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Resumo 
 

 

 

Mendes, Talita Rosetti Souza; Pereira, Maria das Graças Dias. Narrativas de 

experiências de jovens universitários com dislexia: construções de si e do 

outro nos contextos da escola e da família. Rio de Janeiro, 2013. 195p. 

Dissertação de Mestrado - Departamento de Letras, Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro. 

 

 

 

O presente estudo investiga como são construídas identidades de si e do outro 

nos contextos da escola e da família em narrativas de dois jovens universitários com 

dislexia, junto à pesquisadora-professora, em entrevistas de pesquisa. As bases 

teóricas e metodológicas situam-se no campo dos estudos da narrativa e identidade 

com foco em experiências com a dislexia, envolvendo relações de alteridade, 

processos de estigmatização e de manipulação de informação, a partir de uma 

abordagem qualitativa e interpretativista. Os mecanismos norteadores da análise das 

construções identitárias de si e do outro se constituem na noção de dêixis, de self, de 

polifonia e de discurso relatado. Os resultados da análise das narrativas construídas 

pelos jovens universitários com dislexia apontam não só relações harmônicas e 

desarmônicas no ambiente escolar, mas também conflitos e entendimentos no 

contexto familiar, com performances elaboradas e emergência de estigmas. As 

narrativas destacam também inteligibilidades sobre o distúrbio de aprendizagem, 

sobre as necessidades pessoais e possibilidades de superação através de uma postura 

reflexiva, engajada e, por vezes, emotiva. A pesquisa busca contribuir com e para 

estudos sobre a relação existente entre dislexia, família e escola, ressaltando, do ponto 

de vista teórico e metodológico, a importância da narrativa em entrevista de pesquisa 

como forma de propiciar reflexão, ação e mudança. 

 

Palavras-chave 

Dislexia; narrativa; identidade; estigma; alteridade; entrevista de pesquisa;  
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Abstract 

 

Mendes, Talita Rosetti Souza; Pereira, Maria das Graças Dias (Advisor). 

Narratives of dyslexic undergraduate students’ experiences: 

construction of selves and otherness in school and family contexts. Rio 

de Janeiro, 2013. 195p. MSc Dissertation - Departamento de Letras, 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.  

 

This study investigates how self and other identities are construed in school 

and family contexts in the narratives of two dyslexic undergraduate students during 

research interviews granted to the professor-researcher. The theoretical and 

methodological frameworks belong to the fields of narrative and identity, involving 

otherness, processes of stigmatization and information manipulation, from a 

qualitative and interpretativist approach. The procedures that orient the analysis of the 

construction of self and other are based on constructs such as deixis, self, polyphony 

and reported discourse. The results of the analysis of the narratives constructed by 

dyslexic undergraduate students point to not only harmonious and disharmonious 

relationships within the university environment, but also to conflicts and 

understandings in the family context, with stigma performances and display. The 

narratives also highlight intelligibilities on learning disorders, personal needs, and 

possible ways of overcoming challenges through a reflective, committed and, 

sometimes, emotional attitude. The purpose of this research is to enrich the studies 

concerning the relationship among dyslexia, family and school, highlighting the 

importance of narrative in the research interview as a way of raising reflection, 

action, changes, from a theoretical and methodological point of view. 

 

Keywords 

Dyslexia; narrative; identity; stigma; otherness; research interview. 
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Convenções de Transcrições 

 

... Pausa não medida 
(2.3) Pausa em décimos de segundo, medida relativamente ao ritmo  

 Prosódico do segmento no qual se encontra inserida. 
. Entonação descendente ou final de elocução 
? Entonação ascendente 
, Entonação de continuidade 
- Parada súbita 
= Elocuções contíguas, enunciadas sem pausa entre elas (engatamento) 
Sublinhado Ênfase 
MAIUSCULO Fala em voz alta ou muita ênfase  
 Subida de entonação 
 Descida de entonação 
°palavra° Fala em voz baixa 
>palavra< Fala mais rápida ou acelerada 
<palavra> Fala mais lenta 
: ou :: Alongamentos 
[ Início de sobreposição de falas final de sobreposição de falas 
] Final de sobreposição de falas 
[ ] Colchete abrindo e fechando o ponto da sobreposição, com 

marcação nos segmentos sobrepostos - sobreposições localizadas 
[[ C duplos no início do turno simultâneo (quando dois falantes iniciam 

o mesmo turno juntos)  
(  ) Fala não compreendida 
(palavra) Fala duvidosa 
(( )) Comentário do analista, descrição de atividade não verbal 
"palavra" Fala relatada 
hh Aspiração ou riso 
.hh Inspiração 
- - - - - - Silabação (letra a letra) 
repetições Reduplicação de letra ou sílaba 
eh, ah, ih, hum                     Pausa preenchida, hesitação ou sinais de atenção 

 

 

Convenções baseadas em estudos da Análise da Conversação (Atkinson e Heritage, 

1984), Gago (2002) e incorporando símbolos sugeridos por Schiffrin (1987), Tannen (1989), 

no âmbito da Análise do Discurso. 
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