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Resumo

Numa pesquisa do tipo colaborativa e sociocultural, analisamos as atitudes favoráveis e as fragilidades de
sujeitos em situação de deficiência intelectual (SDI) na construção de conhecimentos em contexto digital.
Os dados emergente de observações, entrevistas e análise de documentos, possibilitou situações de
ensino-aprendizagens sócio-históricas por tais sujeitos, a exemplo da mobilização do potencial
(meta)cognitivo e da melhoria dos aspectos funcionais implicados na resolução de problemas envolvendo o
ler e escrever e-mail, o que potencializa o letramento digital. Assim, prática sócio-histórica em pedagogias
críticas, minimizam os aspectos funcionais do desenvolvimento cognitivo relacionados a fragilidades dos
SDI e favorecem a apropriação das funções psicológicas superiores.

Palavras- chave: Deficiência intelectual. Prática sócio-histórica. Letramento digital.

Abstract

In a collaborative research and sociocultural type, we analyzed the favorable attitudes and weaknesses of
individuals in a situation of intellectual disability (SDI) in the construction of knowledge in the digital
context. The data emerging from observations, interviews and document analysis, possible situations of
teaching and learning for such socio-historical subjects, such as the mobilization potential (meta) cognitive
and improved functional aspects involved in solving problems involving reading and write e-mail, which
enhances digital literacy. Thus, socio-historical practice in critical pedagogies, minimize the functional
aspects of cognitive development related to weaknesses of SDI and favor the appropriation of higher
psychologicalfunctions.

Keywords: Intellectual Disability. Socio-historical practice. Digital literacy.

Introdução

Numa investigação colaborativa (DESGAGNÉ, 1998) e sociocultural (WERTSCH, 1998), realizada entre a
UFCG e a UFC, analisamos uma prática pedagógica sócio-histórica focalizando a construção de
conhecimentos em contexto digital por sujeitos ditos normais (SDN) e ditos deficientes intelectuais (SDI),
com base na observância das condições sociais de produção da língua escrita. Objetivamos desenvolver o
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estatuto de leitores nos SDI: a condição de usuários da língua escrita em relações entre poder e saber
construídas em redes de comunicação escrita/digital, tendo acesso às regras e produções de comunidades
discursivas, alternando-se como leitores e autores (FOUCAMBERT, 1994).

Neste artigo analisamos as atitudes dos SDI quando estão diante da resolução de problemas envolvendo o
ler e o escrever e-mail desenvolvendo os processos de letramento digital. Nesse caso, nos perguntamos:
pode uma pedagogia crítica e sócio-histórica atuar na dimensão secundária da deficiência contribuindo
para a democratização da cultura digital e a melhoria dos aspectos funcionais[4] do desenvolvimento
cognitivo dos SDI?Que condições de ensino-aprendizagens deveriam estar presentes nesta pedagogia
objetivando a construção das funções psíquicos superiores, a exemplo da leitura e da escrita, por estes
indivíduos, em contexto digital? Que atitudes estes sujeitos apresentam quando vivenciam interações
face-a-face e estão diante da resolução de problemas envolvendo o ler e o escrever e-mail?

Apostamos que a apropriação da língua escrita como arbitrário cultural moderno e, especificamente, do
lugar social de leitor/autor em contexto digital por tais indivíduos é um importante germe da cultura
democrática em sociedades grafocêntricas e digital como a nossa (CASTELLS, 2002); incorpora a condição
dos SDI de sujeitos de direito às pedagogias críticas na escolarização formal; e desnaturaliza a produção
do estigma da deficiência problematizando representações sociais inferiorizadas sobre tais grupos
(ARROYO, 2008).

A investigação envolveu a participação de 29 sujeitos, sendo 13 SDN e 16 SDI distribuídos em duplas de
Campina Grande-PB e de Fortaleza-CE. Teve como referenciais teórico-metodológicos a abordagem
sócio-histórica de aprendizagem (VIGOTSKY, 1991; SALUSTIANO, 2006), a perspectiva de deficiência
como construção social (CHARLOT, 2000; MOTA ROCHA, 2002; LONGMAN, 2002) e os paradigmas
interacionista e discursivo de leitura (BAKTHIN, 1999; SAINT-LAURENT ET AL, 1995; SALUSTIANO &
SOUZA, 2007; ARCOVERDE, 2007).

Implementamos uma prática pedagógica sócio-histórica composta pela Atividade Social de Leitura e
Produção de Linguagens em Contexto Digital, desenvolvida semanalmente, no laboratório de informática
da APAECG e em Fortaleza-CE, na UFC e na Associação Pró-Down. Inicialmente, havia a interação, no MSN
on-line, leitura, produção de e-mail, revisão dos textos com o mediador (SDN), envio da mensagem à
dupla interlocutora da outra cidade. Finalmente, era o momento do conhecimento das impressões da dupla
sobre o e-mail já enviado, e assim, ocorria o processo de [...] “subjetivação em rede com a produção
discursiva pensando o usuário leitor de rede sendo receptor da mensagem, e interpelado a interpretar e
responder” (GOMES, 2004, p.79), o que demandava uma nova atividade da inteligência e da memória por
parte dos interlocutores.

Oitenta e duas sessões foram realizadas pelas 8 duplas campinenses, perfazendo uma média de dez
sessões por cada dupla.Os SDN tinham faixa etária entre 10 e 23 anos, predominando o Ensino
Fundamental II, enquanto os SDI tinham faixa etária entre 16 e 47 anos, entre o Ensino Fundamental II e
Educação dos Jovens e Adultos. Prevaleciam os estágios de desenvolvimento pré-operatório e operatório
concreto.

Os dados da pesquisa foram produzidos de 2009 a 2010, através de questionários, entrevistas de
explicitação e semi-estruturadas e da observação participante das sessões de leitura/produção de e-mail.

Deficiência Intelectual, Mediação pedagógica e Letramento Digital

Elaboramos a Atividade Social de Leitura e Produção de Linguagens em Contexto Digital considerando
as especificidades do desenvolvimento cognitivo dos SDI e o ensino sócio-histórico que aposta na
mediação semiótica, construída entre sujeitos de níveis conceituais próximos em atividades sociais
letradas,

Leontiev descreveu a teoria da atividade em um modelo ou estrutura organizada em três níveis de
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funcionamento: o da atividade, propriamente dita, o das ações e o das operações. A atividade humana,
em geral, é composta pelo conjunto das três estruturas, mas cada uma delas apresenta uma característica
funcional que a diferencia das demais. Assim, a atividade é definida com base em seus motivos e
objetivos, as ações são orientadas por suas metas e as operações são determinadas pelas condições em
que se realizam (SALUSTIANO, 2006, p. 3).

Em relação aos aspectos funcionais do desenvolvimento cognitivo, os SDI encontraram dificuldades de
metacognição. A atividade social, nesse caso, aperfeiçoa o pensamento reflexivo, porque a (meta)cognição
estaria situada em práticas concretas de usos da língua escrita (letramento digital) que conferem
significação social e/ou sentido para o sujeito.

Já que precisam de mais tempo e suporte para atuar (meta)cognitivamente e para atingirem o período
operatório. Optamos pelas interações diádicas entre leitores de distintos níveis conceituais, o que otimiza a
construção da zona de desenvolvimento proximal com os SDI.

Nesse caso, também foi fundamental a análise da língua escrita no contexto do letramento
digital. Preferimos então por focalizar a metacognição dos SDI, de modo que fizessem a
passagem das regulações automáticas para as regulações ativas (metacognição) e o acesso aos bens
simbólicos (BATISTA & MANTOAN, 2006). É uma importante meta da escolarização formal que se apoia na
abordagem sócio-histórica de aprendizagem para com estes sujeitos:

[..] Isto é: quanto mais usam automaticamente alguma relação tanto menos têm consciência dela. Por
isso entende que “tomar consciência de alguma operação significa transferi-la do plano da ação para o
plano da linguagem, isto é, recriá-la na imaginação para que seja possível exprimi-la em palavras” (p.
275). Para o autor, o desenvolvimento consiste nessa progressiva tomada de consciência dos conceitos e
operações do próprio pensamento (CORSINO, 2006, p.63).

As estratégias sociais [...] “referem-se à capacidade de autocontrole da participação na tarefa, de
enfrentar a competitividade no interior do grupo, de aceitar e adotar pontos de vistas diferentes e de ter
desejo de colaborar eficazmente com o grupo” (Idem). A subjetivação éa construção individual e social
do sujeito quando busca encontrar as condições para atuar como indivíduo único da sua própria história.
(FIGUEIREDO, 2002).

Para Ferreti (1994) [...] “o desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas depende, algumas
vezes, das características cognitivas dos sujeitos e, outras, dos suportes sociais e contextuais que lhe são
oferecidos” (apud FIGUEIREDO & POULIN, 2008, p.249). Sabemos da estigmatização social de
desacreditados e desacreditáveis vivida pelos SDI. Nesta direção,

Vigotsky distingue aspectos de ordem primária e de ordem secundária na constituição da deficiência. Os
aspectos primários referem-se às lesões orgânicas, lesões cerebrais, malformações orgânicas, alterações
cromossômicas, enfim, características físicas comumente apontadas como causas da deficiência e que
interferem significativamente no processo de desenvolvimento de indivíduos considerados portadores
dessa deficiência. Os aspectos secundários, não estão diretamente ligados ao primário, mas traduzem as
dificuldades geradas pela deficiência primária (CARNEIRO, 2007, p. 46).

A dimensão secundária da deficiência intelectual nos permite compreender outra especificidade
do desenvolvimento cognitivo dos SDI, ou seja, a extroversão da atenção conceituada por Zigler
(1969) como recorrência aos recursos externos e não aos próprios recursos.

A constituição de comunidades discursivas entre os SDI mediados por SDN em contexto digital
foi outro pressuposto teórico-metodológico desta prática pedagógica. Pesquisas apontam
fragilidades dos SDI nas “estratégias sócioafetivas” (SAINT-LAURENT ET AL, 1995; MOTA ROCHA, 2002;
RIBAS, 2007) devido à rejeição social e escolar, a exemplo de poucos vínculos sócioafetivos e da
superproteção e infantilização familiar.
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Constatarmos que inicialmente a mediação do SDN estava predominantemente circunscrita ao
modelo ascendente de língua escrita, a exemplo da micro-estrutura textual[5]. Problematizamos
então tal concepção, focalizando as condições sociais de produção de linguagens (SALUSTIANO &
SOUZA, 2007; ARCOVERDE, 2007).

Portanto, assinalamos que os pressupostos teórico-metodológicos desta proposta pedagógica
decorrem do fato de sabermos que a deficiência intelectual é [...] “uma intrincada condição” (BATISTA
& MANTOAN, 2006, p. 15), pois ainda não dispomos de um conceito interdisciplinar que dê conta sua
complexidade.

Atitudes favoráveis e fragilidades na construção de conhecimentos em contexto digital

A análise das atitudes dos SDI foi procedida através dos dados produzidos nas interações sociais da dupla
leitora, durante os processos de desenvolvimento do letramento digital e em condições sociais de
produção de linguagens. Os estudos sobre o letramento no Brasil se iniciam na década de 80, com Mary
Kato (SOARES, 1999). Para ela,

Letramento é um estado ou condição: o estado ou condição de quem interage com diferentes portadores
de leitura e de escrita, com diferentes gêneros e tipos de leitura e de escrita, com as diferentes funções
que a leitura e a escrita desempenham na nossa vida. Enfim: letramento é o estado ou condição de quem
se envolve nas numerosas e variadas práticas sociais de leitura e de escrita (p. 44).

Ser letrado digital representa, assim, a realização de modos de leitura e de escrita em situações envolvem
textos, imagens, sons, códigos variados, num novo formato, em hipertexto, tendo como suporte o
ambiente digital: [...] “Requer acesso à rede e plena participação/intervenção no ciberespaço, que vai
além da simples manipulação de alguns sites ou da utilização de alguns recursos de comunicação”
(ARCOVERDE, 2007, p. 19).

Focalizamos, então, a análise das atitudes do SDI em situações de produção de conhecimento em relações
pedagógicas, uma vez que implica conhecer o papel da escolarização formal da melhoria dos aspectos
funcionais do desenvolvimento, como condição para a construção da autodeterminação nestes sujeitos
(FIGUEIREDO, POULIN & GOMES, 2010). Estas atitudes foram conceituadas como:
a)AtitudesFavoráveis:indicam ações dos SDI no sentido de atualizarem o seu potencial de aprendizagem
ou de mobilizarem os aspectos funcionais do desenvolvimento (Idem). Estão presentes em relações
pedagógicas democráticas parcialmente autônomas (MOTA ROCHA, 2002) com vistas à internalização de
aprendizagens e à autonomia do SDI. Sugerem ainda o aproveitamento das possibilidades de
ensino-aprendizagem em ensino sócio-histórico beneficiando-se do mediador como suporte ou ferramenta
para a aprendizagem e a construção intersubjetiva. Favorecem a apropriação de estratégias
metacognitivas em situações de resolução de problemas, na medida em que implicam o planejamento, a
ação e a avaliação conscientes. Mesmo assim, colaboram com a reconstrução da autoconfiança, com o
trato com a ajuda do outro respeitando-o e se autorespeitando, enfim, com a emergência do sujeito
ensinante-aprendente da Psicopedagogia; e b) Fragilidades em situações de ensino-aprendizagem:
indicam a dificuldade e/ou a recusa do SDI de atuar como protagonista na resolução de problemas ou de
operar a passagem das regulações automatizadas para as regulações ativas. Sugerem a negação de ações
em tarefas elaboradas que envolvem a manipulação de instrumentos simbólicos. São atitudes polarizadas
do SDI em relação ao mediador e à atividade social em foco, alternando-se do papel de atuar sozinho e
sem êxito, ignorando a ajuda do mediador; ou de reproduzir prontamente ações, até adequadas, do
mediador, mas sem questioná-las. Implicam, portanto, a dependência extrema do outro na relação
pedagógica sugerindo-nos a extroversão da atenção.

Vejamos a tabela 1 na página seguinte, na qual analisamos as produções de seis sessões e seus
respectivos textos. Em meio a todas as categorias de atitudes favoráveis analisadas, a AF2, AF1 e a AF3
são as que apresentaram maior frequência, respectivamente, 73, 41 e 27.
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A elevada frequência da categoria AF2 (a confirmação do suporte do SDN) indica que o SDI se favorece da
mediação do seu par como ferramenta para aprendizagens em contexto digital ao ponto de confirmá-la.
Ademais, em todas as sessões o sujeito solicita a ajuda do mediador em situação de não saber (AF1).
Vemos que esta “dependência” do SDN é, progressivamente, minimizada ao longo das sessões como
indica, na categoria AF3 e AF5, quando dá indicações de que o sujeito já realiza ações com autonomia, se
apropriando de estratégias metacognitivas para fazer escolhas e resolver problemas; quando usa a
decodificação para acessar a mensagem de e-mail do interlocutor e organizar o pensamento na produção
escrita; e ou quando solicita uma pequena ajuda, dando-os indícios de internalização da ação.

Muito interessante é a presença das categorias AF12 e, por outro lado, da AF13, AF15 e AF16,
respectivamente, indicando o reconhecimento da ajuda ou do suporte do SDN para sua própria
aprendizagem e a apropriação da atitude de autoavaliar-se e de avaliar ao outro e à sessão, todas estas,
indícios de autodeterminação do SDI, mesmo tendo uma menor frequência.

Por fim, a AF14, uma espécie de hesitação autorespeitosa, indica outro ganho de subjetivação no SDI: o
de autorespeito. Isso é reconstrução interna e intersubjetiva, com e a partir do outro, em ensino
sócio-histórico e em uma pedagogia crítica.

Dentre as fragilidades se destacaram as categorias F5 (21), F3 e F6 (ambas com 7 de frequência)
reveladoras de que, mesmo se reconhecendo como sujeito, o SDI, quando diante de um problema, não
tem autoconfiança em sua capacidade de conseguir realizar aquela ação, não apela para os recursos
internos, aspecto intensamente expresso sobretudo na F5, quando hesita em iniciar ou realizar ação.
Aprender necessariamente implica errar, se expor, se autocorrigir, se desequilibrar. Como fazê-lo com a
baixa autoconfiança decorrente da estigmatização social de queé vítima? O lugar do que aprende é
também o lugar do que erra.

CATEGORIAS
Frequência das categorias por
sessões – Gênero E-mail TOTAL
3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 9ª

ATITUDES FAVORÁVEIS
AF1 Solicita orientação do mediador em situações de
não saber 1 4 2 10 16 8 41

AF2 Aceita e/ou confirma oralmente o
suporte/orientação do SDN 16 7 4 15 22 9 73

AF3 Antecipa-se e realiza ação com autonomia:
leitura/decodificação silenciosa de mensagem
selecionada a ser anexada no email; no escolher o
sentido do que está sendo escrito; no ditar a sentença
enquanto a escreve;

4 4 5 7 19 1 40

AF4 Escolhe sugestões fornecidas pelo SDN 0 0 0 1 2 1 4
AF5 Apresenta autoconfiançae firmeza na atividade 2 3 2 2 6 5 20
AF6 Apresenta pontos de vista próprios e interroga
quem os ouve 4 0 4 1 1 7 17

AF7 Contra-argumenta diante das ações/solicitações
do SDN 2 0 4 1 1 2 10

AF8 Solicita pista indireta do SDN para realizar ação
com autonomia 2 2 9 1 13 0 27

AF9 Auto avalia-se reconhecendo suas
dificuldades/limitações 0 0 0 0 1 1 2

AF10 Solicita confirmação do SDN de ação realizada 0 2 2 5 8 3 20
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AF11 Responde adequadamente às questões do SDN 0 1 3 1 1 1 7
AF12 Reconhece a ajuda do SDN para sua
aprendizagem 0 1 5 4 7 0 17

AF13 Auto corrige-se a partir da ajuda do SDN 0 2 4 2 2 0 10
AF14 Solicita tempo para pensar/ resolver a tarefa 0 0 6 2 10 0 18
AF15 Auto corrige-se sem mediação 0 0 2 1 1 0 4
AF16 Avalia o SDN, a si mesmo e a sessão de trabalho 0 0 1 1 0 0 2

TOTAL 31 26 53 54 110 38 312

FRAGILIDADES
F1 Ignora por completo a presença e a ajuda pertinente
do SDN 0 0 0 0 2 1 3

F2 Acata a orientação doSDN prontamente sem
questioná-la 0 1 0 1 3 3 8

F3 Solicita autorização do SDN para realizar ação:
correção de palavra, se deve ou não enviar o email 2 2 1 0 2 0 7

F4 Insiste em reutilizar conhecimento
préviosinadequados às situações desafiadoras 0 0 0 0 0 2 2

F5 Hesita em iniciar ou realizar ação solicitada 1 3 1 0 7 9 21
F6 Retruca orientação adequada do SDN 0 1 0 1 2 3 7
F7 Contradiz-se em seus pontos de vista 0 0 0 0 0 2 2
F8 Entrega a responsabilidade da atividade para o
SDN com medo de errar 0 0 0 0 4 0 4

F9 Culpa o SDN e equipamento, justificando erro 0 0 0 0 1 0 1
TOTAL 3 7 2 2 21 20 55

A categoria F2 expressa à dificuldade de o SDI atuar como protagonista na resolução de problemas e
indica extroversão da atenção ou sugestionabilidade. A aprovação da orientação do SDN pelo SDI, sem
questioná-la minimamente, se manifestou em quase todas as sessões. Esse fato se repete de forma
semelhante na categoria F3, quando envolvem a capacidade individual de corrigir a escrita e na ação de
pedir autorização do SDN para enviar e-mail ao destinatário. Por outro lado, pode indicar o
reconhecimento da autoridade e do lugar de saber do SDN pelo SDI.

Ademais, dentre as categorias analisadas, a F6 se apresenta como outro tipo de hesitação indicador de
baixa autoconfiança, e que sugere uma forte relação com a F5, só que agora o SDI retruca a orientação
adequada do SDN. Seria uma forma de hesitação ou de recusa do saber? Tais atitudes muito presentes
nesta pesquisa têm dificultado, mas não impedido, que o aluno se beneficie de mediações que o
favoreçam a ser ator de sua aprendizagem nas ações que envolvem o desenvolvimento do letramento
digital.

Beneficiando-se do ensino sócio-histórico em pedagogias críticas

Constatamos a predominância de atitudes favoráveis à construção de conhecimentos, em detrimento das
fragilidades dos SDI em situações de ensino-aprendizagem do letramento digital. Vimos que a hesitação
esteve fortemente presente nas sessões analisadas, mesmo quando os SDI buscavam enfrentar os
desafios implicados no ler e escrever email, sendo portanto, expressiva da dimensão secundária da
deficiência intelectual nos SDI. Atestamos ainda a progressiva presença de estratégias metacognitivas
para a leitura e produção de email nas atitudes de avaliação do outro, de si e da sessão de ensino, ganhos
de autodeterminação. Houve, portanto, o usufruto de situações de ensino-aprendizagens sócio-históricas
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pelos SDI, ao exemplo da mobilização do potencial (meta)cognitivo dos SDI e da melhoria dos aspectos
funcionais implicados na resolução de problemas envolvendo o ler e o escrever em contexto digital. O
ensino foi, então, fundamental à apropriação das funções psicológicas superiores pelos SDI, já que são
desenvolvidas na relação com o mundo social, por meio da atenção voluntária, memória intencional,
planejamento, solução de problemas, formação de conceitos, aprendizagem e avaliação do processo de
aprendizagem, e conforme as dimensões interpessoal, quando interagimos com o outro, e de modo
intrapessoal, quando internalizamos as experiências aprendidas modificando estruturas e funções
psicológicas (VYGOTSKY, 2001).

Ressaltamos a necessidade e a possibilidade de a escola implementar ações que ensinem os SDI a
aprenderem e a terem consciência desta aprendizagem, mesmo que, o reconhecimento de que os
indivíduos são sujeitos sociais e históricos, situados em tempo, lugares e experiências diferentes,
requerendo uma diversidade de modos e tempos de aprendizagem. A aprendizagem é um processo de
coconstrução singular (CORSINO, 2006) e, nesse caso, objetiva a autodeterminação do SDI, principal
desafio e meta da escolarização formal para estes sujeitos. Assim, práticas de linguagem em ensino
sócio-histórico e em pedagogias críticas minimizam as fragilidades dos SDI nos aspectos funcionais do
desenvolvimento cognitivo.
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