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Resumo

O artigo discute resultados parciais de uma investigação sobre interações linguísticas entre sujeitos em

situação de deficiência intelectual que se comunicavam entre si via MSN e e-mail contando com a

mediação de colaboradores ditos normais. Foi realizada com base em referenciais teórico-metodológicos

da abordagem sociohistórica de aprendizagem, da perspectiva de deficiência como construção social e de

concepções interacionistas de linguagem e ensino de língua escrita. Os dados evidenciam que: 1) o

emprego de e-mail e MSN constituem práticas de letramento que conferem sentido à leitura e à escrita na

escola e no cotidiano desses sujeitos; 2) em alguns casos, a mediação oferecida consistia na transposição,

para o meio digital, de orientações da escrita no papel. Ressalta-se a necessidade de considerar as

especificidades da escrita em meio digital no processo de letramento digital desses sujeitos.

Palavras-chave: letramento digital, deficiência intelectual, espaço de circulação da escrita

PATHS AND DETOURS ON DIGITAL LITERACY FOR INDIVIDUALS UNDER A STATE

OF INTELLECTUAL DISABILITY

Abstract

The article discusses partial results of a research on linguistic interactions among individuals under a state
of intellectual disability who communicated with each other via MSN chat messenger and email, relying on
the mediation of employees whose capability was said to be normal. Iit was based on a theoretical and
methodological framework of the socio-historical learning approach from the perspective of disability as a
social construction and interactionist conceptions of language and written language teaching. The data
found show that 1) the use of email and MSN chat messenger provide literacy practices that give meaning
to reading and writing in school and the daily life of the subjects, 2) in some cases, the mediation offered
consisted in transposing into digital media the guidelines of writing on paper. We emphasize the need to
consider the specifics of writing in digital media in the process of digital literacy of the subjects.
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Introdução
Dentre os desafios da educação contemporânea, encontra-se o de atender à crescente demanda por
escolarização das pessoas com necessidades educacionais especiais. Segundo Meletti e Bueno (2011), o
Censo Demográfico 2000 revelou que 24,5 milhões de pessoas, 14,5% da população brasileira,
apresentavam algum tipo de deficiência (visual, motora, auditiva, física). Deste total, 8,3% foram
declarados deficientes mentais. Dados das Sinopses Estatísticas da Educação Básica/Censo Escolar do pelo
INEP indicam que, em 2006, aproximadamente 226 mil alunos deficientes mentais estavam matriculados
em escolas ou classes especiais, 54 mil estudavam em classes regulares com apoio e outros 50 mil
estavam matriculados em classes comuns. Ainda segundo estes autores, “é a deficiência mental quem
responde pela maioria das matrículas no sistema segregado”.

No entanto, a ampliação da política de inclusão tem contribuído para uma significativa mudança nessa
realidade. Dados do Censo Escolar divulgados pelo Inep informam que, em 2008, pela primeira vez, o
número de matrículas de alunos em situação de deficiência nas escolas comuns ultrapassou o de crianças
matriculadas em escolas especiais ou em classes separadas que funcionam em escolas comuns. Em 2012,
do total da população considerada deficiente, 620.777 estavam matriculados em escolas comuns enquanto
apenas 199.656 frequentavam classes e escolas exclusivas. (BRASIL, 2013).

No contexto de uma sociedade democrática, em que os indivíduos, inclusive os que se encontram na
condição de deficientes, cada vez mais reivindicam o respeito às diferenças e à pluralidade cultural como
um direito legalmente instituído, cresce a demanda por uma escola de qualidade, capaz de atender com
dignidade não só aos indivíduos ditos normais, mas a toda população.

Tal demanda é amplamente amparada pela pesquisa científica recente, ao reconhecer que as pessoas em
situação de deficiência podem se beneficiar da escolarização como um fator de desenvolvimento
socioafetivo e intelectual. (VYGOTSKI, 1977; FIGUEIREDO, POULIN e GOMES, 2010; BATISTA e
MANTOAN, 2007; SALUSTIANO, FIGUEIREDO e FERNANDES, 2007; MOTA ROCHA, OLIVEIRA e CAMPOS,
2010).

Neste contexto, observamos um deslocamento de uma concepção de deficiência como atributo do sujeito
para o entendimento de deficiência como uma categoria social. (VYGOTSKI, 1977; CARNEIRO, 2007;
BATISTA e MANTOAN, 2007). Dessa forma, em vez de uma compreensão baseada na causalidade da falta,
promotora da pedagogia da negação, defendemos uma educação crítica, baseada no respeito à diferença,
entendia como característica constitutiva do ser humano (FIGUEIREDO, POULIN e GOMES, 2010; ARROYO,
2008; SALUSTIANO, MOTA ROCHA e FIGUEIREDO, 2011.)

Neste artigo analisamos as práticas de letramento digital de dois grupos de sujeitos em situação de
deficiência intelectual que se comunicavam entre si através da internet, contando com a mediação
pedagógica de um sujeito dito normal e de professores-pesquisadores participantes do estudo.

Bases Teórico-Metodológicas

Abraçar o desafio de compreender os significados das práticas de letramento digital de sujeitos em
situação de deficiência intelectual implicou tanto em uma criteriosa escolha de referenciais teóricos quanto
na concepção de estratégias metodológicas adequadas às especificidades de tal objeto. Assim,
fundamentamos nosso trabalho nas seguintes nos seguintes referenciais teórico-metodológicos:
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Concepção de deficiência como construção
social

Esta concepção distingue deficiência primária de secundária (VYGOTSKI, 1977; CARNEIRO, 2007),
chamando atenção para o fato de que a condição de deficiente não é um atributo do sujeito, decorrente
apenas de fatores orgânicos, emocionais e funcionais, mas a soma dos efeitos destes e daqueles
resultantes das formas como as pessoas e as instituições sociais passam a se relacionar com estes sujeitos
em função de como os representa. Em outras palavras, não são apenas as limitações causadas pela
deficiência primária que definem a forma como as pessoas e as instituições se relacionam com os
indivíduos em situação de deficiência, mas também as expectativas e os lugares que lhes são atribuídos
em consequência do que se imagina que sejam ou não capazes de fazer.

Segundo Batista e Mantoan (2007), desde 2001 a Organização Mundial de Saúde passou a considerar os
“fatores contextuais e do meio” na compreensão das deficiências, o que motivou a “proposta de
substituição da terminologia ‘pessoa deficiente’ por ‘pessoa em situação de deficiência’”. (p. 13). No que
diz respeito à educação formal, a noção de deficiência como construção social busca compreender como a
própria escola, por meio dos currículos, programas, expectativas docentes e formas de lidar com esses
sujeitos produzem práticas marginalizadoras (MOTA ROCHA, OLIVEIRA e CAMPOS, 2010).

A concepção de atividade de linguagem

Leontiev (1988) procurou especificar o sentido atribuído ao termo atividade em sua teoria, diferenciando-o
das acepções atribuídas na linguagem comum: “Não chamamos todos os processos de atividade. Por este
termo designamos apenas aqueles processos que, realizando as relações do homem com o mundo,
satisfazem uma necessidade especial correspondente a ele.” (p. 68). Neste texto, o termo atividade é
empregado para designar os processos cujo objeto (resultado que se pretende alcançar) coincide com o
“objetivo que estimula o sujeito a executar essa atividade, isto é, o motivo” (p. 68), entendido como a
necessidade que leva a pessoa a agir. Em síntese, falamos de atividade quando o resultado obtido
mediante a realização de determinados processos atende a uma necessidade específica que motivou o
indivíduo a realizá-los.

Segundo Bronckart (1999, p. 34-35), desde sua origem, a linguagem humana se apresenta “como uma
produção interativa associada às atividades sociais”, constituindo o instrumento pelo qual os sujeitos,
intencionalmente, procuram designar as propriedades e estabelecer os significados do meio em que essa
atividade se desenvolve. “A linguagem é, portanto, primariamente, uma característica da atividade social
humana, cuja função maior é de ordem comunicativa ou pragmática.” (p. 34).

Tomando por base a concepção de atividade de (s/d, 1978, 1988) e o interacionismo sociodiscursivo
Bronckart (1999), buscamos compreender os motivos e as condições que caracterizam a comunicação via
e-mail e como uma atividade de linguagem e transpô-los para o contexto da pesquisa sob a forma de
estratégias metodológicas da pesquisa. Segundo esta perspectiva teórico-metodológica, podemos analisar
a produção de e-mail e de mensagens online como uma atividade social cuja realização implica a
apropriação das práticas de letramento digital.

Enquanto modelo teórico, essa abordagem esclarece como o desenvolvimento intelectual e a apropriação
de conhecimentos são influenciados ou condicionados pelas funções e pelo valor que tais conhecimentos e
habilidades desempenham no contexto das atividades reais dos indivíduos. Do ponto de vista
metodológico, inspirou a criação de estratégias metodológicas que reproduzissem, tanto quanto possível,
os motivos e as formas de interação que caracterizam a atividade linguística de qualquer sujeito que se

Pág.3/14



utiliza de e-mails e de mensagens online como meio de comunicação, entretenimento, aprendizagem.

Abordagem interacionista-discursiva de
linguagem e de ensino de língua

Toda atividade de escrita deve respeitar as condições de produção relativas a ter o que dizer ou uma
concepção do referente, considerar os destinatários do texto ou a identidade social dos interlocutores,
atender a uma finalidade de comunicação, observar a adequação do como dizer (gênero, variedade e/ou
registro linguístico), adequar-se à esfera de comunicação e ao suporte material do texto, assim com
possibilitar a constituição da autoria do que se diz (GERALDI, 1997; VAL, 2003; GRILLO e CARDOSO,
2003). O que isto significa em termos do processo de (ensino de) produção textual Que o professor deve
informar ao aluno que ele precisa ter o que dizer, escolher um destinatário, gênero e variedade linguística
e, por fim, assinar sua produção Não!

Estes cuidados, apesar de importantes, não representam as condições que caracterizam a escrita como
atividade de linguagem cuja significação e funcionalidade são definidas no contexto das interações sociais,
conforme propõe Bronckart (1999). No contexto escolar, não se trata de que o aluno e o professor tenham
consciência dessa lista de requisitos, mas que o ensino da língua escrita se fundamente em atividades que
recriem condições de produção semelhantes àquelas que conferem significação e funcionalidade à escrita
instrumento de comunicação e interação social.

Se para os sujeitos ditos normais a apropriação da língua escrita enquanto instrumento cultural depende
de que seu ensino se fundamente em atividades que lhes sejam significativas, que tenham significados e
funções sociais, para os sujeitos em situação de deficiência intelectual essa exigência é ainda maior e mais
relevante, embora, contraditoriamente, seja um aspecto geralmente negligenciado nas instituições de
ensino que os recebem.

No caso desta pesquisa, as condições criadas com o propósito de possibilitar a apropriação de práticas de
letramento digital e a constituição de papeis de sujeito resultam de um arranjo metodológico que procurou
transpor para o contexto da investigação as condições de interação que caracterizam a escrita de e-mail e
a comunicação via MSN como uma atividade real de linguagem em que os indivíduos que dela participam
constroem conhecimentos sobre a língua e o ambiente digital, bem como sobre seus interlocutores e sobre
si mesmos.

Apostamos no pressuposto de que quanto mais os sujeitos em situação de deficiência intelectual assumem
a competência resultante da apropriação de práticas de letramento digital, mais capacitados estão ao
exercício da condição de sujeito de direito, em contraposição à representação social de incapazes de
compreender, produzir e compartilhar práticas de linguagem que fazem parte do domínio coletivo em uma
sociedade letrada (MOTA ROCHA, 2010).

Concepções de letramento e letramento digital

Soares (1998) define letramento como “o estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e
escrever.” Observa que subjacente a este conceito encontra-se a ideia de a “escrita traz consequências
sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas e linguísticas, quer para o grupo social em que seja
introduzida, quer para o indivíduo que aprende a usá-la.” (p. 17). Scriber e Cole, definem letramento
como “um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto tecnologia, em contextos específicos,
para objetivos específicos” (apud KLEIMAN, 1995, p. 19).

Estas concepções enfatizam que o letramento deve ser compreendido, sobretudo, como fenômeno social
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de caráter plural, como práticas constituídas pela escrita em função dos contextos sociais específicos em
que são empregadas. Essa compreensão é compartilhada por Costa (1997), que chama atenção também
para a necessidade de valorizar as características sociais das práticas de fala, leitura e escrita que são
culturalmente determinadas em contextos específicos.

Diversos autores (ROJO, BARBOSA e COLLINS, 2006) afirmam que, em essência, a noção de letramento
digital implica o efetivo exercício de práticas letradas significativas que envolvem o uso de variadas
ferramentas utilizadas como meio de buscar informação, comunicação a distância, diversão e fruição dos
diversos recursos das TIC. As interações linguísticas em meio digital podem ser compreendidas como
possibilidades de aprendizagem, como as que ocorrem quando um sujeito com maior grau de letramento
partilha com um interlocutor menos experiente uma atividade letrada com maior nível de complexidade, a
exemplo da mediação realizada em situações em que sujeitos em situação de deficiência intelectual
participantes deste estudo interagiam com um mediador dito normal que o auxiliava a se comunicar por
e-mail ou MSN com uma dupla igualmente constituída situada em outra cidade.

Soares (2002) observa que, com a introdução da comunicação eletrônica via computador e internet,
estamos vivendo um momento privilegiado para “identificar se as práticas de leitura e de escrita digitais, o
letramento na cibercultura, conduzem a um estado ou condição diferente daquele a que conduzem as
práticas de leitura e de escrita quirográficas e tipográficas, o letramento na cultura do papel.” (p. 146).
Embora esta forma de abordar o problema requeira uma análise que está muito além do escopo de nossa
pesquisa, não podemos deixar de considerar as implicações dessa no que diz respeito especificamente ao
espaço da escrita em meio digital.

O espaço da escrita é “o campo físico e visual definido por uma determinada tecnologia de escrita”
(Boolter, 1991 apud Soares, 2002, p. 149). Ainda segundo Soares (2002, p. 149), “Todas as formas de
escrita são espaciais, todas exigem um ‘lugar’ em que a escrita se inscreva/escreva, mas a cada tecnologia
corresponde um espaço de escrita diferente” (p.149). Outro aspecto para o qual a autora chama a atenção
é para a relação entre os gêneros e usos da escrita e os espaço em que ela circula. Esta relação fica
evidente quando se observa, por um lado, as limitações que a escrita sofreu ao longo de sua evolução em
função dos espaços que lhe davam suporte e, por outro, quando consideramos as implicações das práticas
de escrita online em termos organização composicional das mensagens.

Estas breves considerações apresentam importantes implicações para a investigação das práticas de
letramento digital por indivíduos em situação de deficiência intelectual. Diante de tais considerações, nos
perguntamos: quais dificuldades e possibilidades decorrem da simultaneidade das interações linguísticas
em uma conversa online Como a mobilidade do texto na tela interfera na compreensão da mensagem
pelos sujeitos que interagem entre si via internet Quais possibilidades e limitações a interação online
oferece em termos da constituição da representação do destinatário e quais implicações esse fato
representa para a escrita Como a compreensão ou não das funções de cada ambiente interfere no
processo de produção e compreensão da escrita Como o conhecimento dos gêneros e o hábito da escrita
no papel interferem na mediação pedagogia oferecida sobre a escrita em meio digital Naturalmente não é
nosso propósito responder a todas estas questões nesse artigo, mas não podemos ficar indiferentes a elas
se pretendemos compreender as práticas de letramento digital.

Estas questões evidenciam que o letramento digital vai além de saber manipular o computador; implica o
domínio de habilidades específicas para navegar na internet e interagir em diversos espaços, assim como
compreender particularidades relacionadas às práticas de leitura e de escrita e ao emprego de outras
linguagens.

Aspectos Metodológicos
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Este trabalho faz parte da pesquisa interinstitucional desenvolvida por uma equipe de pesquisadores da
UFCG e da UFC em colaboração com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campina Grande
–APAECG, a Associação Pró-Down e a escola Johnson, de Fortaleza.

Para viabilizar a comunicação entre os sujeitos que faziam parte da investigação, em Campina Grande e
Fortaleza[4], as equipes de pesquisa constituíram duplas formadas por um sujeito em situação de
deficiência intelectual (SDI), que contava com a mediação de um sujeito dito normal (SDN) para auxiliá-lo
nas atividades relacionadas à leitura e produção escrita durante as sessões de bate-papo ou escrita de
e-mails. Assim, em cada sessão, os SDI de Campina Grande e de Fortaleza interagiam entre si contando
com o suporte dos SDN e com a ajuda de um ou mais membros das equipes de pesquisa que
acompanhavam as sessões.

Os dados da pesquisa foram produzidos e registrados por meio de questionários de identificação dos
sujeitos, de entrevistas semi-estruturadas e de explicitação, da observação participante nas sessões de
bate-papo via MSN e na leitura/produção de e-mail. O registro das interações entre os sujeitos,
especificamente, consistiu em gravação das páginas do MSN e dos diálogos entre a dupla SDI/SDN, além
da escrita de diários das sessões de pesquisa. Cada sessão durava aproximadamente uma hora e era
desenvolvida conforme as seguintes etapas:

Preparação dos mediadores – como parte inicial da formação dos mediadores (SDN) para esta
atividade, antes de cada sessão os pesquisadores os orientavam a recordar as principais informações do
encontro anterior e a identificar quais ações deviam ser realizadas em seguida, conforme os
procedimentos de leitura e de escrita previstos para aquele encontro.

Preparação dos SDI para a sessão – antes de iniciar o bate-papo ou a escrita do e-mail, os SDI
também eram orientados a recordar informações importantes do encontro anterior e os procedimentos ou
etapas previstas para a sessão, conforme um roteiro disponível em suas pastas. Estas ações tinham como
objetivo fazer com que os sujeitos ativassem a memória de trabalho mediante a recuperação de
informações compartilhadas, fundamentais para o estabelecimento de um clima de diálogo entre os
interlocutores;

Sessão de bate-papo via MSN e/ou escrita de e-mail – após essa preparação inicial, acontecia a
sessão propriamente dita, na qual as duplas (SDI/SDN) realizavam ações referentes a uma das seguintes
etapas de um ciclo de trabalho composto por três sessões:

Etapa 1 – interação on-line entre os sujeitos de Campina Grande e Fortaleza em uma sessão de
bate-papo via MSN, com base em temas definidos pelas equipes de pesquisa ou conforme os interesses
próprios de cada dupla de interlocutores;

Etapa 2 – escrita de um e-mail ilustrado[5] para os interlocutores do bate-papo da sessão anterior
registrando/comentando a conversa on-line. Esta etapa visava a sumarizar e registrar por meio de outros
gêneros (e-mail, fotos, relatos autobiográficos etc.) as informações trocadas on-line, proporcionando
oportunidades para desenvolver estratégias de planejamento, textualização e revisão, ou seja, um
trabalho mais sistemático com a leitura e a escrita;

Etapa 3 – leitura e resposta do e-mail enviado por cada dupla interlocutora, emitindo impressões ou
opiniões sobre a mensagem recebida, de modo que os sujeitos pudessem refletir sobre o que tinham
partilhado por escrito. Dessa forma, a cada três sessões iniciava-se um novo ciclo de conversação sobre
um tema diferente.

Avaliação da sessão – após a sessão, os pesquisadores solicitavam que os mediadores (SDN)
comentassem quais tinham sido as ações bem sucedidas, as dificuldades encontradas em relação ao SDI e
a si mesmos e tiravam dúvidas sobre como mediar situações não previstas. Em seguida, fazíamos nossa
própria avaliação da sessão, destacando avanços e dificuldades apresentadas pelos pesquisadores SDI e
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pelos SDN, comentando os achados provisórios da investigação, assim como dificuldades ou soluções
metodológicas etc.

Práticas de Letramento no
Ambiente Digital
Os dados apresentados e analisados a seguir foram extraídos de uma seção em que um sujeito em
situação de deficiência intelectual de Campina Grande escreve um e-mail para um colega de Fortaleza
contando com a ajuda de professores-presquisadores presentes na seção. Antes de apresentar os dados,
convém informar que o material apresentado consiste na transcrição de gravações em áudio e que, devido
à limites de espaço, fez-se necessário excluir trechos repetitivos dos diálogos ou digressões em relação ao
tema central da sessão ou da análise.

Transcrição das interações linguísticas entre o sujeito em situação de deficiência intelectual e o mediador durante a produção de
um e-mail

1) Pesquisador 1: você lembra o que a gente fez na semana passada

2) Paula: não, porque quando eu li os emails, é, eu vi alguns emails, os emails todos e depois teve uma conversa.

[...]

3) Pesquisador 1: você respondeu algum email na semana passada

4) Paula: não

5) Pesquisador 1: não Por que não respondeu Paula

6) Paula: porque não tava afim de responder não.

[...]

7) Pesquisador 1: por que tu não tava querendo responder, tu lembras

8) Paula: porque tava com a cabeça muito, muito atropelada. Eu tinha votado no domingo.

[...]

9) Pesquisador 1: muito bem. Tá vendo como você tá se lembrando de tudo [...]

[...]

10) Pesquisador 1: tu queres escrever um email pra lá

11) Paula: escrever um email

12) Pesquisador 1: sim. Começar um email, se não tem o email, tem duas alternativas, assim: em geral a gente conversa
no email que já tem ou faz um email novo [...], quando não tem ninguém ((online))

13) Paula: responder o email que já tem.

[...]

14) Pesquisador 2: muito bem. Você quer ler o email primeiro e depois responder

15) Paula: quero. ((começa a leitura)): Oi! Por que não mandou o email Como passou as férias Gostaram das férias Eu
gostei de passar, assistir filme eu gostei muito das férias, Paula você casou, tchau.

[...]
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16) Paula: pra mim responder esse email falando de casar Ele deve ter falado de Geovânea ((observa que deve ter sido
confundida com uma colega que estava noiva))

17) Pesquisador 2: já respondeu esse email

18) Paula: já, se não foi esse, foi um parecido.

19) Pesquisador 2: deixa eu ver. Tá com uma setinha, acho que você respondeu.

[...]

20) Pesquisador 2: esse outro aqui, você também já respondeu pra ele. Faz um tempão. Você já respondeu pra ele dois
emails, ó.

21) Pesquisador 1: [...] Se tu tivesse que escrever pra alguém ((inaudível)) tu acha que é bacana

22) Paula: eu acho que é bom conversar com eles sobre esse projeto que só ((muito)). [...] eu não tenho muito acesso a
computador e aí pra conversar com outras pessoas num tem um acesso, assim, como a maioria daqui tem, os meninos
tem Orkut e tudo. Aí por isso que eu acho bom conversar com o povo de Fortaleza.

23) Pesquisador 1: [...] Pra quem você escrevia e o que escreveria [...]

24) Paula: eu acho que pra Marcela.

25) Pesquisador 2 e Pesquisador 1: Marcela

26) Paula: agora o que eu escreveria eu não tenho ideia.

[...]

27) Pesquisador 1: tu não acha bacana participar

28) Paula: sim

29) Pesquisador 1: por que tu acha que é bacana

30) Paula: porque eu, porque é, não tem como conversar com outras pessoas, não tenho site, Orkut, youtube e Twitter, aí
só aqui que vejo os projetos, eu converso, com essas pessoas lá de Fortaleza.

[...]

31) Pesquisador 1: e de que você gosta

[...]

32) Paula: sobre novela, teatro e programa falando sobre as notícias dos artistas.

33) Pesquisador 1: hum

34) Pesquisador 2: sobre as notícias dos artistas.

35) Paula: é. Eu gosto de ver as notícias dos artistas pela televisão, os atores, cantor.

[...]

36) Pesquisador 1: você acha melhor Pesquisador 2 te ajudar

37) Paula: acho.

38) Pesquisador 1: acha ok. Vou sair ((inaudível)).

39) Paula: posso continuar

40) Pesquisador 2: pode. O que você quer escrever pra ela O que você quer saber

41) Paula: o que ela faz no dia-a-dia, se ela só estuda ou tem outra atividade.
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42) Pesquisador 2: vamos escrever então. Como é que a gente vai escrever, a gente já vai escrever perguntando ou a
gente faz o quê

43) Paula: é, dá um oi, bom dia, né

44) Pesquisador 2: aha.

45) Paula: pode escrever agora

46) Pesquisador 2: pode.

[...]

47) Pesquisador 2: o que você escreveu

48) Paula: escrevi por enquanto: Marcela, bom dia.

49) Pesquisador 2: como é que tá aqui o nome dela

50) Paula: Ma, Ma-ce. Eita! Falta o e.

51) Pesquisador 2: a gente vem aqui ó ((indicando como colocar o cursor)), e pronto, é só acrescentar. O que mais O que
mais você pode escrever

[...]

52) Paula: se ela tem, se ela faz alguma atividade, tem outra atividade no dia-a-dia, né

53) Pesquisador 2: uma atividade fora, do dia-a-dia, né

54) Paula: hum, fora da escola.

55) Pesquisador 2: muito bem, vamos escrever aí. Dá um espaço pra colocar na outra linha, o que tu acha

56) Paula: tá ((sussurra enquanto digita)).

57) Pesquisador 2: o que você escreveu

58) Paula: escrevi assim: Marcela, bom dia. Eu queria saber o que você gosta de fazer quando tá de férias

59) Pesquisador 2: mais alguma coisa que você gostaria de mandar pra ela ou não Você naquela hora disse que ia
perguntar pra ela o que gosta de fazer fora da escola, aí você colocou de férias, o que mudou tua frase

[...]

60) Paula: porque achei fácil escrever assim

61) Pesquisador 2: achou mais fácil

62) Paula: foi

63) Pesquisador 2: muito bem. Você gostaria de fazer outra pergunta pra ela

64) Paula: não, só isso mesmo.

65) Pesquisador 2: só isso. Agora lembra que você tava falando pra Pesquisador 1, o que é que você gostava de fazer [...]
lembra que você falou várias coisas Você poderia dizer pra ela também, né Você não perguntou o que ela gosta de fazer
nas férias

66) Paula: hum.

[...]

67) Pesquisador 2: então, a gente dá um espaço aqui. Aí agora você diz o que você gosta de fazer.

68) Paula: hum ((sussurra enquanto digita)).
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[...]

69) Pesquisador 2: terminou

70) Paula: terminei

71) Pesquisador 2: vamos lê, leia aí o que escreveu.

72) Paula: oi Marcela, bom dia. Eu queria saber o que você gosta de fazer quando tá de férias Eu, Paula, gosto de dese,
dese, dese-nhar e também de ir pra prai-a com minhas, com minhas irmãs e de assistir novela.

73) Pesquisador 2: o que mais O que mais você gostaria de escrever pra ela [...]

74) Paula: não

75) Pesquisador 2: só isso Então, tá bom. Então, vamos colocar aí, como é que a gente pode terminar

76) Paula: ah

77) Pesquisador 2: como é que a gente pode terminar a conversa

78) Paula: tchau

79) Pesquisador 2: tchau. Então, escreve aí.

80) Paula: ((sussurra enquanto digita))

81) Pesquisador 2: muito bem. Agora a gente pode mandar. Ó, aqui, tem um assunto ó [...]. Qual o assunto da conversa
[...] O assunto é o tema principal da conversa.

82) Paula: sim

83) Pesquisador 2: o que a gente poderia escrever aqui como assunto

84) Paula: o assunto

85) Pesquisador 2: o que a gente falou nessa conversa Você perguntou pra ela o quê

86) Paula: perguntei o que ela gosta de fazer quando tá de férias.

87) Pesquisador 2: [...] o que mais Aí você falou o que de você

88) Paula: que eu gosto de desenhar, de ir pra praia com minha irmã.

89) Pesquisador 2: muito bem. O que a gente podia colocar de assunto aí

[...]

90) Paula: assunto sobre o que eu quero responder pra ela, sobre...

91) Pesquisador 2: tanto faz, você quem sabe. Isso que você escreveu não é uma conversa

92) Paula: é.

93) Pesquisador 2: não é uma conversa A gente podia colocar aqui, conversa.

94) Paula: hurum.

95) Pesquisador 2: vamo coloca aí, conversa.

96) Paula: com...

[...]

97) Pesquisador 2: con-ver...

98) Paula: ver-sa, s-a.
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99) Pesquisador 2: muito bem, a gente já escreveu. Agora envia. Vai enviar pra ela. Envia aqui, aqui ó, pode mandar, tá
certo

100) Paula: hurum

101) Pesquisador 2: pode mandar. Aí, “sua mensagem...” o que diz aí

102) Paula: “sua mensagem foi enviada.”

103) Pesquisador 2: muito bem, foi enviada. Vamos ver aqui, olhar aqui se foi enviada mesmo, no “itens enviados”.

104) Paula: hum

105) Pesquisador 2: tá vendo Paula, o que você achou da sessão de hoje

106) Paula: achei bom, tranquila.

107) Pesquisador 2: tranquila

108) Paula: é.

109) Pesquisador 2: por que tu achou boa e tranquila

110) Paula: porque tinha pouco gente na sala ((risos)).

111) Paula: sim ((risos)), foi só nós duas.

112) Pesquisador 2: você acha melhor só nós duas

113) Paula: acho.

114) Pesquisador 2: por que

115) Paula: não sei, porque acho que fico assim atrapalhada e meio confusa com tanta gente perto de mim, pra responder
email ((inaudível)).

116) Pesquisador 2: você gosta de responder email no computador

117) Paula: gosto. Eu to falando assim, porque é melhor só uma pessoa me auxiliando do que umas três, quatro.

118) Pesquisador 2: você prefere uma pessoa só com você

119) Paula: é, com você.

120) Pesquisador 2: e poderia ser eu ou Pesquisador 1

121) Paula: ((silêncio)).

122) Pesquisador 2: por exemplo: ele poderia ficar aqui com você, ou teria que ser só eu

123) Paula: só você.

124) Pesquisador 2: só eu

125) Paula: sim.

126) Pesquisador 2: por que Por que você prefere eu

127) Paula: num sei, me sinto mais a vontade pra falar.

[...]

128) Pesquisador 2: então, a gente termina hoje a sessão, certo

As interações linguísticas acima podem ser analisadas sob muitos pontos de vista. O primeiro aspecto que
nos chama a atenção nos dados acima é que o sujeito em situação de deficiência intelectual mostra-se
capaz de usar a escrita em meio digital como um recurso para interagir entre si. Os dados evidenciam que,
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em linhas gerais, ele parece não ter tido dificuldade de compreender que podia se comunicar como uma
pessoa que se encontrava a distancia, manifestando interesse e curiosidade a respeito do interlocutor,
caracterizando uma relação de interação.

Tendo em vista os objetivos deste artigo, é necessário considerar em que medida os dados apresentados
acima podem ser considerados como exemplo de atividade de linguagem conforme a concepção de
defendemos com base em Leontiev e Bronckart. Analisemos, portanto, como se constituem as condições
de produção textual na atividade de escrita de e-mail transcrita acima.

Conforme argumentamos anteriormente, para que uma produção textual possa ser caracterizada como
atividade de linguagem nos termos que definimos aqui, o autor do texto precisa se encontrar na condição
em que tenha o que dizer a um interlocutor ou destinatário específico (real ou imaginário), que haja um
motivo ou finalidade a ser atingida por meio dessa interação, que saiba como dizer, ou seja, como
textualizar a mensagem tendo em vista sua adequação aos critérios acima e à esfera de comunicação e ao
suporte material do texto. Que possa, portanto, assumir a autoria do que se diz (GERALDI, 1997; VAL,
2003; GRILLO e CARDOSO, 2003). Vejamos como estas condições se fizeram presentes (ou não), na
produção que estamos analisando.

A primeira condição para que possa escrever com uma função comunicativa é ter um motivo ou propósito
para fazê-lo. Aparentemente essa exigência é tão óbvia que pode parecer desnecessário discuti-la. Sua
relevância torna-se facilmente evidente quando consideramos que, no contexto escolar, muitos
professores ainda solicitam a produção de um texto com o único objetivo de avaliar a aprendizagem do
aluno (ANTUNES, 2003).

No caso da produção acima, indica a falta e a necessidade de interação pessoal como o principal motivo de
sua escrita, visto que “não tem como conversar com outras pessoas”. Por outro lado, indica conhecer as
possibilidades das mídias digitais como Orkut, You tube e Twitter como meios aos quais poderia recorrer
com esse fim, conforme indicam os turnos 22 e 30. Embora Paula tenha o que dizer (falar de seus gostos
e interesses e obter informações sobre os do seu interlocutor), inicialmente ela afirma não ter ideia sobre
o que escrever, ao iniciar a mensagem (cf. turno 26). No entanto, na medida em que a pesquisadora a
instiga a recuperar informações e refletir sobre o sentido de sua produção escrita, Paula passa a produzir
um texto que atende à sua necessidade de comunicação (turno 72).

Não há dúvida de que Paula tem consciência da existência dos interlocutores a quem dirige sua
mensagem, ainda que não tenha contato pessoal com eles não os veja enquanto interage com eles.
Entretanto, ela expressa claramente o desejo de conhecê-los melhor, perguntando sobre seus gostos e, o
que é muito significativo, se tem alguma atividade fora da escola. Esse dado se soma a outros que
revelam o quanto, em geral, sofrem a carência de experiências sociais mais amplas, para além das que
mantêm no ambiente escolar.

Embora, como dissemos acima, Paula tenha conhecimentos ferramentas digitais por meio dos quais
podemos nos comunicar com outras pessoas, tais como sites, Orkut, You tube, Twitter, seus
conhecimentos sobre o uso do ambiente de escrita do e-mail e sobre o espaço da escrita em ambiente
digital são bastante limitados como mostram as orientações da pesquisadora (turnos 19, 20, 51, 81, 93,
99 e 103), o que exige que o pesquisador/mediador precise dar orientações específicas sobre a
organização espacial da escrita neste ambiente (turnos 55, 67). Neste aspecto, consideramos que os
sujeitos precisam se apropriar não só dos processos de funcionamento da máquina ou ambiente digital
como de convenções e funções próprias da escrita enquanto instrumento de ação e forma de comunicação.

Considerações finais
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Conforme os objetivos da pesquisa, procuramos delinear estratégias de comunicação interpessoal que
contribuíssem para que indivíduos em situação de deficiência intelectual pudessem exercer papeis de
sujeito, assumindo lugares de leitor e autor num contexto digital, por intermédio da escrita de e-mails
endereçados aos colegas de Fortaleza.

Ao analisar as condições de produção de linguagem desenvolvidas nesta pesquisa, consideramos que os
sujeitos em situação de deficiência intelectual mostram-se capazes de se apropriar das práticas de
letramento digital para produzir textos que conferem sentido à língua escrita em sua vida cotidiana e na
escola, desde que respeitas as condições de produção que caracterizam os usos sociais da língua escrita e
que possam contar com a orientação de usuários competentes da língua.

Os dados indicam também que a apropriação do gênero e-mail por esse sujeito encontra-se ainda em um
nível rudimentar, especialmente pelo hibridismo que mantém com o gênero carta, o que dificulta ainda
mais a compreensão da escrita do e-mail como gênero digital. Estas limitações não impossibilitam, no
entanto, que o sujeito se constitua como autor de seu texto na medida em que se mostra capaz de fazer
escolhas e usar a língua escrita e um ambiente virtual para produzir uma mensagem que expressa seus
desejos, sentimentos, competências.

Notas

[1] Licenciado em Pedagogia, mestre e doutor em Educação. Professor da Unidade Acadêmica de Educação
da Universidade Federal de Campina Grande. E-mail: dorivaldo.salustiano@gmail.com.
[2] Licenciada em Pedagogia, especialista em Educação. Professora da APAE-CG. E-mail:
sjanaester@gmail.com.
[3] Licenciada em Pedagogia, especialista em Educação. Professora da APAE-CG. E-mail:
carvalhorossana@yahoo.com.br.
[4] Cidades em que se encontravam as equipes de pesquisa e as instituições onde a investigação foi
realizada.
[5] Composto com recursos audiovisuais como fotos, desenhos, cores, sons, símbolos etc., disponíveis no
ambiente digital.
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