX�FRPR�YRFr����H�HOD�GLVVH�����HX�VHL�GH�XP�OXJDU�RQGH�XP��
ID]HQGHLUR�����XPD�ID]HQGHLUD���FRPSURX�GRLV�FDUQHLULQKRV����H���´��
 
Transcrição de uma recontagem de uma menina de grupo teste: 
³2� ORER���� R� ORER� H� D� UDSRVD� WHQWDUDP� URXEDU� D� FRPLGD���� SULPHLUR� WHQWRX� SHJDU� XPD�
RYHOKLQKD���´��

Com base nos pressupostos apresentados, espera-se que o grupo controle consiga 

resgatar um número maior de orações que o grupo teste, principalmente de orações fundo 1 e 

fundo 2, que possuem características morfossintáticas mais complexas. �
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� Apenas para facilitar a leitura, repetiremos aqui o resultado geral, presente na tabela 

(1). Dos três textos analisados, encontramos 385 orações, sendo 96 orações no plano figura, 

206 no plano fundo 1 e 83, no fundo 2. Além disso, apresentamos os resultados obtidos dos 

grupos controle e teste de acordo com os planos discursivos. 

3ODQRV�GLVFXUVLYRV� *5832�&21752/(� *5832�7(67(� 7RWDO�GH�FOiXVXODV�
)LJXUD� �����

������
�����

�������
����

)XQGR��� �����
�������

�����
�������

�����

)XQGR��� �����
�������

�����
������

����

7RWDO� ����
�������

������
�������

�����
�

7DEHOD�����'LIHUHQoDV�HQWUH�SODQRV�GLVFXUVLYRV�QD�UHFRQWDJHP�GH�WH[WRV�GR�JUXSR�WHVWH�H�JUXSR�FRQWUROH�
 Na análise da tabela 2, podemos observar que o grupo controle apresentou um número 

maior de informação, no total de 103 orações (26,75% do total); enquanto o grupo teste 

apresentou 47,63 orações (12,37% do total). Vemos que, em todos os planos discursivos, o 

grupo controle resgatou o dobro de orações em comparação com o grupo teste. As orações de 

figura foram as mais recontadas pelo grupo controle (35,3%). O grupo teste apresentou quase 

o mesmo percentual para orações de figura (14,37%) em relação ao fundo 1 (13,05%). Ambos 

os grupos apresentaram um percentual menor de orações de fundo 2 (16% grupo controle e 

8,34% grupo teste). Era de se esperar que a figura em ambos os grupos fosse mais recuperada, 

uma vez que codifica o que é central na narrativa, referindo-se às ações dos personagens. 

Além disso, são orações morfossintaticamente mais simples, o que é mais fácil de ser 

compreendido mesmo pelas crianças com transtornos de aprendizagem.  

Vejamos agora a tabela 3, na qual podemos observar o total de orações resgatadas por 

cada grupo separadamente nos três testes: 
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7H[WRV� *5832�&21752/(� *5832�7(67(� 7RWDO�GH�RUDo}HV�
7HVWH���±�OHLWXUD�RUDO�

³$V�WUDYHVVXUDV�GH�$IRQVLQKR´�
�����

�������
�����

������
�����

7HVWH���±�OHLWXUD�VLOHQFLRVD�
³2�ORER�H�D�UDSRVD´�

�����
�������

������
�������

�����

7HVWH���±�WH[WR�RXYLGR�
³$�LQFUtYHO�DYHQWXUD�GR�KRPHP�

iUYRUH´�

�����
�������

�����
�������

�����

7RWDO� ����
�������

������
�������

�����

7DEHOD���±�3RUFHQWDJHQV�GH�RUDo}HV�UHFXSHUDGDV�HP�FDGD�WHVWH�
Em primeiro lugar, vemos, através da análise da tabela 3, que, em todos os testes, o 

grupo controle apresentou um número bem maior de informação, ao recontar as histórias, do 

que o grupo teste. Somente no teste 3, o que os alunos ouvem o texto, há um percentual mais 

próximo. 

Também vemos que o grupo controle não apresentou diferença significativa quando 

comparamos os três testes: o resgate de orações fica em torno de 25% do total em cada teste. 

Já no grupo teste houve um maior número de resgate de informações no texto ouvido 

(17,71%), sendo quase o dobro da leitura oral (9,28%) e maior que a leitura silenciosa 

(11,25%).  Esses dados confirmam a dificuldade das crianças com transtornos de 

aprendizagem com relação à leitura. Os resultados demonstram também que os o grupo teste 

têm mais facilidade de compreensão quando uma outra pessoa lê em voz alta para eles. 

Devemos lembrar que na leitura dos das crianças com transtorno de aprendizagem ocorrem 

erros na transcodificação grafema-fonema, inversões, confusões, omissões, além de 

substituições de letras e sílabas, o que repercute na prosódia, entonação e fluência dessa 

leitura. Dessa forma, ao ouvirem o texto, eles aproveitam da entonação, prosódia e fluência, 

que não existem na sua leitura, facilitando muito sua compreensão. 
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Apesar das porcentagens de orações recontadas do grupo teste serem maiores no texto 

ouvido, ainda assim há uma diferença significativa (8,16%) se comparada aos percentuais do 

grupo controle, reafirmando o que dizem alguns autores que crianças com um transtorno de 

aprendizagem apresentam dificuldade tanto de compreensão oral, quanto de compreensão 

escrita. Ou seja, neste caso o grupo teste apresentou uma menor recontagem de sentenças no 

texto ouvido que o grupo controle. 

A seguir observamos a tabela 4, que apresenta as orações recontadas pelos dois grupos 

em cada teste, de acordo com o plano discursivo: 

7H[WRV� 3ODQRV�
GLVFXUVLYRV�

1~PHUR�GH�
&OiXVXODV�
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As orações de fundo 2 tiveram um porcentagem menor como já era esperado, uma vez 

que o fundo 2 reúne orações que especificam um referente ou processo, ou que expressam 

inferências, ou ainda que apontam causa, conseqüência ou adversidade, ou seja, são orações 

consideradas mais complexas ou mais subjetivas. No entanto, nos dois primeiros testes, o 

grupo teste apresentou percentuais muito baixos (teste 1 de 5,1%, teste 2 de 5%) com relação 

aos outros dois planos, fato esse que não ocorreu no terceiro teste com o texto ouvido. No 

fundo 2, estão as orações que limitam, restingem ou explicam um termo (orações adjetivas); 

ou as que expressam idéia de causa de algum fato expresso anteriormente (orações causais); 

há também nesta classificação as orações que exprimem conseqüência (orações consecutivas) 

ou oposição (orações concessivas ou adversativas). Além disso, há informações ligadas a 

comentários do narrador acerca das atitudes dos personagens.  

O fundo 2 codifica trechos mais subjetivos, o que pode ser cortado de uma recontagem 

sem o prejuízo da compreensão dos fatos narrados. Isso não significa que esse plano não seja 

importante. Significa apenas que uma pessoa pode recontar uma história apresentando apenas 

os eventos, a parte mais objetiva da história. Esses eventos se destacam perceptualmente, pois 

são ações que ocorrem com personagens.  Por isso também que a figura é o plano mais 

recontado tanto pelas crianças com transtorno de aprendizagem quanto pelas crianças do 

grupo controle. Tudo isso somado à questão da codificação morfossintática: as orações figura 

são mais simples morfossintaticamente. 

Na tabela 5, verificamos a recontagem de orações segundo o sexo em ambos os grupos 

de acordo com o plano discursivo: 
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7DEHOD���±�$QiOLVH�GH�UHFRQWDJHQV�VHJXQGR�R�VH[R�
Analisando a tabela 5, observamos uma diferença grande de percentuais de figura com 

relação ao sexo tanto no grupo controle (meninos 29,79% e meninas 40,89%), quanto no 

grupo teste (meninos 11,45% e meninas 17,5%).  Quanto às cláusulas de fundo, as meninas 

também tendem a recontar mais que os meninos (embora a diferença percentual seja menor) 

em ambos os grupos. 

Como os grupos controle e teste apresentram resultados parecidos quanto aos sexo, 

essa diferença não se mostrou significativa. Sendo assim, não podemos afirmar que os 

meninos com problemas de leitura apresentam mais dificuldade que as meninas com 

problemas de leitura e sim que as meninas de uma maneira geral apresentam resultados 

melhores que os meninos, confirmando a nossa hipótese. 

 Ao analisarmos as gravações, observamos que a noção de figura-fundo parece ser um 

facilitador para compreensão do texto, porque as crianças que conseguiram recontar um 

número maior de orações figura que fundo 1 e mais fundo 1 do que fundo 2 foram as que 

apresentaram uma melhor compreensão do texto como todo. Também podemos ver 

claramente a dificuldade de compreensão da leitura, nas crianças com distúrbio de 

aprendizagem, já que estas apresentaram dificuldades na recontagem do texto, apresentando 
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poucas informações, assim como afirmaram Mousinho e Starosky (2003) na hipótese de sua 

pesquisa. Assim, esses testes nos auxiliaram na confirmação de que as crianças com 

transtorno de aprendizagem parecem apresentar problemas na compreensão do modo de 

comunicação mais gramaticalizado, que é a modalidade escrita em oposição à falada, e 

apresentam um número bastante baixo de informações retiradas do fundo 1 e do fundo 2 dos 

textos escritos. As informações de fundo, como são mais complexas morfossintática e 

semanticamente, ainda são mais difíceis para o grupo teste, principalmente aquelas orações de 

fundo que são mais freqüentes na escrita do que na fala. 

Seguindo nosso objetivo, comparamos ainda o grau de transitividade das orações para 

verificar se as cláusulas mais transitivas (cláusulas de figura) são mais recontadas que as 

menos transitivas. Segundo Hopper & Thompson (1980), os traços de transitividade podem 

nos ajudar na análise das orações, quanto à figura e fundo, tendo as cláusulas figura um maior 

grau de transitividade e as fundo tendem a ter uma menor transitividade. É o que veremos na 

seção seguinte. 

�
����� 5HVXOWDGRV� H� DQiOLVH� GRV� GDGRV� UHIHUHQWHV� DR� JUDX� GH� WUDQVLWLYLGDGHV� GDV�

RUDo}HV�
Realizamos uma análise do grau de transitividades somente das orações de fundo 1 do 

primeiro texto, porque as orações de figura já são de alta transitividade e as de fundo 2 

tiveram baixo índice de ocorrência na produção dos informantes. Trabalhamos apenas com 

um dos textos para termos uma idéia se essa análise era pertinente. Pesquisas futuras podem 

utilizar a mesma análise em testes como os testes nº 2 e nº 3. Seguindo os critérios de Hopper 

& Thompson (1980), estudamos cada traço de transitividade de cada oração de fundo 1, 

pontuando caso fossem positivos. O objetivo era verificar se as orações que possuem um 
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maior grau de transitividade apareciam com maior freqüência nas narrativas recontadas do 

que as de menor transitividade.  

A tabela a seguir apresenta o número de cláusulas encontradas com relação ao grau de 

transtividade a partir dos 10 traços propostos por Hopper e Thompson (1980): 

*UDX�GH�WUDQVLWLYLGDGH� 2UDo}HV�IXQGR���
���WUDoRV�SRVLWLYRV� 1HQKXPD�
��WUDoRV�SRVLWLYRV� 1HQKXPD�
��WUDoRV�SRVLWLYRV� ��RUDo}HV�
��WUDoRV��SRVLWLYRV� ��RUDo}HV�
��WUDoRV�SRVLWLYRV� ��RUDo}HV�
��WUDoRV�SRVLWLYRV� ���RUDo}HV�
��WUDoRV�SRVLWLYRV� ��RUDo}HV�
��WUDoRV�SRVLWLYRV� ��RUDo}HV�
��WUDoRV�SRVLWLYRV� ��RUDo}HV�
��WUDoRV�SRVLWLYRV� ��RUDo}HV�

1HQKXP�LWHP�SRVLWLYR� ��RUDo}HV�
7RWDO�GH�RUDo}HV� ���RUDo}HV�

7DEHOD��±�4XDQWLGDGH�GH�RUDo}HV�GH�DFRUGR�FRP�VHX�JUDX�GH�WUDQVLWLYLGDGH��
Reorganizamos a tabela acima, de modo a separar as orações de fundo com 

transitividade média-alta (7 ou mais traços), transitividade média (4 a 6 traços positivos) e 

transitividade baixa (menos de 3 traços): 

Portanto, encontramos 14 orações com transitividade maior que 7, o que 

classificaremos como transitividade média-alta. Descobrimos 20 orações com traços positivos 

de transitividade entre 4 e 6, o que consideraremos de  transitividade média. E, por último, 

havia 26 orações com menos que 3 traços de transitividade positivos, que avaliamos como 

tendo uma  transitividade baixa. 

 As orações que possuem transitividade média-alta foram classificadas como fundo 1 e 

não como figura,  devido às funções nos períodos (indicação de tempo, especificam o modo, 

ou a finalidade), além disso muitas das orações de transitividades média-alta são aquelas que 

apresentam as falas dos personagens. 
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Segundo as análises sobre o grau de transitividade das orações de fundo 1, 

observamos: 

2UDo}HV�UHFRQWDGDV�*UDX�GH�WUDQVLWLYLGDGH�±�LWHQV�
SRVLWLYRV�

1~PHUR�GH�
RUDo}HV�

*UXSR�&RQWUROH� *UXSR�7HVWH�
GH���D���±�7UDQVLWLYLGDGH�PpGLD�

DOWD�
��� ���

�������
���

�������
'H���D���±�7UDQVLWLYLGDGH�PpGLD� ��� ���

����
���
����

'H���D���±�7UDQVLWLYLGDGH�EDL[D� ��� ���
�������

��
�������

7DEHOD���±�2UDo}HV�UHFRQWDGDV�GH�DFRUGR�FRP�R�JUDX�GH�WUDQVLWLYLGDGH�
A tabela 7 mostra-nos que as orações que têm uma transitividade média-alta 

apresentam maior recontagem em ambos os grupos (71,42%), seguida em porcentagem pelas 

orações de transitividade média (55% no grupo controle e 50% no grupo teste). Nas de baixa 

transitividade, o grupo controle apresentou um grau muito maior no resgate dessas orações 

(46,15%), que o grupo teste (23,03%), o que confirma a correlação entre transitividade e 

planos discursivos, além de demonstrar a dificuldade das crianças com transtorno de 

aprendizagem com estruturas morfossintáticas e semânticas mais complexas. Também 

podemos dizer que, quanto menos transitiva uma oração, mais subjetiva é a informação, ou 

seja, menos vinculada à oração está das ações do mundo externo e dos seus participantes.  

 

Esse capítulo nos evidenciou a grande dificuldade de leitura apresentada pelas crianças 

com transtorno de aprendizagem, uma vez que estas crianças apresentaram dificuldades na 

recontagem do texto, identificando poucas orações. Assim, pudemos demonstrar a eficácia da 

noção de figura-fundo como método avaliativo na compreensão da leitura, pois as crianças 

que demonstraram melhor compreensão do texto foram as que recontaram um maior número 

de orações. Por tanto, os pressupostos da lingüística funcional (planos discursivos e 
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transitividade) foram eficazes na avaliação de compreensão de leitura, contribuindo para a 

pesquisa e para a fonoaudiologia.  
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O transtorno de aprendizagem é um distúrbio no processamento lingüístico que leva a 

uma dificuldade específica na capacidade de aprendizagem da leitura e escrita, apresentando 

como conseqüência uma dificuldade na leitura e na expressão escrita.  

Como forma de investigar a compreensão de leitura em crianças com queixas de 

aprendizagem, criamos testes a partir de três textos narrativos literários, separando as orações 

em três planos discursivos diferentes; figura, fundo 1 e fundo 2. Esses três textos foram 

usados como três testes: teste 1 – avalia a leitura oral, teste 2 – avalia a leitura silenciosa e 

teste 3 – avalia a compreensão de um texto ouvido. As crianças estudadas por nós, após lerem 

ou ouvirem os textos (dependendo do teste), reproduziram as histórias. Analisamos essas 

histórias reproduzidas e realizamos um estudo comparativo do resgate das informações, 

observando o comportamento lingüísticos do grupo de crianças com transtorno de 

aprendizagem (grupo teste) e do grupo de crianças sem queixas escolares (grupo controle). 

A análise foi baseada nos pressupostos teóricos da lingüística funcional, sob a 

perspectiva de figura-fundo, calcada nos princípios da transitividade propostos por Hopper e 

Thompson (1980), que afirmam que os eventos principais de uma narrativa são vistos como 

figura e os comentários, as avaliações ou as ações secundárias são o fundo. 

Os critérios para análise da compreensão de leitura foi o número de orações recontadas 

por cada grupo, após a leitura e transcrição desta recontagem. 

O perfil de desempenho em figura/fundo por meio da leitura mostrou-nos que, em todos 

os planos discursivos, o grupo controle resgatou o dobro de orações em comparação com o 

grupo teste, sendo as orações de figura as mais recontadas. Já era de se esperar uma maior 

identificação destas orações, uma vez que a figura codifica o que é central na narrativa, 

referindo-se às ações dos personagens. 
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O grupo teste apresentou uma maior facilidade no teste 3 (texto ouvido), pois houve 

um resgate maior de cláusulas neste teste, sendo quase o dobro em relação ao teste 1 e 

significativamente maior em relação ao teste 2, confirmando a dificuldade das crianças com 

transtorno de aprendizagem com relação à leitura. Essas crianças quando lêem cometem erros 

na transcodificação grafema-fonema, inversões, confusões, omissões, substituições de letras e 

sílabas, dificultando a prosódia, entonação e fluência. Os resultados demonstram que os o 

grupo teste têm mais facilidade de compreensão quando uma outra pessoa lê em voz alta para 

eles, já que, ao ouvirem o texto aproveitam a entonação, prosódia e fluência, que não existem 

na sua leitura, ajudando na sua compreensão.  

Confirmamos também a hipótese de que as meninas recuperariam mais orações que os 

meninos, mas não houve diferenças significativas entre o grupo controle e o teste. Como os 

dois grupos apresentaram resultados parecidos, não podemos afirmar que as meninas com 

problemas de leitura apresentam maior facilidade que os meninos com problemas de leitura, 

mas sim que as meninas de uma maneira geral, apresentam resultados melhores que os 

meninos. 

Quanto ao grau de transitividade, as orações mais repetidas nas narrativas recontadas 

de ambos os grupos foram as de transitividade média-alta, seguidas pelas orações de 

transitividade média, comprovando a nossa hipótese de que as orações mais resgatadas teriam 

um maior grau de transitividade. O grupo controle apresentou um grau muito maior no resgate 

destas orações, o que demonstra a dificuldade das crianças com transtorno de aprendizagem 

com estruturas morfossintáticas e semânticas mais complexas. Além disso, quanto menos 

transitiva uma oração, mais subjetiva é a informação, ou seja, apresenta menos vínculo às 

ações do mundo externo e dos seus participantes.  

Na análise dos resultados, pudemos comprovar que a noção de figura-fundo favorece a 

compreensão do texto, porque as crianças que compreenderam melhor o texto (observamos a 
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narrativa recontada como um todo) foram as que conseguiram recontar um número maior de 

orações figura que fundo 1 e mais fundo 1 do que fundo 2. Além disso, as crianças com 

tanstornos  de aprendizagem apresentaram dificuldades na recontagem do texto, tendo poucas 

orações em suas narrativas recontadas, ficando clara a sua dificuldade de compreensão da 

leitura.  

As crianças com transtorno de aprendizagem têm problemas na compreensão do modo 

de comunicação mais gramaticalizado (nos termos de Givón, 1979), que é a modalidade 

escrita em oposição à falada, e assim apresentam um número bastante baixo de informações 

retiradas dos textos. As informações de fundo, como são mais complexas morfossintática e 

semanticamente, ainda são mais difíceis para as crianças com problemas de aprendizagem, 

principalmente aquelas orações de fundo que são mais freqüentes na escrita do que na fala. 

Sendo assim, é possível afirmar que a noção lingüística de figura/fundo, assim como o 

grau de transitividades das orações, mostraram-se como métodos eficazes na avaliação da 

compreensão de leitura de crianças com e sem distúrbio de leitura e escrita. 

Futuramente será preciso refinar o método para que possamos padronizá-lo como 

método avaliativo, mas esta pesquisa se mostra um ponto de partida bastante eficaz e 

importante para pesquisadores tanto da fonoaudiologia, quanto da lingüística. 
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5(6802�
Esta dissertação de mestrado buscou critérios a fim de melhor entender as dificuldades 

de compreensão de leitura, apresentadas por pacientes com transtorno de aprendizagem. Para 

isso, lançou mão da lingüística funcional relacionando transitividade e figura/fundo com 

leitura e escrita. Na análise dos resultados, pudemos comprovar que a noção de figura-fundo 

favorece o entendimento do texto, pois as crianças que apresentaram uma melhor 

compreensão foram as que conseguiram recontar um número maior de orações. Além disso, 

ficou clara a dificuldade de leitura nas crianças com problemas de aprendizagem, porque 

essas tiveram dificuldades na recontagem do texto, identificando poucas orações. A 

Lingüística Funcional foi extremamente eficaz no suporte à pesquisa com esses pacientes, 

uma vez que aborda fenômenos que se confirmaram como bons parâmetros para a análise de 

pessoas com transtornos importantes nas estruturas narrativas. 
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�
$%675$&7�
 The aim of this dissertation was to find criteria for understanding more thoroughly the 

reading comprehension in children with learning disabilities. The research framework is based 

on the functionalist concepts of transitivity and foreground-background applied to the reading 

and writing processes. Results showed that the notion of foreground-background favors text 

comprehension since only children with better comprehension skills were able to retell a 

larger number of the sentences previously presented to them. On the other hand, the reading 

difficulty of children with learning disability turned out to be evident, since they found it 

difficult to retell the story, identifying only a few sentences. Functional Linguistics was 

effective as a theoretical background for this research since it comprises phenomena likely to 

be effective parameters for the analysis of significant reading disorders of narrative structures. 
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$1(;26�
 
7HVWH����OHLWXUD�RUDO��
 
$6�75$9(6685$6�'(�$)216,1+2 (Rocha, 1980) 

 
Todas as tardes Afonsinho costumava passear com seu cãozinho de rodas pelas ruas do 

bairro. 
Certa vez, num desses passeios, Afonsinho deu de encontro a um pequeno cãozinho de 

verdade preso num poste. Era um cão de raça, sem dúvida, e muito bem tratado. O cão devia 
pertencer a alguém  muito rico, pois trazia na coleira uma inscrição em prata com o nome: 
“ Charles” . 

- Coitadinho, observou o menino – quem teve a coragem de deixá-lo assim sozinho... 
preso? E logo travou amizade com Charles. Ambos pareciam conhecer-se há muito tempo. O 
cãozinho abanava e lambia os pés de seu novo amigo como quem toma uma taça de sorvete. 

Afonsinho sempre quisera ter um cãozinho daquele, mas não para prendê-lo daquela 
maneira. Pensou então em levá-lo consigo... 

- Não, isso seria roubo, pensou. 
- Quem sabe se o seu dono quisesse vendê-lo? Isso! Vou esperá-lo aqui. Mas logo 

perdeu o ânimo... – Um cãozinho desse deve custar muito caro... não adianta esperar. 
Bastou um gesto de Afonsinho para que Charles compreendesse que naquele momento 

perderia o amigo. E Charles chorou como nunca, parecia pedir que Afonsinho o levasse. O 
menino, que também não queria abandoná-lo, pensou o seguinte: 

- Bem, quem deixa um cãozinho preso a um poste não se incomodará se o cãozinho 
for de brinquedo, assim não será um roubo, e sim uma “ troca” . 

Afonsinho liberou Charles de seu cativeiro e colocou em seu lugar o cãozinho de rodas 
que trazia consigo, nele pendurando a inscrição que era de Charles. 

E lá foi Afonsinho para casa com um cãozinho de verdade no colo. 
Ao chegar em casa, todos cobriram-lhe de perguntas: “ Quem lhe deu esse cão?” , 

“ Aonde o encontrou?”  e outras perguntas de adulto ... 
Afonsinho então respondeu que uma fada havia transformado seu cãozinho de rodas 

num cãozinho de verdade. É claro que ninguém acreditou, e todos passaram a desconfiar 
dele... 

 Charles ganhou um novo nome: Chapisco. 
Chapisco era mais unido a Afonsinho que sua própria sombra... até futebol ele jogava! 
Uma semana depois da “ troca”  surgiu um anúncio no jornal em letras graúdas:  

“  Procura-se: cão de raça de pêlo liso, cor-de-mel, que atende pelo nome de Charles. Paga-se 
bem a quem o encontrar. Urgente: O cão foi inscrito numa exposição de cães de luxo. 

Aquele anúncio explodiu como uma bomba na casa de Afonsinho, e fizeram-no 
prometer que no dia seguinte devolveria o cão ao seu antigo dono. Afonsinho teve de 
concordar, mas não aceitaria a recompensa porque ele não tinha querido “ seqüestrar”  o cão e 
sim ser seu amigo.  

À noite não conseguiu dormir. Ficou todo o tempo abraçado com o cachorro 
prolongando a despedida... mas de súbito, como um clarão surgiu uma idéia na cabeça marota 
de Afonsinho. 

Afonsinho correu para o banheiro, pegou o tubo de “ tintura para cabelos”  de sua mãe, 
alguns rolinhos e mão à obra! Tingiu o pêlo de Chapisco de um marrom bem escuro e depois 
enrolou todo o pêlo formando cachinhos miúdos. O coitado do cão perdeu todo charme dos 
“ pêlos lisos cor-de-mel” ! 
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Quando o dia ainda estava clareando Afonsinho foi para o seu quarto, bêbado de sono, 
acompanhado de seu fiel amigo. 

Chegou a hora de ir devolver o cão. Afonsinho colocou Chapisco numa sacola e lá se 
foi ... 

Chegando à casa do dono de Charles, bateu à porta e um criado o atendeu. 
- O que deseja garoto? 
- Vim devolver o seu cão, li o anúncio no jornal e sei que hoje é o dia da exposição. 

E mostrou Chapisco, ou Charles, ao criado. Este, indignado, só faltou bater em 
Afonsinho... 

- Está pensando o quê, que vai me enganar com este vira-latas para ganhar a 
recompensa? Pois não vai, não! Este não é o Charles. Olhe só esse pêlo horrendo! Garanto 
que nem atende pelo nome de Charles, quer ver? 

E o homem gritou o nome de Charles em vão, nem queria se lembrar dele.   
- Fora daqui menino! Esse cão é seu, não é o nosso Charles! 
Era isto mesmo que Afonsinho queria, e Chapisco também. O que diria quando 

chegasse em casa? Que uma bruxa havia transformado? Se não acreditaram na primeira 
história não acreditariam na segunda. Diria a verdade e pronto! 

Mesmo que lhe custasse algumas palmadas... 
Chapisco era seu, não um objeto para exposição, mas um verdadeiro companheiro. 

 

7HVWH����OHLWXUD�VLOHQFLRVD�
 
2�/2%2�(�$�5$326$�(Grimm e Grimm, 1996) 
 

O lobo tinha contratado a raposa para trabalhar para ele e ela estava farta do patrão, 
porque ele era mais forte e ela tinha que fazer tudo o que ele queria. Um dia, os dois estavam 
andando juntos pelos bosques e o lobo disse: 

- Raposa vermelha, me arranje alguma coisa para comer ou eu como você. 
A raposa respondeu: 
Sei de uma fazenda aqui pertinho, onde há dois carneirinhos novos. Se você quiser, 
podemos ir até lá e apanhar um deles. 

O lobo gostou da idéia, e foram até a fazenda. A raposa roubou o carneirinho, trouxe 
para o lobo e saiu de perto. O lobo comeu o cordeiro, mas não ficou satisfeito, queria também 
o outro. Mas foi tão desajeitado quando resolveu pegá-lo que a mãe ovelha ouviu e começou a 
balir com todas as forças. 

Ouvindo isso, o fazendeiro e a mulher dele vieram correndo, pegaram o lobo e 
bateram tanto nele  que ele saiu mancando e ganindo. Voltou para junto da raposa e reclamou: 

- Em bela embrulhada você me meteu... Quando tentei pegar o  outro carneiro, o 
fazendeiro e a mulher me pegaram e me bateram tanto que eu quase virei pasta de 
lobo. 

- Quem mandou ser tão guloso? – disse a raposa. 
No dia seguinte, saíram os dois outra vez. Mais uma vez, o lobo guloso disse: 
- Raposa vermelha, me arranje alguma coisa para comer, ou eu como você. 
- Sei de uma fazenda onde a mulher do fazendeiro está fazendo panquecas esta 

tarde. Podemos ir até lá e pegar algumas. 
Foram até a fazenda e a raposa se arrastou escondida em volta da casa, farejando e 

espiando, até que descobriu onde estava o prato. Pegou meia dúzia de panquecas e trouxe para 
o lobo. 

- Isso deve sustentar você por algum tempo. – disse ela. 
E seguiu seu caminho. 
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O lobo engoliu as panquecas em meio segundo e disse: 
- Só serviu para abrir o apetite. 
Andou em volta da casa, achou o prato e puxou a pilha toda. O prato caiu e quebrou, 

fazendo em barulhão. A mulher do fazendeiro veio correndo e chamou os empregados, 
quando viu o lobo,  que deram uma surra tão grande no bicho, que ele voltou para junto da 
raposa mancando em duas pernas e arrastando as outras duas, uivando até não poder mais. 

- Veja só em que embrulhada danada você foi me meter! – chorava ele – Os 
empregados me pegaram e quase me arrancaram o couro. 

- Quem mandou ser guloso? – disse a raposa. 
Quando saíram juntos no terceiro dia, o lobo ainda estava mancando e todo cheio de 
dores. Mais uma vez, ele disse: 
- Raposa vermelha, me arranja alguma coisa para comer ou eu como você. 
A raposa respondeu: 
- Sei de um homem que acaba de matar um boi e guardou a carne salgada dentro de 

um barril ao celeiro. Vamos pegar um pouco. 
- É... Mas desta vez, nós vamos juntos porque se houver alguma confusão você pode 

me ajudar a sair – disse o lobo. 
- Por mim tudo bem... – disse a raposa. 
E ela foi na frente mostrando o caminho, pelos cantos e passagens escondidas, até que 

finalmente chegaram no celeiro. Tinha muita carne e o lobo se regalou. 
- Não preciso ter pressa. – pensou ele. – É só ir ficando por aqui até acabar tudo. 
A raposa também o ajudava, mas o tempo todo ela olhava, vigiava e voltava até o 

buraco por onde tinham entrado, sempre experimentando para ter certeza de que ainda estava 
magra  e dava para passar. O lobo reclamou: 

- Escute aqui, raposa, por que você tem que ficar correndo e pulando toda hora, para 
dentro e para fora? 

- È para ter certeza de que não vem ninguém – respondeu a raposa, esperta. – E lhe 
dou um conselho: não coma demais. 

O lobo respondeu: 
- Não saio daqui enquanto não esvaziar o barril todo. 
Nesse momento, o fazendeiro, que tinha ouvido o barulho da raposa pulando para 

dentro e para fora, entrou no celeiro. Assim que a raposa o viu, deu um pulo e saiu correndo 
pelo buraco afora. O lobo tentou ir atrás, mas tinha comido tanto e a barriga estava tão cheia 
que ficou entalado e só conseguiu sair pela metade. O fazendeiro pegou um pedaço de pau e 
bateu no lobo até que ele morreu. 
 Enquanto isso, a raposa corria pelos bosques, feliz por ter ficado livre do velho guloso. 

 

7HVWH����WH[WR�RXYLGR��
 
$�,1&5Ë9(/�$9(1785$�'2�+20(0�È5925( (Küss, 1995) 
�
 Saruramá, o gênio do mal, havia posto fogo na mata. Apenas um homem escapara ao 
terrível incêndio, porque ficara escondido num buraco sob o chão, respirando por um canudo. 
Depois de muitos dias, quando saiu de seu esconderijo, ele sentiu muito medo. A terra estava 
totalmente nua e preta. Não havia mais nenhum homem; nenhum bicho, nenhuma planta. 
Estava sozinho e sem a menor esperança de encontrar comida. 
 Como não se conformava com a idéia de morrer de fome, começou a andar em direção 
ao oeste, na esperança de chegar a terra de seus ancestrais, perto da nascente do Grande Rio. 
De repente, um ser horrível surgiu diante dele. Era Saruramá, o gênio do mal que destruíra o 
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mundo. Assustado, o homem recuou. Talvez o gênio estivesse querendo matá-lo, para que não 
restasse nenhum sobrevivente. 

- Estou com remorsos – disse Saruramá. – Não devia ter destruído o tudo só para me 
distrair. Tentarei reparar meu erro, tome aqui, pegue esse punhado de sementes e saia 
plantando. Assim você vai recriar todas as plantas da Terra. 

Alguns segundos depois, como por milagre, aparecia uma floresta. Ao mesmo tempo 
uma bela moça o chamava. Ele imediatamente ficou seduzido por sua beleza e sabedoria e 
resolveu casar-se com ela. Dessa união nasceram muitos meninos, mas só uma menina, que 
herdou a beleza e a sabedoria da mãe. E, como era a única mulher, os irmãos a protegiam 
enciumados. 

Um dia, ela passeava sozinha pela floresta, lamentando sua solidão, quando encontrou 
Ulê, o homem-árvore. Apaixonou-se por ele perdidamente e resolveu que iria todos os dias 
passar algumas horas em sua companhia. 

Sua mãe bem que reparou que ela havia mudado e que os passeios na mata eram cada 
dia mais demorados. Além disso, nos últimos tempos a moça passava horas pintando o rosto e 
enfeitando os cabelos com  flores e penas de pássaro. 

Ela acabou cotando seu segredo à mãe, que lhe disse: 
- Se você realmente ama Ulê, eu não a proíbo de encontrar-se com ele, mas peço que 

tome cuidado. Amarre-o para que ele não fuja e peça que ele se case com você. Diga que só o 
soltará com essa condição. 

Assim, Ulê foi preso – mas logo se soltou, porque na mesma hora aceitou se casar com 
a moça. Viveram muito felizes e tiveram um filho. Até que um dia, voltando da caça, Ulê 
encontrou uma onça. O combate foi terrível. A fera atacara o homem sem motivo: não estava 
com medo nem com fome. Só queria mostrar sua força e coragem. Queria mandar na floresta, 
desejava que todos a temessem, e, apesar da coragem do caçador, quem saiu ganhando foi a 
onça. 

A noite caiu, e a jovem esposa de Ulê ficou aflita com a demora do marido. Na manhã 
seguinte, seus irmão saíram à procura dele. Ela resolveu acompanhá-los levando o bebê. No 
coração da clareira, encontrou os restos do marido. Ajoelhou-se, juntou os pedaços de ossos e 
as folhas e disse palavras mágicas, agitando maracás. 

De repente, o sol ficou mais brilhante. Um vento estranho começou a soprar 
violentamente, fazendo voar em todas as direções as folhas e os galhos que cobriam o chão. 
Ela cobriu o rosto com as mãos, para se proteger e fechou os olhos. Quando sentiu que o 
redemoinho de afastava, olhou em volta e ficou muito espantada ao ouvir Ulê: 

- Acho que dormi um tempão... 
Lá estava ele, à sua frente, ressuscitado. E os dois tomaram o caminho de casa, até 

mais felizes do que no dia do casamento, porque quase haviam ficado separados para 
sempre... 
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(;(03/26�'(�75$16&5,d®(6��
�
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“ As travessuras de Afonsinho”  
“ Todas as tardes Afonsinho ia passear com seu cachorrinho de rodas nas ruas de um bairro... 
uma vez Afonsinho achou um cachorro chamado Chapisco... amarrado numa coleira de 
ouro... amarrado num poste... e Afonsinho todo dia via ele... parecia que se conheciam a 
muitos anos... um dia voltando pra casa afonsinho viu... viu no jornal... procura-se um 
cachorro cor de mel... pra comprar...”  
 
“ O lobo e a raposa”  
“ O lobo contratou a raposa... ele caminhava... caminhava... e tava com fome... vá procurar 
comida pra mim senão eu lhe como... a raposa... tem uma fazenda aqui perto com dois 
carneiros... o lobo comeu... o lobo de tão guloso .... comeu e não gostou... o lobo falou que 
não gostou... a raposa falou... tem uma fazenda aqui perto... que a fazendeira tá fazendo, faz 
quando chegar hora a gente pega o prato... aí ela falou... (inteligível)... eles chegaram com o 
dois pés mancando e uivando...”  
 
“ A incrível aventura do homem-árvore”  
“ Todos os dias... todos os dias... a menina ia para a floresta... e num belo dia ela encontrou 
Lê... a árvore... o homem-árvore... eles começaram a se gostar... se gostar ... e teve um dia... 
Lê foi preso... e ela e ela...e seus irmãos levantou cedo para... procurá-lo... mesmo assim...uma 
onça... pintada muito nervosa... queria come... queria...atacá-lo sem motivo nenhum.. 
mostrando queria ser a mais forte da floresta... mostrar pros outros animais... foi quando ela 
chegou e viu... o seu homem... o seu namorado... escancarado no chão... e falou as poucas 
palavras mágicas...tumbalacatam... tumbalacatam...e viu ela... e aí ela ficou mais feliz”  
 
 
0HQLQR�GR�*UXSR�&RQWUROH�
 “ As travessuras de Afonsinho”  
“ Era um garoto que estava passeando com seu cachorrinho de rodas... ele parou numa 
lanchonete pra lanchar... aí quando ele acabou de lanchar... ele viu um cachorrinho amarrado 
a um poste... com uma coleira de admissão....que o nome do cachorrinho que era Charles... é... 
ele achou triste... ficou triste de ver aquele cachorro amarrado naquele poste... ele pensou que 
pessoa cruel  ia fazer isso com um cachorrinho tão bonito... aí ele falou... vou fazer uma 
troca... vou pegar o meu cachorro de brinquedo e trocar por esse  de verdade... bem eu estaria 
fazendo uma troca não um roubo não roubaria... aí ele levou pra casa... enrolou num pano e 
disse vou te chamar de... com o nome de Charles.... ele achou que Charles era feio e chamou o 
cachorro de Chapisco... então ele enrolou num pano... levou para casa e falou vou te chamar 
de Chapisco... vc vai ser meu melhor amigo... então...então... quando ele chegou em casa a 
mãe... o pai e os irmãos o cobriram de perguntas... onde vc conseguiu...... quem é esse 
cachorro... quem é o dono... onde vc encontrou... em que lugar ele estava... esse cachorro tava 
perto de uma lanchonete abandonada... esse cachorro... estava chorando que queria vir 
comigo...  mas eu falei... pôxa... eu não vou deixar um cachorro desse pequenininho... fazendo 
frio...de fora... então ele explicou tudo direitinho pro seu pai pra sua família passo a passo... aí 
no dia seguinte... ele leu um anúncio que dizia... procura-se cachorro de raça... cachorro de 
raça... com de cor marrom claro... pele clara cor de mel... então Afonsinho falou... meu deus 
eu to ferrado... se meu pai descobre isso ele me dá umas palmadas... e eu vou ficar de castigo 
por um mês... então ele foi dormir e... prolongou... prolongou a despedida... então surgiu uma 
idéia na cabeça de Afonsinho... Afonsinho pegou seu cachorro... levou para o banheiro... 
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pegou a tinta do cabelo da mãe... e começou a tingir o cachorro de marrom escuro... 
começou... e começou... e tingiu aí ele pegou uns rolinhos da mãe tb... aquele rolinhos 
pequenininhos... e.. e... enrolou e a pele do cachorro ficou toda enrolada... então ele foi e 
bateu na porta do dono e o criado falou... o que vc quer garoto... vim entregar... vim entregar o 
seu cachorro... eu li o anúncio... então vim entregá-lo... aí... espere um pouco vou chamar o 
patrão... aí chamou o patrão ... aí o patrão falou... quem quer falar comigo .... um garoto com 
um cachorrinho com Charles... aí falou... Charles... meu Charles voltou... meu Charles 
voltou... o dono foi lá ver e quando ele viu... meu deus esse... não é o Charles esse é um 
viralata comum... se vc está pensando que vai ganhar a recompensa pode esquecer... mas 
senhor esse é o seu cachorro Charles... não é o meu cachorro... esse é um cachorro vira-lata 
comum que vc achou na rua... então.... saia daqui moleque e nunca mais volte... então o 
patrão... opatrão bateu a porta na cara dele... e ele... e chapisco e seu dono viveram felizes 
para sempre. 
 
“ O lobo e a raposa”  
“ Certa vez a raposa... o lobo chamou uma raposa que estava passando no seu bosque... o lobo 
perguntou... raposa vc quer trabalhar comigo... aí a raposa falou... sim... então vamos lá... a 
primeira coisa que vc tem que fazer é achar comida pra mim todos os dias... ta bom.. isso vai 
ser moleza... no dia seguinte... o lobo estava morrendo de fome... então o lobo falou... raposa 
arrume alguma coisa pra eu comer senão eu como vc... então a raposa falou... tem umas uvas 
ali dentro de uma casa... tem umas panquecas ali em cima pode servir pra vc comer...então o 
lobo cheio de água na boa foi lá comer...  nhac... nhac... até... que o lobo falou... meu deus... 
meu deus socorro raposa eles estão me batendo... então a raposa correu pra ajudar o lobo... 
correu e ajudou o lobo... o lobo saiu mancando numa pata só...boin boin boin.. no dia seguinte 
o lobo de novo guloso... raposa me arrume alguma coisa para eu comer senão eu como vc... a 
raposa falou... tem... tem uma... então a raposa a gulosa foi correndo... foi correndo.... pra 
comer... o que tinha dentro do barril .... a raposa como era ligeira entrou nos buracos... entrou 
pelas matas... saiu pelas estradas e foi andando... até quando ele chegou lá dentro... a raposa... 
o lobo falou... esbugalhou os olhos... aí meu deus que coisa gostosa... então o lobo... começou 
a comer nham nham nham... e o lobo falou.... não saio daqui enquanto... não saio daqui 
enquanto esvaziar...então o lobo continuou comendo... enquanto a raposa subia e descia pelo 
buraco... subia e descia subia e descia... então o lobo perguntou raposa pra que ta fazendo 
isso... aí a raposa diz... pra ver se eu passo pelo buraco... se eu não passar... eu posso... até 
morrer... aí ele ta bom se alguém chegar... se alguém chegar... se alguém chegar... vc pode sair 
correndo mas eu não saio daqui nem se for... até o negócio não estar vazio... então  a raposa 
subia e descia.. então a raposa... então a raposa subia e descia... subia e descia... até que o 
fazendeiro... até a hora que o fazendeiro escutou um barulho... das passos da raposa 
quebrando tudo... então o fazendeiro pegou o lobo e só bateu nele... pápápápá... até o lobo 
morrer e a raposa saiu correndo feliz da vida por não ter morrido com o lobo... guloso”  
 
“ A incrível aventura do homem-árvore”  
“ Era um mulher que... era uma mãe que fez um... que tinha uma filha... que tinha vários filhos 
mas só uma filha... a que a beleza e a graça da mãe e a sabedoria... certo dia a filha foi lá falou 
pra mãe... o mãe quero casar com um homem... misterioso chamado ulê aí a mãe dela falou... 
ta bom bem eu vou deixar... mas só que... vc... tem que amarrá-lo para que ele não possa 
fugir... só com uma condição... que ele pode ser soltado... vc só vai poder deixar ele solto... se 
ele não fugir... se ele não quiser se separar de vc..... então ele foi amarrado.... a mulher falou 
pra ele sobre como é... aí ele falou... tá bem...eu posso fazer... então um dia... ele... deu de cara 
com um gênio mágico... a terra estava escura nua pelada... toda feia a terra estava destruída... 
ele encontrou uma vez o gênio mal que tinha destruído a terra... ele ficou com medo... o gênio 
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lançou um feitiço então ele acordou e ele nem se lembrava do que tinha atacado ele... nem 
sabia por que estava ali... então ele continuou a andar... chegou na floresta caçou um animal 
quando voltou... viu uma onça... a onça não estava nem com fome... nem com medo... só 
queria ver quem mandava na selva... então eles lutaram e lutaram... lutaram e lutaram... quem 
venceu foi a onça... e  o marido da moça todo caído no chão... a esposa estava ficando 
preocupada... saiu com o neném no colo e foi procurar seu marido até que ela foi com seus 
irmãos... o marido estava lá no chão todo espedaçado... ela fez um tipo de mágica... pegou uns 
instrumentos... e começou o ritual... um vento forte soprou... voou folhas para tudo... o marido 
dela estava bom... até a hora que ela  voltou para casa... com o marido... deu um abraço e um 
beijo nele... quase que eles ficaram separados para sempre... então eles viveram felizes para 
sempre”    
 
0HQLQD�GR�*UXSR�7HVWH�
“ As travessuras de Afonsinho”  
“ O dono do cachorro falou que pagava muito bem.. (...) Charles...  ele tinha os cabelo dele era 
cor de mel ... e ele pegou a tinta do cabelo da mãe pintou o cachorro todo passou a noite toda 
acordado... chegou no dia seguinte... ele estava morrendo de sono.... porque ele não dormiu a 
noite toda.. só agarrado no cãozinho... aí no dia seguinte ele botou o cachorro dentro da  
sacola e levou para o dono... bateu na porta... e o moço veio atender... aí... o Afonsinho falou 
aqui está seu... o cachorrinho Charles... aí o moço falou você está... ele viu dentro do... do 
saco... tirou o cachorro...aí falou assim... vc está querendo me enganar menino esse cachorro 
não é meu... esse cachorro é seu e nem se chama Charles” .  
 
“ O lobo e a raposa”  
“ O lobo... o lobo e a raposa tentaram roubar a comida... primeiro tentou pegar uma 
ovelhinha... só aí a dona chegou e meteu-lhe a vassoura nele... meteu a vassoura... bateu mas 
bateu muito nele... bateu muito nele... aí ele pegou e foi embora... no outro dia... ele pediu 
para a raposa... arrumar alguma coisa para ele comer...aí a raposa falou... eu sei de uma 
fazenda onde o moço está fazendo... fazendo comida... tava fazendo comida...  aí a raposa 
ficou cheirando a casa toda... aí o lobo perguntou o que vc está fazendo raposa... aí a raposa 
respondeu calma lobo... calma... aí a raposa pulou pela janela ái achou o  prato de comida... aí 
saiu da janela foi falar com o lobo...  o lobo todo esfomeado foi lá ...puxou o prato que caiu... 
a dona veio e pegou e começou a bater nele até ele passar mal... no seguinte dia... o lobo falou 
pra raposa de novo... raposa arruma alguma coisa pra mim comer senão eu como vc... aí a 
raposa falou assim... eu sei de uma fazenda... onde um moço estava...pegou uma ovelha... 
matou a ovelha... jogou a pele dela fora... e jogou dentro do lixo... aí ele foi lá.. no lixo... fez 
uma bagunça... aí saiu pra fora... bateu com um pedaço de pau... bateu... mas bateu tanto nele 
até a chegar a morrer... a raposa saiu correndo feliz da vida e... falando... graças a deus estou 
livre daquele lobo... eu já não agüentava mais” . 
 
“ A incrível aventura do homem-árvore”  
“ Um terrível homem que botou fogo na mata... Saruramá o nome dele... ele se casou-se...uma 
bela moça...ele se encantou com a beleza e dignidade dela se casou-se com ela... até teve 
muitos meninos e uma menina com a mesma  beleza e dignidade dela... e essa menina foi 
amada... foi passear... aí viu... é...é... ela se casou ... ele se apaixono... os dois perdidamente 
loucamente se apaixonaram... ela se emperiquitou toda penteou o cabelo... fez a maquiagem... 
aí a mãe estava vendo... aí falou pra mãe que se apaixonou perdidamente loucamente por um 
moço que ela viu... aí ela falou pra sua mãe... e minha filha... vc se apaixonou... por um 
homem eu não te impeço de namorar... mas também a mãe disse ... aí ela foi falou... tome 
cuidado não perca ele de vista... pede ele em casamento e amarre ele para nunca mais sair... aí 
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a filha foi lá e amarrou ele... e ele falou que quer casar... aí ela foi e falou... amarrou e ele 
ficou com ela...os irmãos ficaram preocupados... e saíram atrás dela... só que aí ela já tava 
voltando para casa... eles perguntaram o que aconteceu com vc ... ela não queria saber de nada 
e foi direto para casa... no dia seguinte... ela foi lá ver o moço... aí ela foi lá ver e ele jánão 
estava mais... ele não estava mais amarrado... ele estava solto... e ele pediu e falou... vc quer 
casar comigo... aí os dois viveram felizes para sempre... muito felizes e com muitos filhos” . 
�
 
0HQLQD�GR�*UXSR�&RQWUROH�
“ As travessuras de Afonsinho”  
“ Todas as tardes Afonsinho...costumava passar com o seu cãozinho de rodas...ee... de rodas 
pelas ruas do bairro... certa vez num... num dia... ele encontrou um lindo cachorro... lindo 
cahorro cor-de-mel... preso a um poste... e ficou com pena dele e disse... coitadinho dele quem 
poderia deixá-lo... ele assim... pensou em levar o cachorro mas... tentou levar o cachorro mas 
disse... não isso seria roubo... mas e se eu trocar  meu cachorrinho de borracha por ele... e aí 
não vai ser roubo... vai ser uma troca... aí ele colocou o cachorrinho de borracha no lugar do 
cachorro  cor-de-mel... que tinha uma coleira com nome de Charles... e levou o cachorrinho 
pra casa no colo... chegando em casa todo mundo fez várias perguntas pra ele... de quem é 
esse cachorro... onde foi que você conseguiu... quem arrumou pra você... perguntas de 
adulto... e Charles inventou... ah... foi a minha fada madrinha... que transformou meu 
cachorrinho de brinquedo em um cachorrinho de verdade... ninguém acreditou... passando 
uma semana... Charles viu um anúncio no jornal que procurava-se cachorro cor-de-mel... e... 
com a coleirinha com o nome de Charles... e toda a sua família ficou... obrigando... dizendo 
pro menino amanhã... você vai devolver o cachorro... e ele foi dormir...e pegou a tinta... com 
os rolinhos da sua mãe... e tingiu todo o pelo do cachorro de um marrom escuro e fez um 
monte de cachinho... é... no dia seguinte colocou Charles numa sacola... e levou até a casa do 
dono... e bateu na porta e um criado atendeu... e disse... eu vim devolver o seu cachorro... o 
Charles...  aí ele falou... deixa eu ver... e o menino mostrou o cachorro pra ele e quando 
chegou... o criado disse... não você tentando me enganar... esse não é o nosso Charles... você 
só está aqui com esse cachorro para ganhar a recompensa...  mas não vai ganhar a recompensa 
não e nem tente me enganar... vá embora daqui menino esse cachorro não é nosso... Charles e 
era isso que o menino queria... era isso que o menino queria... e também o Charles.... 
chegando em casa não sabia o que inventar.... não sabia o que contar  para a família... o que 
tinha acontecido pensou em mentir...  mas se não acreditaram na primeira história... será que 
iam acreditar na segunda” . 
 
“ O lobo e a raposa”  
“ Certo dia o lobo contratou a raposa para trabalhar pra ele... mas a raposa estava de saco cheio 
do patrão... e se recusou... o... aí...aí.... o lobo disse a raposa... raposa me leve num lugar pra 
mim comer ou eu como você... e ela disse.... eu sei de um lugar onde um  fazendeiro...  uma 
fazendeira...comprou dois carneirinhos... e... o lobo disse... então vamos lá... e a raposa disse 
já está ficando tarde podemos ir... a raposa foi e  pegou um carneiro pra ele... e ele comeu o 
carneiro mas disse... ainda não tava satisfeito e... foi lá pegar o outro mas na hora fez barulho 
e ... mas na hora fez barulho e ... o fazendeiro e a família dele deram uma surra nele... que ele 
ficou... muito.... com muita dor.... no dia seguinte... o lobo disse... raposa me leve... me arranja 
comida... ou eu como você e a raposa... disse sei de um lugar... onde... sei de um lugar onde 
uma senhora ... onde uma empregada tá fazendo... várias panquecas... posso te levar lá.... já 
está escurecendo ... e eles foram... a raposa pegou meia dúzia de panquecas e levou pro 
lobo.... em meio segundo ele comeu tudo... e disse... ah isso aqui só deu pra abrir o apetite... 
vou pegar mais... ficou rodeando a casa até achar as panquecas quando achou... puxou o prato 
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de uma vez ... o prato caiu no chão fazendo um grande barulhão e... a ... empregada pegou 
ele... e bateu muito que ele ficou mancando... e gemendo... e  no terceiro dia ele disse a 
mesma coisa...  raposa me leve em um lugar pra mim comer... ou eu vou te comer... e ela 
disse eu sei de um lugar que um fazendeiro acabou de matar um boi e... pegou toda  a carne a 
carne salgada dele e guardou num barril... eu posso te levar até lá já está escurecendo...aí ela 
levou até lá... e ficou na porta... aí... olhando... para que ninguém pegasse aí... ele quando 
viu... ficou... se esbanjou...comeu tanto... aí ela disse pra ele não comer muito e ficava 
pulando pra dentro e pra fora da casa... aí ele perguntou raposa porque você fica pulando toda 
hora... é pra ver se não tá vindo ninguém... aí ele que raposa esperta.. e ele... e ela comia um 
pouco... e ficava passando pelo buraco... só pra ver se não estava engordando... de repente o 
fazendeiro apareceu... aí ela chamou ele e correu... e ele... com a barriga tão gorda de tanto ter 
comido... e pesada... não conseguiu correr... só foi até a metade da porta... e o fazendeiro 
dessa vez pegou um pedaço de pau e bateu tanto nele... que ele morreu” . 
 
“ A incrível aventura do home-árvore”  
“ Tinha um cara que destruiu uma floresta... e também tinha outro... que não havia gostado... 
então... ele pegou e deu umas sementes prum cara plantar numa floresta... e ele foi 
plantando... de repente... em alguns minutos... uma floresta surgiu... e uma linda moça... havia 
aparecido... o chamando... e ele ficou encantado pela beleza dela e por sua... inteligência... 
então eles se casaram e tiveram alguns filhos e... e... só tinha tido uma menina... e os irmãos 
dela... protegiam muito ela...  muito enciumados... e ela gostava de outro cara... que... gostava 
dele... só que não podia namorar com ele... e contou seu segredo a mãe dela... e a mãe dela 
disse... se você gosta dele... você pode se encontrar com ele... amarre ele... amarre ele e  diga 
que só vai soltá-lo quando você se casar com ele... mas ele logo foi solto porque tinha 
aceitado então eles se casaram e tiveram um filho... e esse filho... e esse filho teve uma luta 
com uma onça... e ela derrotou ele... e... depois a moça apareceu... e juntou... todos os seus 
ossos...  as folhas e disse algumas palavras mágicas... e ele apareceu... e ele apareceu....” . 
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1  (1) Todas as tardes costumava passear com seu 

cãozinho de rodas pelas ruas do bairro. 
 

2 
(1) Certa vez, num desses passeios, 

Afonsinho deu de encontro a um pequeno 
cãozinho de verdade 

  

3   (1) preso num poste. 
4  (2) Era um cão de raça, sem dúvida,  
5  (3) e muito bem tratado.   
6  (4) O cão devia pertencer a alguém muito rico,  

7  (5) pois trazia na coleira uma inscrição em 
prata com o nome “ Charles” . 

 

8  (6) -Coitadinho, (...) quem teve a coragem  
9  (7) de deixá-lo assim sozinho... preso?  

10 (2) observou o menino   
11 (3) E logo travou amizade com Charles.   

12   (2) Ambos pareciam conhecer-se há muito 
tempo. 

13  (8) O cãozinho abanava  
14  (9) e lambia os pés de seu novo amigo  
15   (3) como quem toma uma taça de sorvete. 

16   (4)Afonsinho sempre quisera ter um 
cãozinho daquele, 

17   (5) mas não para prendê-lo daquela maneira. 
18 (4) Pensou então   
19  (10) em levá-lo consigo.  
20  (11) -Não, isso seria roubo,  
21 (5) pensou   
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22  (12) -Quem sabe  
23  (13) se o dono quisesse vendê-lo?  
24  (14) Isso! Vou esperá-lo aqui.  
25   (6) Mas logo perdeu o ânimo... 
26  (15) -Um cãozinho deve custar muito caro...  
27  (16) não adianta esperar.  
28   (7) Bastou um gesto de Afonsinho 
29  (17) para que Charles comprendesse  
30  (18) que perderia o amigo.  
31 (6) E Charles chorou como nunca,   
32   (8) parecia pedir 
33   (9) que Afonsinho o levasse. 
34 (7) O menino, (...) pensou o seguinte   
35   (10) que também não queria abandoná-lo 

36  (19) -Bem, quem deixa um cãozinho preso a 
um poste 

 

37  (20) não se incomodará  
38  (21) se o cãozinho for de brinquedo  
39  (22) assim não será roubo,  
40  (23) e sim uma “ troca” .  

41 (8) Afonsinho liberou Charles de seu 
cativeiro 

  

42 (9) e colocou em seu lugar o cãozinho de 
rodas 

  

43   (11) que trazia consigo 
44   (12) nele pendurando a inscrição 
45   (13) que era de Charles. 

46 (10) E lá foi Afonsinho para casa com um 
cãozinho de verdade no colo. 

  

47  (24) Ao chegar em casa,  
48 (11) todos cobriram-lhe de perguntas   
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49  (25) “ Quem lhe deu esse cão?” ,  

50  (26) “ Aonde o encontrou?”  e outras perguntas 
de adulto... 

 

51 (12) Afonsinho então respondeu   

52  (27) que uma fada havia transformado seu 
cãozinho de rodas num cãozinho de verdade. 

 

53   (14)É claro que ninguém acreditou 
54   (15) e todos passaram a desconfiar dele... 

55 (13) Charles ganhou um novo nome: 
Chapisco. 

  

56   (16) Chapisco era mais unido a Afonsinho 
57   (17) que à sua própria sombra... 
58   (18) até futebol ele jogava! 

59 (14) Uma semana depois da “ troca”  surgiu 
um anúncio no jornal em letras graúdas: 

  

60  (28) “ Procura-se: cão de raça de pêlo liso, cor-
de-mel 

 

61  (29) que atende pelo nome de Charles.  
62  (30) Paga-se bem   
63  (31) a quem o encontrar.  

64  (32) Urgente: o cão foi inscrito numa 
exposição de cães de luxo. 

 

65  (33) Aquele anúncio explodiu como uma 
bomba na casa de Afonsinho,  

 

66 (15) e fizeram-no prometer   

67  (34) que no dia seguinte devolveria o cão ao 
seu antigo dono. 

 

68   (19) Afonsinho teve de concordar,  
69   (20) mas não aceitaria a recompensa 

70   (21) porque ele não tinha querido 
“ seqüestrar”  o cão 

71   (22) e sim ser seu amigo. 
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72   (23) À noite não conseguiu dormir. 

73  (35) Ficou todo o tempo abraçado com o 
cachorro 

 

74  (36) prolongando a despedida...  

75   (24) mas de súbito, como um clarão surgiu 
uma idéia na cabeça marota de Afonsinho. 

76 (16) Afonsinho correu para o banheiro,    

77 (17) pegou o tubo de “ tintura para cabelos”  
de sua mãe, alguns rolinhos e mão à obra! 

  

78 (18) Tingiu o pêlo de Chapisco de um 
marrom bem escuro 

  

79 (19) e depois enrolou todo o pêlo   
80  (37) formando cachinhos miúdos.  

81  (38) O coitado do cão perdeu todo o charme 
“ pêlos lisos cor-de-mel” ! 

 

82  (39) Quando o dia ainda estava clareando  

83 (20) Afonsinho foi para o seu quarto, bêbado 
de sono, 

  

84  (40) acompanhado de seu fiel amigo.  
85  (41) Chegou a hora  
86  (42) de ir devolver o cão.  

87 (21) Afonsinho colocou Chapisco numa 
sacola 

  

88 (22) e lá se foi...   
89  (43) Chegando à casa do dono de Charles,  
90 (23) bateu à porta   
91 (24) e um criado o atendeu.   
92  (44) - O que deseja garoto?  
93  (45) - Vim devolver o seu cão,   
94  (46) li o anúncio no jornal  
95  (47) e sei   
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96  (48) que hoje é o dia da exposição.  

97 (25) E mostrou Chapisco, ou Charles, ao 
criado 

 . 

98   (25) Este, indignado, só faltou bater em 
Afonsinho... 

99  (49) - Está pensando o quê,   
100  (50) que vai me enganar com este vira-latas  
101  (51) para ganhar a recompensa?  
102  (52) Pois não vai, não!  
103  (53) Este não é o Charles.  
104  (54) Olhe só este pêlo horrendo!   
105  (55) Garanto   
106  (56) que nem atende pelo nome de Charles,  
107  (57) quer ver?  

108 (26) E o homem gritou o nome de Charles 
em vão, 

  

109   (26) nem queria  
110   (27) se lembrar dele 
111  (58) - Fora daqui menino!  
112  (59) Esse cão é seu,   
113  (60) não é o nosso Charles!  
114   (28)Era isto mesmo  
115   (29) que Afonsinho queria, 
116   (30) e Chapisco também. 
117   (31) O que diria  
118   (32) quando chegasse em casa? 
119   (33) Que uma bruxa havia transformado? 
120   (34) Se não acreditaram na primeira história 
121   (35) não acreditariam na segunda. 
122   (36) Diria a verdade e pronto! 
123   (37) Mesmo que lhe custasse algumas 
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palmadas... 
124   (38) Chapisco era seu, 
125   (39) não um objeto para exposição, 
126   (40) mas um verdadeiro companheiro. 

 

 

2�/RER�H�D�5DSRVD 
1�� )LJXUD� )XQGR��� )XQGR���
1 (1) O lobo tinha contratado a raposa   
2  (1) para trabalhar para ele  
3  (2) e ela estava farta do patrão  
4   (1) porque ele era mais forte 
5   (2) e ela tinha que fazer tudo  
6   (3) o que ele queria 
7  (3) Um dia, os dois estavam andando juntos 

pelos bosques 
 

8 (2) e o lobo disse:   
9  (4) - Raposa vermelha, me arranje alguma 

coisa  
 

10  (5) para comer,   
11  (6) ou eu como você.  
12 (3) A raposa respondeu:    
13  (7) - Sei de uma fazenda aqui pertinho,  
14  (8) onde há dois carneirinhos novos.  
15  (9) Se você quiser,  
16  (10) Pódemos ir até lá  
17  (11) e apanhar um deles.  
18  (12) O lobo gostou da idéia,  
19 (4) e foram até a fazenda.   
20 (5) A raposa roubou o carneirinho,   
21 (6) trouxe-o para o lobo   
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22 (7) e saiu de perto.   
23 (8) O lobo comeu o cordeiro,   
24  (13) mas não ficou satisfeito,  
25   (4) queria também o outro. 
26  (14) Mas foi tão desajeitado  
27  (15) quando resolveu pegá-lo  
28   (5) que a mãe ovelha ouviu 
29   (6) e começou a balir com todas as 

forças. 
30  (16) Ouvindo isso.  
31 (9) O fazendeiro e a mulher vieram 

correndo, 
  

32 (10) pegaram o lobo   
33 (11) e bateram tanto nele   
34  (17) que ele saiu dali  
35  (18) mancando  
36  (19) e ganindo  
37 (12) Voltou para junto da raposa   
38 (13) e reclamou:   
39  (20) - Em bela embrulhada você me meteu…  
40  (21) Quando tentei pegar o outro carneiro,  
41  (22) o fazendeiro e a mulher me pegaram  
42  (23) e me bateram tanto  
43  (24) que quase virei pasta de lobo.  
44  (25) - Quem mandou ser tão guloso?  
45 (14) disse a raposa.   
46 (15) No dia seguinte, saíram os dois outra 

vez. 
  

47 (16) Mais uma vez, o lobo guloso disse:   
48  (26) - Raposa vermelha, me arranje alguma 

coisa  
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49  (27) para comer,   
50  (28) ou eu como você.  
51  (29) - Sei de uma fazenda  
52  (30) onde a mulher do fazendeiro está 

fazendo panquecas esta tarde. 
 

53  (31) Podemos ir lá  
54  (32) e pegar algumas.  
55 (17) Foram até a fazenda   
56 (18) e a raposa se arrastou escondida em 

volta da casa, 
  

57  (33) farejando   
58  (34) e espiando,  
59  (35) até que descobriu   
60  (36) onde estava o prato.  
61 (19) Pegou meia dúzia de panquecas   
62 (20) e trouxe para o lobo.   
63  (37) - Isso deve sustentar você por algum 

tempo. 
 

64 (21) disse ela.   
65 (22) E seguiu seu caminho.   
66 (23) O lobo engoliu as panquecas em meio 

segundo 
  

67 (24) e disse:   
68  (38) - Só serviu  
69  (39) para abrir o apetite.  
70 (25) Andou em volta da casa,   
71 (26) achou o prato   
72 (27) e puxou a pilha toda.   
73 (28) O prato caiu   
74 (29) e quebrou,   
75  (40) fazendo um barulhão.  
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76 (30) A mulher do fazendeiro veio correndo   
77 (31) e chamou os empregados,   
78  (41) quando viu o lobo,  
79 (32) que deram uma surra tão grande no 

bicho, 
  

80 (33) que ele voltou para junto da raposa   
81  (42) mancando em duas pernas  
82  (43)  e arrastando as outras duas,  
83  (44) uivando  
84  (45) até não poder mais.  
85  (46) - Veja só em que embrulhada danada   
86  (47) você foi me meter!  
87 (34) chorava ele   
88  (48) - Os empregados me pegaram   
89  (49) e quase me arrancaram o couro.  
90  (50) - Quem mandou ser guloso?  
91 (35) disse a raposa.   
92  (51) Quando saíram juntos no terceiro dia,  
93  (52) o lobo ainda estava mancando  
94  (53) e todo cheio de dores.  
95 (36) Mais uma vez, ele disse:   
96  (54) - Raposa vermelha, me arranja alguma 

coisa  
 

97  (55) para comer  
98  (56) ou eu como você.  
99 (37) A raposa respondeu:   

100  (57) - Sei de um homem  
101  (58) que acaba de matar um boi   
102  (59) e guardou a carne salgada dentro de um 

barril ao celeiro. 
 

103  (60) Vamos pegar um pouco.  
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104  (61) - É… mas desta vez nós vamos juntos,  
105  (62) porque se houver alguma confusão   
106  (63) você pode me ajudar a sair.  
107 (38) disse o lobo.   
108  (64) - Por mim, tudo bem…  
109 (39) disse a raposa.   
110 (40) E ela foi na frente    
111  (65) mostrando o caminho pelos cantos e 

passagens escondidas, 
 

112  (66) até que finalmente chegaram no celeiro.  
113  (67) Tinha muita carne  
114  (68) e o lobo se regalou.  
115  (69) - Não preciso ter pressa  
116 (41) pensou ele.   
117  (70) - É só ir ficando por aqui  
118  (71) até acabar tudo.  
119   (7) A raposa também o ajudava, 
120   (8) mas o tempo todo ela olhava em 

volta, 
121   (9) vigiava  
122   (10) e voltava até o buraco 
123   (11) por onde tinham entrado, 
124   (12) sempre experimentando 
125  (72) para ter certeza   
126  (73) de que ainda estava magra  
127  (74) e dava para passar.  
128 (42) O lobo reclamou:   
129  (75) - Escute aqui, raposa,  
130  (76) por que você tem que ficar correndo  
131  (77) e pulando toda hora, para dentro e para 

fora? 
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132  (78) - É para ter certeza  
133  (79) de que não vem ninguém.  
134 (43) respondeu a raposa, esperta.   
135  (80) - E lhe dou um conselho:   
136  (81) não coma demais.  
137 (44) O lobo respondeu:   
138  (82) - Não saio daqui   

139  (83) enquanto não esvaziar o barril todo.  
140 (45) Neste momento, o fazendeiro(… ) 

entrou no celeiro 
  

141  (84) que tinha ouvido o barulho da raposa  
142  (85) pulando para dentro e para fora,  
143  (86) Assim que a raposa o viu,  
144 (46) deu um pulo,   
145 (47) saiu correndo pelo buraco afora.   
146 (48) O lobo tentou ir atrás,   
147   (13) mas tinha comido tanto 
148   (14) e a barriga estava tão cheia  
149   (15) que ficou entalado 
150 (49) e só conseguiu sair pela metade.   
151 (50) O fazendeiro pegou um pedaço de 

pau 
  

152 (51)e bateu no lobo   
153  (87) até que ele morreu.  
154  (88) Enquanto isso, a raposa corria pelos 

bosques, feliz 
 

155   (16) por ter ficado livre do velho guloso. 
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$�,QFUtYHO�$YHQWXUD�GR�+RPHP�¬UYRUH�
1 � )LJXUD� )XQGR��� )XQGR���
1  (1) Saruramá, o gênio do mal,  havia posto 

fogo na mata. 
 

2  (2) Apenas um homem escapara ao 
terrível incêndio, 

 

3   (1) porque ficara escondido, num 
buraco sob o chão, 

4  (3) respirando por um canudo.  
5  (4) Depois de muitos dias, quando saiu de 

seu esconderijo, 
 

6  (5) ele sentiu muito medo.  
7  (6) A terra estava totalmente nua e preta.  
8  (7) Não havia mais nenhum homem, 

nenhum bicho, nenhuma planta. 
 

9  (8) Estava sozinho  
10  (9) e sem a menor esperança de encontrar 

comida. 
 

11   (2) Como não se conformava com a 
idéia 

12   (3) de morrer de fome,  
13 (1) começou a andar em direção ao 

oeste, 
  

 
14 

  (4) na esperança de chegar à terra de 
seus ancestrais, perto da nascente do 

Grande Rio.  
15 (2) De repente, um ser horrível 

surgiu diante dele. 
  

16  (10) Era Saruramá,  
17  (11) o gênio do mal que destruíra o 

mundo. 
 

18 (3) Assustado, o homem recuou.   
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19   (5) Talvez o gênio estivesse querendo 
matá-lo, 

20   (6) para que não restasse nenhum 
sobrevivente. 

21  (12) - Estou com remorsos  
22 (4) disse Saruramá.   
23  (13) Não devia ter destruído tudo  
24  (14) só para me distrair.  
25  (15) Tentarei reparar meu erro,  
26  (16) tome aqui,  
27  (17) pegue esse punhado de sementes  
28  (18) e saia plantando.  
29  (19) Assim você vai recriar todas as 

plantas da Terra. 
 

30  (20) Alguns segundos depois, como por 
milagre, aparecia uma floresta. 

 

31  (21) Ao mesmo tempo uma bela moça o 
chamava. 

 

32  (22) Ele imediatamente ficou seduzido por 
sua beleza e sabedoria 

 

33 (5) e resolveu casar-se com ela.   
34  (23) Dessa união nasceram muitos 

meninos,  
 

35   (7) mas só [nasceu] uma menina,  
36   (8) que herdou a beleza e a sabedoria 

da mãe. 
37   (9) E, como era a única mulher,  
38  (24) os irmãos a protegiam enciumados.  
39  (25) Um dia, ela passeava pela floresta,  
40  (26) lamentando sua solidão,  
41  (27) Quando encontrou Ulê, o  

homem-árvore. 
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42  (28) Apaixonou-se por ele perdidamente  
43 (6) e resolveu    
44  (29) que iria todos os dias passar algumas 

horas em sua companhia. 
 

45 (7) Sua mãe bem que reparou,   
46   (10) que ela havia mudado 
47   (11) e que os passeios na mata eram 

cada dia mais demorados. 
48   (12) Além disso, nos últimos tempos, 

a moça passava horas 
49   (13) pintando o rosto 
50   (14) e enfeitando os cabelos com 

flores e penas de pássaro. 
51 (8) Ela acabou contando seu segredo 

à mãe, 
  

52 (9) que lhe disse:   
53  (30) - Se você realmente ama Ulê,  
54  (31) Eu não a proíbo  
55  (32) de encontrar-se com ele,  
56  (33) mas peço que tome cuidado.  
57  (34) Amarre-o   
58  (35) para que ele não fuja  
59  (36) e peça   
60  (37) que ele se case com você.  
61  (38) Diga   
62  (39) que só o soltará com essa condição.  
63 (10) Assim, Ulê foi preso  �
64   (15) mas logo se soltou, 
65   (16) porque na mesma hora aceitou 
66   (17) se casar com a moça. 
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67  (40) Viveram muito felizes  
68  (41) e tiveram um filho.  
69  (42) Até que um dia,(...) Ulê encontrou 

uma onça. 
 

70  (43) Voltando da caça,  
71   (18) O combate foi terrível.  
72   (19) A fera atacara o homem sem 

motivo: 
73   (20) não estava com medo, nem com 

fome. 
74   (21) Só queria mostrar sua força e 

coragem. 
75   (22) Queria mandar na floresta, 
76   (23) desejava que todos a temessem, 
77   (24) e, apesar da coragem do caçador, 
78   (25) quem saiu ganhando foi a onça. 
79  (44) A noite caiu,   
80  (45) e a jovem esposa de Ulê ficou aflita 

com a demora do marido. 
 

81 (11) Na manhã seguinte, seus irmãos 
saíram à procura dele. 

  

82 (12) Ela resolveu acompanhá-los,   
83  (46) levando o bebê.  
84 (13) No coração da clareira, 

encontrou os restos do marido. 
  

85 (14) Ajoelhou-se,   
86 (15) juntou os pedaços de ossos e as 

folhas 
  

87 (16) e disse palavras mágicas,    
88  (47) agitando as maracás.  
89  (48) De repente, o sol ficou mais 

brilhante. 
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90  (49) Um vento estranho começou a soprar 
violentamente, 

 

91  (50) fazendo voar em todas as direções as 
folhas e os galhos 

 

92   (26) que cobriam o chão. 
93 (17) Ela cobriu o rosto com as mãos,   
94  (51) para se proteger  
95 (18) e fechou os olhos.   
96  (52) Quando sentiu  
97  (53) que o redemoinho se afastava,   
98 (19) olhou em volta   
99  (54) e ficou muito espantada  

100  (55) ao ouvir Ulê:  
101  (56) - Acho que dormi um tempão…   
102  (57) Lá estava ele, à sua frente, 

ressuscitado. 
 

103 (20) E os dois tomaram o caminho 
de casa, 

  

104  (58) até mais felizes do que no dia do 
casamento, 

 

105   (27) porque quase haviam ficado 
separados para sempre. 

 
�


