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Resumo 

O artigo analisa gestos de leitura de meninas com síndrome de Down para se apossarem da 

escrita e da leitura frente a estratégias institucionais de leitura a que foram expostas em 

contextos escolares. 
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Jane (18 anos) e Dânia (17 anos) escreviam movidas pela necessidade de ler. Elas 

frequentavam o Centro de Referência Down, de uma cidade situada ano norte do estado do 

Paraná. Entrevistá-las possibilitou que eu conhecesse seus escritos, cuidadosamente 

guardados em pastas, sacolas e mochilas no quarto, lugares e objetos de leitura. Por que 

escreveriam para si mesmas? Para Certeau (2008, p. 79), “uma maneira de utilizar sistemas 

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

dogmáticas”. 

Provavelmente, Jane e Dânia com seus escritos resistiam à língua morta nos exercícios 

de silabação e soletração, nas cópias sem sentido e nos ditados de uma pseudolíngua a que 

foram submetidas nas escolas que frequentaram e no Centro de Referência que eram 

atendidas, criando táticas de resistência. Os consumidores da língua “traçam „trajetórias 

indeterminadas‟, aparentemente desprovidas de sentido porque não são coerentes com o 

espaço construído, escrito e pré-fabricado onde se movimentam”. (CERTEAU, 2008, p. 97).  

Leitoras em formação, as meninas apresentavam gestos de leitura que pareciam não ter 

visibilidade para Centro de Referência cujos esforços para ensinar a ler e a escrever se 

concentravam na alfabetização como decifração do código alfabético. Os gestos de leitura das 

meninas e as situações de leitura no Centro de Referência seguiam caminhos diferentes. De 
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um lado, as meninas desejavam aprender a língua viva, dominar a escrita e desenvolver 

práticas de leitura; de outro, professoras e terapeutas ensinavam o bê-á-bá.   

Jane lia principalmente à noite, deitada na cama ou sentada em frente ao computador 

onde costumava escrever. Lia em voz alta e em silêncio, mas sempre mexia a boca ao ler, 

soletrando as sílabas e, em seguida, relendo sem soletrar.  Lia como havia aprendido na escola 

e no Centro de Referência, empregando com mais frequência a leitura oral, embora lesse 

também silenciosamente. Em seu caderno-agenda, sempre escrevia as situações vivenciadas 

no cotidiano: passeios, acontecimentos, desejos e sonhos. Em uma folha arrancada do 

caderno-agenda, Jane escreveu: “Bruno, você larga da Bárbara. Sim (  ) ou não (  ). Eu quero 

resposta. Meu coração está partido. Amo. Ela não ama. Volta para mim.”  Entretanto, essas 

práticas de escrita e leitura eram ignoradas pelo Centro de Referência Down que frequentava.  
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Assim como Jane, Dânia parecia habituada às atividades de leitura em voz alta no 

Centro de Referência e na escola. Os escritos escolares que guardava revelavam que ela havia 

feito muitas cópias e ditados. As repetidas cópias apontavam sua necessidade de dominar a 

escrita e a leitura, pois ela havia aprendido na escola que, copiando palavras e frases, 

apropriar-se-ia da linguagem escrita e da leitura. Embora seus escritos fossem mais 

escolarizados pelo exercício diário das lições de cartilha em casa, Dânia utilizava com 

frequência desenhos para se comunicar.  Em uma das observações de atendimento pedagógico 

no Centro de Referência Down, Dânia falou, sussurrando aos meus ouvidos que tinha “sete 



cartinhas vazias”. Ela explicou que as cartas eram vazias porque não havia nada escrito;  

dentro dos envelopes, apenas uma folha de papel sulfite com desenhos. Dânia sabia que os 

desenhos não substituíam o texto escrito, por isso dizia que as cartas estavam “vazias”. 

Expressava-se por meio do desenho como se expressaria pela linguagem escrita, 

representando sentimentos, emoções, idéias ao utilizar a escrita pictográfica.  
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A imagem é um exemplo da escrita pictográfica de Dânia. As duas figuras 

representam ela e o namorado, entre eles três corações simbolizando o sentimento de amor. O 

sol sorri, anunciando o dia ensolarado, embora caíam pingos de chuva de duas nuvens. Flores 

imensas cercam o casal. É uma cena de amor. Indagada sobre o desenho, Dânia respondeu 

que era “romântico” e explicou que “era para casar”.     

 Hoje as mulheres têm mais acesso à leitura, entretanto para essas meninas o acesso é 

ainda limitado, não pela Síndrome de Down, mas por aqueles que vêem na deficiência 

barreiras para essas leitoras. Embora seus gestos de leitura carreguem as marcas das práticas 

escolares de alfabetização, circunscritas à decifração do código alfabético, elas insistem em 

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

inovadoras, reproduzindo e reinventando maneiras de ler em bilhetes e cartas que escrevem 

no cotidiano. Poder-se-ia afirmar que Jane e Dânia usavam táticas de resistência onde 



“esboçam as astúcias de interesses e de desejos diferentes” de usos da língua que lhes são 

negados nos ambientes escolares.  
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