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'0 QUE PENSAM OS PROFESSORES EM FORMACAO
./NICIAL SOBRE A 'GAGUEIRA'
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RESUMO: A educa<;:ao escolar tem por objetivo, dentre outros , aprimorar o desenvolvimento da comunica<;:ao
humana atraves da linguagem oral, gestual e escrita . Estudos tem mostrado que os disturbios da comunica<;:ao
humana podem interferir na socializa<;:ao primaria e secundaria da crian<;:a e prejudicar o processo da
apre ndizagem escolar. A detec<;:ao e tratamento precoces destes disturbios sao imprescindiveis a inser<;:ao
social da crian<;:a e neste sentido os professores das series in iciais desempenham papel fundamental. Dentre os
disturbios da comunica<;:ao humana que afetam a socializa<;:ao da criant;:a e que podem implicar disturbios de
aprendizagem, sobretudo de leitura e escrita, destaca-se a gagueira. A complexidade e relevancia dessa
problematica para o processo da aprendizagem escolar ao lado da grande incidencia de criancas em fase de
alfabetizat;:ao com gagueira impoem investiga-la na interface Educa<;:ao e Fonoaudiologia. Com este objetivo ,
atraves de questionario semi-estruturado, identificamos concept;:6es e atitudes de professores em forma<;:ao
inicial (a lunos do 3° anode um curso de Pedagogia) , sabre gagueira (etiologia , sintomatologia e tratamento) e
suas possiveis rela<;:6es com o ensino e a aprendizagem da leitura e escrita de criant;:as com o problema. Os
resultados preliminares denotam a importancia deste estudo como um caminho para melhor compreender a
prob lematica da 'gagueira' e favorecer a construgao de saberes pedag6gicos necessaries a socializa<;:ao e a
aprendizagem de crian<;:as com o problema.

PALAVRAS-CHAVE: Sensa Comum ; Conhecimento Pedag6gico; Gagueira; Formagao de Professores

ABSTRACT: WHAT DO THE TEACHERS IN BASIC EDUCATION THINK ABOUT

The formal education has as objective , among others , to improve the development of human communication
through oral , gesture and written language. Studies have showed that disturbances in human communication
might interfere in child's primary and secundary socialization and impair the process of learning. The precocious
detection and handling these disturbances is essential to the social insertion of the child and in this direction
professors of the initial series play a basic role . Amongst the disturbances of human communication that affect
the socialization of the child and that can imply in learning impairments, over all in reading and writing , the
stammering is distinguished. The complexity and relevancy of this problematic to the scholar learning process as
well as the large incidence of children in lettering phase with stammering requires further investigation through
Education and Phonoaudiology interface. With this in mind , through a semi-structured questionnaire , we
identified teachers' conceptions and attitudes who work with basic education (students of 3o. year in a
Pedagogy course) , about stammering (ethyologi , sintomatology and treatment) and their possible relations with
teaching and learning process of reading and writing with children who show the problem. The preliminary
results show the importance of this work as a way to better understand the stammering problematic to _ease the
construction of pedagogic knowledge necessary to the socialization and learning in children with the problem.
KEY-WORDS: Common Sense; Pedagogic Knowledge ; Stammering ; Teacher Formation
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lntrodw,tao
Segundo a American Speech-Language
Hearing Association (1999), a gagueira e um
disturbio da fluencia caracterizada par repeti<;6es
de monossilabos e de parte de palavras,
prolongamentos de sons audiveis e/ou bloqueios ,
podendo
ou
nao
estar acompanhado
de
movimentos acess6rios. Pode ocorrer como
resultado de problemas de natureza biol6gica ou
psicol6gica ou, entao , de certos processes
linguisticos , afetivos , cognitivos ou , ainda , alguns
desses fatores combinadas.
Dinville (1993) destaca que apesar deste
tipo de disturbio surgir frequentemente na primeira
infancia, nao aparece quando a crian<;a come<;a a
falar e sim quando come<;am os seus cantatas com
outras pessoas. Para os casas de gagueira ja
instalada, o disturbio pode ser acentuado se o
ambiente escolar nao for adequado. Sao exemplos
disso, a exigencia de expressoes novas no
momenta em que a crian<;a entra na escola ,
relacionadas, portanto, a mudan<;a do ambiente
familiar para o ambiente escolar, ou exigencias de
esfor<;os de aten<;ao para a escolha de palavras e
para a constru<;ao de frases.
Considerando-se que os escolares sao
pessoas que sofrem influencias do ambiente
familiar e escolar, em uma troca constante de
experiencias, e que estas podem ser favoraveis ou
desfavoraveis ao seu desenvolvimento, conforme
lembra Pereira et al. (1995), e passive! inferir que
as tensoes que surgem na escola podem ser
resultantes de linguagens e representa<;6es
adquiridas no processo de socializa<;ao primaria.
Os estudos de Morais (1992) corroboram
esse pressuposto e demonstram que as diferen<;as
de linguagens e representa<;6es da crian<;a em
rela<;ao aquelas que permeiam o ambiente escolar
apresentam
implica<;6es
indesejaveis
ao
rendimento escolar, sobretudo de escolares de
classes desfavorecidas .
Guitar (1998) , ao estudar o desempenho
escolar dos gagos demonstra que pode ser
levemente abaixo da media, em fun<;ao de dais
fa to res (1) o gaga pode responder que nao sa be
para um professor, para nao ter que correr o risco
de gaguejar, ou (2) par problema de linguagem
relacionado com a gagueira.
Em rela<;ao a atitudes de professores com
crian<;as que gaguejam , Barbosa & Chiari (1998)
afirmam serem bastante varia das e as atribuem a
varios fatores , entre eles , ao desconhecimento da
etiologia deste tipo de disturbio , a estrutura social
e ao seu padrao de comportamento - fatores que
impregnam o conhecimento de sensa comum ,
gerando preconceitos em rela<;ao a gagueira e ao
individuo que gagueja.
Estudos diversos apontam a gagueira
como sendo de natureza emocional, agravada por
atitudes inadequadas decorrentes de ideias e

cren<;as err6neas a respeito deste
disfun<;ao (Barbosa & Chiari , 1998).

tipo

de

Ainsworth & Fraser (1989) e Dalton &
Hardcastle (1996), citados por Barbosa & Chiari
(1998) , par exemplo , ressaltam que a ansiedade e
a necessidade de corrigir a fala da crian<;a podem
colaborar para o agravamento do problema. Por
outro !ado, diante da questao de como reagir
"adequadamente" a gagueira da crian<;a , OS leigos
podem "nao reagir".

E bastante comum encontrarmos pessoas
que tem o habito de solicitar as crian<;as que
gaguejam que falem mais devagar, com mais
calma, par relacionarem a gagueira ao nervosismo
- uma atitude paradoxa! segundo Friedman (1986)
e
Jakubovicz (1986) que , a respeito disso ,
advertem: "as pessoas pedem para o individuo que
gagueja falar devagar, acalmar-se , relaxar, mas
este tipo de conselho pouco adianta, pais e obvio
que ninguem pode gaguejar e relaxar ao mesmo
tempo". (p. 24)
Os professores, conforme mostra Giroto
(1998), tem se mostrado sensiveis a essa
problematica e clamam por conhecimentos mais
especificos
a
respeito
dos
disturbios
da
comunica<;ao .
Considerando-se que o periodo de vida
escolar e decisivo na socializa<;ao da crian<;a e que
pode ser a fonte de muitas das suas dificuldades
de aprendizagem, a exemplo de Barbosa (1995);
Chiquetto (1992), Barbosa & Chiari (1998),
Ruscello et al (1994) e outros, acreditamos que a
orienta<;ao aos professores a respeito da gagueira
e das cren<;as equivocadas sabre o individuo que
gagueja seja fundamental no ambito de um
trabalho preventive.·
Entretanto, em razao da complexidade da
problematica do ensino e da aprendizagem
escolar, exigente de saberes disciplinares e
pedag6gicos dos professores , nao nos parecem
suficientes a<;6es preventivas assentadas apenas
em orienta<;6es, sem que os professores sejam
instrumentalizados para a<;6es mais efetivas e
favorecedoras a aprendizagem de crian<;as com o
problema.
Acreditamos
que
sejam necessaries
estudos mais aprofundados na busca de um saber
pedag6gico, admitindo a sua importancia ao ato
educative , conforme lembra Salvador (1994) - uma
condi<;ao que impoe investigar os saberes dos
professores no intuito de compreender de que
forma
concorrem
na
configura<;ao
dessa
problematica.
Para alem disso, acreditamos que alterar
atitudes e comportamentos impoe, de alguma
forma,
contrariar a 16gica da constru<;ao de
saberes que justificam atitudes inadequadas ,
admitindo que as ideias espontaneas e err6neas
emergem no cotidiano de vida, sob influencia do
sensa comum, e nao levam em conta aspectos
particulares da realidade.
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Os aspectos particulares de uma dada
realidade sao, entretanto, investigados pelas
cii'mcias e qualquer tentativa de altera-los exige
identifica-los,
compreende-los has rela<;6es
especificas que apresentam num dado contexto
socio-cultural.

A problematica da constru~ao de saberes
pedag6gicos sobre a "gagueira"
A importancia de se conhecer modos de
pensar e agir que configuram o senso comum,
de
visando contribuir para
a constru<;ao
conhecimentos produzidos pelas ciencias, assentase na ideia de que o ser humano constr6i o seu
conhecimento .cotidiano a partir da realidade vivida,
a partir de observa<;6es e, portanto, nem sempre
utilizando metodologias cientificas.
Nesta abordagem , a constru<;ao de
conhecimentos determinantes do desenvolvimento
individual e coletivo e pertinente a cultura e a
intera<;ao social. A educa<;ao cientlfica implica ,
necessariamente, a transforma<;ao substantiva de
ideias e cren<;as err6neas (Hewson, 1981; Strike e
Posner, 1982; Hahwed , 1986)~ um trabalho
simb61ico de "significar" a parcela da realidade que
se conhece.
No campo do Ensino das Ciencias, estudos
diversos assentados neste pressuposto tem
mostrado que os conceitos , as ideias e as cren<;as
que os sujeitos constr6em no dia-a-dia norteiam
seus modos de agir e seus modos de racionalizar a
experiencia vivida e, nesta mesma abordagem,
podem ser justificadas as praticas pedag6gicas do
professores (Jimenez, 1996).
de
construir
Analisar
este
modo
conhecimentos na sociedade contemporanea,
entretanto, num momento em que os saberes e
praticas apresentam-se em 'desordens'
de
natureza epistemol6gica , nao e nada facil.
h8 grande
No atual contexto social
diversidade de ideias de professores e de
estudantes a respeito da natureza das ciencias
(Harres, 2000). 0 ensino das ciencias tem sido
realizado mais na perspectiva cientifista
e o
absolutismo epistemol6gico dos professores ainda
e evidente (Praia & Cachapuz, 1994; Haswhed,
1996).
Assim sendo, enfrentar
o desafio de
contribuir para
uma sociedade cientificamente
letrada e apta a lidar com a ciencia, levando-se em
conta o conhecimento cientifico, o papel da escola
e dos professores neste processo, imp6e partilhar
valores e objetivos envolvendo a organiza<;ao
escolar e a<;6es em 'alvos centrais' (o curriculo, a
experiencia do aluno na sala de aula, as
concep<;6es e comportamentos dos professores , o
sucesso dos alunos, etc), a partir de uma clara
concep<;ao e fundamenta<;ao basica de projeto de
aperfei<;oamento, conforme defende Glatter (1992,
p.153).
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Para
alem
do
que
se coloca,
considerando-se que os saberes de ensino sao de
natureza
cultural,
psicopedag6gica,
epistemol6gica e
cientifico-disciplinar (Hodson,
1988), contribuir para a sua transforma<;ao exige
esfor<;os conjuntos e articulados envolverido mais
de um campo do conhecimento.
Assim, ao iniciarmos os nossos estudos
a respeito da problematica da gagueira e das suas
rela<;6es com a leitura e escrita de crian<;as com o
problema, procuramos , num primeiro momento,
identificar
e
categorizar
concep<;6es
e
comportamentos de um amostra de professores
em forma<;ao inicial.
Consideramos importante conhecer de que
forma os professores conceituam a 'gaguei ra '
(etiologia , sintomatologia e tratamento), e, ainda ,
de que forma a relacionam a aspectos do processo
do ensino e da aprendizagem de crian<;as com o
problema, entendendo que as a<;6es educativas
concretizam-se na rela<;ao estreita entre o sujeito
e o objeto (neste caso , o professor e a crian<;a
com o problema) onde devem ser centrados os
esfor<;os de investiga<;ao, a rela<;ao professoraluno.

Procedimentos e abordagens
Aplicamos um questionario em uma
amostra de 32 professores das series iniciais que
se encontram em forma<;ao in icial (alunos do 3°
ano de um curso de Pedagogia) , levando-se em
conta : a) o conceito de 'gagueira' (etiolog ia ,
sintomatologia e tratamento) ; b) o conhecimento
dos professores a respeito de situa<;6es de ensino
e de aprendizagem escolar (leitura e escrita) de
crian<;as gagas, em fase inicial de alfabetiza<;ao.
As
concep<;6es
e
atitudes
desses
professores foram categorizadas
por meio da
analise das suas respostas a um questionario
semi-estruturado
e
transformadas
em
porcentagens.
As respostas que nao permitiram analise
da natureza pretendida nao foram consideradas
para efeito de apresenta<;ao neste trabalho , fato
que
explica incompletude matematica dos
resultados apresentados.

Resultados preliminares

0 Conhecimento dos professores sobre a gagueira
e a sua valoriza<;ao em situa<;6es de ensino e
aprendizagem escolar
A
nossa
analise
a
respeito
do
conhecimento dos professores sobre a gagueira
nos permite afirmar que 88% afirmam 'conhecela' de alguma forma . Desses, 18% afirmam terem
ouvido o assunto por meio de diversas fontes de
informa<;6es
te6ricas
envolvendo
midia ,
profissionais especialistas , leituras, etc.
Perguntados sobre a importancia de
conhecerem melhor a problematica da gagueira e
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suas relac;oes com situac;oes de ensinoaprendizagem escolar os professores apontam a
necessidade do aprofundamento deste tipo de
conhecimento. Entretanto, conforme mostrado a
seguir, os professores tem saber um incipiente a
respeito dessa problematica , caracterizado como
sendo de sensa comum , permeado de crenc;as e
ideias err6neas tanto a respeito da gagueira
quanta do sujeito que gagueja.
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./ 'talvez eu esteja enganada, mas em meu
trabalho com pre-escola nao vejo
crianc;as gaguejando';
./ 'a gagueira esta relacionada a algum fator
causador, ela nao acontece de repente '

Aqueles que tem duvida quanta a esta
questao justificam da seguinte forma

Conceitos, ideias e cren({as sobre a gagueira
(etiologia, sintomatologia e tratamento)

./

'algumas [crianc;as] gaguejam , mas
logo param , e outras continuam' ;

A analise das respostas dos professores
ao questionario nos permite afirmar o que segue:

./

'depende. Varia muito de crianc;a para
crianc;a';

./

'porque existem varios casos de
adultos que gaguejam , talvez nao
sairam quando crianc;a desta fase ':

./

'se ela estiver passando por algum
problema emocional '

A 'gagueira ' e concebida por 85% dos
professores como sendo um tipo de disturbio de
fala ; 51 % deles acreditam ser o disturbio de
natureza psicol6gica, enquanto que 22% acreditam
que seja de origem organica e 16% de origem nao
especifica.
Dentre os professores investigados, 59%
caracterizam a gagueira como sendo um modo de
falar, com dificuldade, com repetic;oes de palavras
ou silabas ou com alterac;ao de velocidade de fala
e 30% deles nao caracterizam-na.
Quanta a questao da gagueira poder
apresentar-se ou nao relacionada a uma fase
normal do desenvolvimento da crianc;a, 44 % dos
entrevistados afirmam nao acreditarem nesta
relac;ao enquanto que 37% acreditam que pode
haver relac;ao entre a gagueira e uma das fases do
desenvolvimento e que isso ocorre por volta dos 2
ou 3 anos de idade , assim que a crianc;a comec;a a
formar frases. Entretanto, 19% dos entrevistados
tem duvida quanta esta questao.

a

Aqueles que acreditam que a gagueira
possa ser normal numa fase do desenvolvimento
justificam da seguinte forma:
./ 'a crianc;a pequena em fase de
desenvolvimento tem dificuldades para
pronunciar alguns fonemas' ;
./ 'ela [a crianc;a] esta construindo sua
fa Ia', 'comec;ando a falar frases' , 'nao
sabe corretamente as palavras';
./ 'porque ela tenta falar muito rapido e se
atrapalha'
./ 'porque ela tem medo, vergonha, e nao
tem certeza do que quer falar'.

Aqueles que nao acreditam na relac;ao
entre a gagueira e o desenvolvimento da crianc;a
justificam como segue:
./ 'quando ela [crianc;a] aprendeu a falar,
nao aprendeu a falar gaguejando' ;
./ 'dependera muito do meio em que ela
[crianc;a] esta inserida ';
./ 'porque eu nunca reparei nisto';

Ao serem perguntados se acreditam na
existencia de crianc;as que gaguejem com maior
frequencia
quando
se
rela cionam
com
determinadas
pessoas
ou
situac;oes
que
desencadeiam reac;oes emocionais , 78 % afirmam
que sim e citam como exemp los a presen<;:a de
pessoas ta is como medico, dentisia , professores ,
pessoas estranhas ou situac;oes de avaliac;ao
escolar, etc.
se
Por
outro
lado,
perguntados
consideram que a gagueira pode ser evitada , 63%
respondem que acreditam nesta hip6tese. no caso
da gagueira ser de ordem emocional. Entretanto ,
22% acreditam que a gagueira pode ser evitada
quando diagnosticada no inicio ou se 'trabalhar a
fala e o sistema nervoso' ou 'permitindo que a
crianc;a acredite na sua boa fala' ou 'quando a
crianc;a comec;ar a gaguejar, por volta dos 2 ou 3
anos , nao se deve faze-la falar mais rapido, pois
com a ansiedade gerada pelo adulto, a gagueira
aparece '. 15% alegam, ainda, ser importante
investigar a causa e acreditam que a gagueira
pode ser evitada dependendo do motivo que a
causou ; 15% alegam nao saberem de que forma
pode ser evitada .
Dentre os professores investigados 10%
apresentam uma forma de evitar a gagueira , uma
delas centrada na informac;ao dos pais e a outra
par meio de procedimentos do professor. Alem
disso, 10% acreditam na preven<;:ao apenas por
intermedio de um profissional especialista.
Contrariamente aos que acreditam numa
forma de se evitar a gagueira, 9% dos professores
nao acreditam que a gagueira possa ser evitada e
justificam da seguinte forma: 'pode corrigir, nao
evitar' ; 'porque nao e previsivel' .
Perguntados sabre atitudes que possam
minimizar a gagueira, a amostra de professores
investigada demonstra acreditar em atitudes tais
como :
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../ (68%) 'pedir para a crianc;a respi rar,
pensar e/ou fa lar devagar';
../ (9%) 'sendo
paciente';
tentar
entender o que a crianc;;a fa la com
calma' ; ' falar o correto de maneira
sutil ';
../ (5%) 'ignorar a gagueira aa crianc;a';

../

'nao de aprendizagem, ela e capaz
de aprender a ler e a escrever
normalmente, provavelmente tenha
"vergonha"
para
poder
se
expressar diante da sa la de aula ';

../

'conhec;;o
uma
crianc;;a
que
apresenta gagueira e e super
inteligente. E um bom aluno' .

../ (5%) 'corrigir a crianc;a ap6s o termino
da fala'
../ (3%) 'nada pode diminuir a gagueira'

Perguntados sobre a possibilidade da
'cura' da gagueira os professores responderam:
../ (88%) acreditam na cura da gagueira;
../ (9%) acreditam mas que depende da
situac;ao ('s6 se for crianc;a'; 'depende
da gagueira'; 'n1'10 cura mas pode-se
controla-la'.)

Os professores que acreditam na relac;;ao
entre a gagueira e problemas de aprendizagem
justificam relacionando o problema da fala a escrita
ou ao fator emocional:

../ 'acredito que no momento da
aquisic;ao da leitura e escrita , a
crianc;;a encontre dificuldade, pois
nesta fase ela geralmente escreve
da forma na qual elafala ';
../ 'porque ela vai escrever de acordo
com o que ela fala ';

../ (3%) nao acreditam.

Conceitos, crenc;as e ideias dos professores
em formac;ao iniciai sabre a gagueira e o
processo ensino-aprendizagem escolar de
crianc;as com o problema
A ana li se preliminar das relac;;6es entre
ideias e crenc;as dos professores sabre a gagueira
e o ensino-aprendizagem escolar (leitura e escrita)
de crianc;;as com o problema perm ite afirmar que
66% dos professores investigados nao acreditam
que crianc;as com gagueira tenham problema de
aprendizagem escolar, contra 31 % que afirmam
acreditar nesta relac;;ao
Os professores que nao acreditam na
relac;ao justificam de formas diversas, ou
desvinculando o problema da fala do aspecto
cognitivo , ou relacionando a gagueira ao aspecto
emocional. Entretanto, nenhum deles justificou
com base em conhecimentos a respeito do ensino
ou da aprendizagem escolar.
As transcric;6es das alegac;;6es dos
professores ilustram o que afirmamos a
respeito:
../

'a gagueira e problema da fala no
sentido da comunicac;;ao, e acredito
que nao influencia na escrita';

../

'isso nao e um problema que vai
afetar
0 seu desenvolvimento
cognitivo' ;

../

'porque ela nao
disturbio mental';

../

'porque acho que uma coisa nao
interfere na outra ';

../

'acredito que a gagueira
influencia na aprendizagem';

tem

nenhum

nao

../ 'a fa la esta intimamente ligada a
escrita, nao tem condic;;6es de
separar uma da outra' ;
../ 'no momenta da escrita , ela vai
escrever falando com a boca, assim
ela escreve quantas vezes ela fa la ';
../ 'quando a crianc;a nao fa la direito,
nao le , pois tern vergonha, e
consequentemente
nao
escreve
direito' .
../ 'geralmente a pessoa se sente mal
lendo oralmente ou pode escrever
como fala';
../ 'por se sentir envergonhada ao se
expressar';
../ 'nunca acompanhei , · mas talvez na
alfabetizac;;ao'

A valorizac;ao do conhecimento sabre gagueira
pelos professores em formac;ao inicial
Perguntados sobre a valorizac;;ao do
conhecimento a respeito da problematica da
gagueira e suas relac;;6es com a aprendizagem
escolar, 94% deles mostram que consideram
importante que o professor receba orientac;;6es
especificas sobre como agir com a crianc;;a que
gagueja, seja em seu cu rso de graduac;ao ou em
cursos min istrados por especialistas no assunto.
A analise das respostas , ilustradas como
seguem , permitem afirmar:

a)
50% das respostas dos professores
mostram-se relacionadas com a problematica
da pratica de ensino
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-/ 'ate hoje nunca encontrei nada no meu
curso que se refira a "isso" e na
pratica pedag6gica nEw sei como lidar
com situac;6es. Todo conhecimento
que possuo sao apenas deduc;6es';
-/

'e dificil como fazer em casos bem
acentuados , que atitudes tomar para
nao deprimir mais ainda a crianc;a';
'porque as vezes , com determinadas
reac;6es , o professor pode acabar
contribuindo para a piora do caso' ;

-/ 'sera algo que , como educadores,
poderiamos fazer para ajudar essa
crianc;a. Creio que saber sobre o
assunto e possiveis intervenc;6es e
fundamental' ;
-/ 'para saber trabalhar
com a crianc;a';

corretamente

-/ 'tudo que sabemos sobre nossas
crianc;as e valido , no caso de nos
depararmos com essa situac;ao em
sala de au la'

b) 23% das respostas mostram-se relacionadas
com a Educal,(ao da crianl,(a e o compromisso
com o seu desenvolvimento.

importante
que
o professor
contribua com os pais na descoberta
das causas'

Atitudes dos professores em formal,(ao inicial
em relal,(ao a crianl,(as que gaguejam em
situal,(ao de leitura e escrita

A analise das respostas dos professores a
perguntas referentes a atitudes com crianc;as em
situac;ao de LEITURA nos leva a afirmar que 41 %
das respostas nao permitem qualquer tipo de
inferencia ou por nao terem sido respondidas ou
por nao serem conclusivas ; 28% das respostas
apontam para atitudes de interferencia por parte
dos professores e indicam uma ideia de gagueira
como sendo um disturbio da fala, com alterac;ao de
velocidade (6% dessas respostas apontam para a
atitude do professor de corrigir o aluno); 16% das
respostas apontam para
atitudes da nao
interferencia (6% dessas respostas apontam para
atitudes de protec;ao da crianc;a com gagueira); 3%
das resposta apontam para o desconhecimento
total do assunto

-/ 'para contribuir com o desenvolvimento
da crianc;a';

As transcric;6es abaixo ilustram o que
afirmamos a respeito de afirma<;:6es dos
professores que denotam possiveis atitudes de
interferencia:

-/ 'porque ele [o professor] saberia como
ajudar essa crianc;a';

-/ 'deixa-lo ler e depois reler o texto
para que ele perceba suas falhas ;

-/ [o professor] 'podera ajudar a crianc;a
quando o problema acontecer';
-/

'para adaptac;ao da crianc;a';

-/ 'para que saiba como abordar a
questao com o aluno e com o grupo'

c)

-/ 'e

10
%
das
respostas
mostram-se
relacionadas com a etica na sala de aula

-/ 'ap6s a leitura ,
dificuldades
(individual mente) ;

apresentar as
ao
leitor

-/ 'acredito que o professor deva pedir
para a crianc;a respirar, pensar e ler
devagar';
-/ 'acho que pedindo para ler devagar e
pausadamente' ;
-/ 'pedir para que leia calmamente , que
nao tenha pressa' ;

-/ 'para que esta crianc;a nao seja motivo
de gozac;ao perante a classe. 0
professor precisa compreender e
ajudar na fala';
-/

-/

'para poder trabalhar com o
preconceito que a crianc;a recebera
dos demais colegas e tambem para
auxiliar no tratamento';
'pois nao fara
vergonha'

a crianc;a

passar

-/ 'nao terminar a palavra com ele;
-/ 'pedir para que leia devagar e respire
fundo' ;

As transcric;6es abaixo ilustram o que
afirmamos a respeito de afirmac;6es dos
professores que denotam possiveis atitudes de
nao interferencia:
-/ 'serum bom ouvinte' ;
-/ 'deixa-lo ler sem interrupc;ao';

d) 3% das respostas mostram-se relacionadas
com a Educal,(ao da crianl,(a e o compromisso
com os pais

-/ 'agir naturalmente como se fosse urn
problema na leitura como qualquer
outro' ;

Nuances- Vol. VII- Setembro de 2001

59

As
afirmamos
professores
protegao da

transcrig6es abaixo ilustram o que
a respeito de afirmag6es dos
que denotam possiveis atitudes de
crianga:

v'

'propiciar
a
tranquilidade
e
normalmente fazer leituras s6 com
ela';

v'

As transcrig6es abaixo ilustram o que
afirmamos a respeito de afirmag6es dos
professores caracterizadas como evasivas :

v'

'quem le bem, escreve bem';

v'

'considerar o problema do aluno';

v'

'proper atividades que permitam
seu desenvolvimento';

v'

'estar por perto'

'ajuda-lo a ler'

A analise das respostas dos professores a
pe rguntas referentes a atitudes com criangas em
situagao de ESCRITA nos leva a afirmar que 53%
das respostas nao permitem qualquer tipo de
inferencia ou por nao terem sido respondidas ou
por nao serem conclusivas; 16% das respostas
apontam para atitudes de interferencia por parte
dos professores e indicam uma ideia de gagueira
como sendo urn disturbio da fala, com alteragao de
ve locidade (6% dessas respostas apontam para a
atitude do professor de corrigir o aluno); 25% das
respostas apontam para
atitudes da nao
interferencia; 12% das respostas sao evasivas.

As transcrig6es abaixo ilustram o que
afirmamos a respeito do conhecimento dos
professores, denotativos de possiveis atitudes de
ni:10 interferencia:

.,/

'acredito que a gagueira nao vai
influenciar a sua escrita;'

.,/

'acho que ele escreve como as
outras';

.,/

'fazer as correg6es normais';

.,/

'a mesma atitude adotada com OS
outros alunos'

As transcrig6es abaixo ilustram o que
afirmamos a respeito de afirmag6es dos
professores que denotam possiveis atitudes de
interferencia :

v'

'mostrar as silabas repetidas';

v'

'escrever as palavras juntas
inteiras (frases e textos)';

.,/

'observagao para nao repetigao ou
omissao de palavras ou silabas' ;

v'

'mostrar o correto';

v'

'procurar, em conjunto , corri gir a
atividade de forma que a crianga
consiga detectar seus erros'

e

Perguntados a respeito de atitudes com
criangas em situag6es de leitura e escrita, mas em
contextos
diferenciados
(situag6es
de
relacionamento isolado entre o professor e o aluno
com o problema ou, entao, no contexte da sala de
aula), 37 % das respostas denotam atitudes de
intervengao ('o professor deve conversar com
calma, devagar'; 'deve incentiva-lo para mostrar
que ele e capaz de melhorar'; 'pedir para que fale
pausadamente' , etc); 32% das respostas apontam
para um tipo de atitude do professor relacionada a
crenga de que ou o professor nada pode fazer, ou
que a melhor conduta deva ser de aceitagao 'do
problema' para nao agravar a situagao ('deixa-lo a
vontade'; 'mostrar paciencia e nao pressiona-lo';
'espera-lo falar').
Entretanto, se o contexte da relagao
professor-aluno e a sala de aula, diante dos
colegas, 31% das respostas
revelam atitudes
eticas ou de protegao da crianga com gagueira
('nao coloca-lo em situag6es embaragosas'; 'fazer
com que os colegas nao o discriminem na sala';
'nao deixar virar motive de risadas ', etc); 16% das
respostas
revelam
preocupagao
com a
conscientizagao coletiva em torno do problema
('explicar a dificuldade do colega e pedir que o
ajude'; 'deixando clara aos colegas que ele nao e
diferente dos outros s6 pelo fato de ser gago'; 'os
colegas devem trata-lo normalmente'); 9% das
respostas apontam para atitudes de socializagao
da crianga com o problema ('estimular a
participagao do aluno junto aos colegas'; 'contribuir
para interagao'; 'permitir que esse aluno se sinta
alguem de valor e que sua participagao e
fundamental'); 16% das respostas apontam para
atitude de nao intervengao ('agir com naturalidade,
demonstrando respeito a individualidade de cada
urn'; 'trata-lo normalmente'); 25% das quest6es nao
foram respondidas.

Conclusoes prelim inares
estudo
Os
resultados
do
nosso
corrobo ra m com dados da literatura ao revelarem
que embora 88% da amostra de professores em
formagao inicial aleg uem conhecimento sabre a
problematica da gagueira e valorizem este tipo de
conhecimento, seus saberes caracterizam-se
incipientes e de sensa comum .
As afirmag6es de 94% dos professores
em formagao inicial, relacionadas a situag6es de
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-leitura e escrita, valorizam o conhecimento a
respeito da problematica da gagueira e suas
rela<;oes com a aprendizagem escolar, consideram
importante que o professor receba orienta<;oes
especificas sobre como agir com a crian<;a que
gagueja , seja em seu curso de gradua<;ao ou em
cursos ministrados por especialistas no assunto_
Denotam senso de (co)responsabilidade no
processo da aprendizagem escolar da crian<;a
com o problema , compromisso para com o
desenvolvimento integral da crian<;a , etica no trato
deste assunto na sala de aula , compromisso com
os pais, etc_ Entretanto, chamam particu larmente
a nossa aten<;ao, entre outros: a) o fato de 44 %
dos professores em forma<;ao inicial
nao
acreditarem na possibilidade da gagueira estar
relacionada
uma
fase
normal
do
desenvolvimento da crian<;a contra
37% que
dizem acreditar nesta rela<;ao; b) o fato de 66%
de les nao acreditarem que crian<;as com gagueira
tenham problema de aprendizagem escolar, contra
31% que afirmam acreditar nesta rela<;ao_

a

A analise dos resultados referentes ao
conhecimento dos professores relacionado
situa<;ao de leitura e escrita de crian<;as com o
problema mostra, ainda,
que 30% deles,
aproximadamente ,
admitem
conhecer
a
problematica, mas pelo menos 50% deles ,
aproximadamente,
concebem,
como sendo
corretas , atitudes de interferencia
pouco
favorecedoras ao desenvolvimento integral da
crian<;a ('pedir para a crianyas respirar' , 'ficar
calma' , 'escrever corretamente' , etc) _

a

Tais resultados corroboram com os
achados de Ainsworth & Fraser (1989) e Dalton &
Hardcastle (1996), citados por Barbosa & Chiari
(1998), entre outros, e apontam a necessidade de
aprofundamento de estudos dessa natureza
visando favorecer a constru<;ao de saberes
pedagogicos sobre a problematica da gagueira de
crian<;as em situa<;ao escolar_
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