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RESUMO: Com a expansão e popularização das tecnologias de informação e comunicação (TIC) 
em vários setores da nossa sociedade sua aplicação na área educacional – principalmente por 
meio de cursos a distância - passa a ser vista como um meio incluir educacional e socialmente 
pessoas que apresentam algum tipo de necessidade específica. Tomando como lugar de reflexão o 
referencial teórico da Neurolinguística Discursiva o artigo analisa as relações entre 
acessibilidade, letramento e inclusão. 
 
PALAVRAS-CHAVE: acessibilidade; letramento; inclusão; interação humano-computador; 
Neurolinguística Discursiva. 
 

Digital technologies for all: literacy and accessibility 
 
ABSTRACT: With the expansion and popularization of the information, technology and 
communication (ICT) in many areas of our society and its application in education – primarily 
through the distance education – is now seen as a means of education and as a tool of inclusion of 
people who have some kind of special need. Taking as our basis of study, the theory of the 
discursive neurolinguistics, the article examines the relationship between accessibility , literacy and 
inclusion. 
 
KEY WORDS: accessibility; literacy; inclusion; human-computer interaction; Discursive 
Neurolinguistics. 
 
 
 
A história de Fernando 

A crescente expansão da Educação a Distância (EaD) no país começa a chamar a 

atenção de alguns especialistas2 para a possibilidade de ela vir a se tornar uma alternativa 

                                                   
1  Pesquisadora do Núcleo de Informática Aplicada à Educação (NIED/COCEN-Unicamp) credenciada no 

curso de Pós-graduação do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL-Unicamp). Integrante do Conselho de 
Coordenação do Centro de Formação Continuada de Professores do Instituto de Estudos da Linguagem 
entre 2006-2009 (CEFIEL/IEL-Unicamp). Email: ffreire@unicamp.br. 

2  Exemplo disso é a Mesa Redonda “EAD e Educação Especial: O Desafio do Atendimento Universal” que 
aconteceu no 14° Congresso Internacional da Associação Brasileira de Educação a Distância em setembro 
de 2008 da qual participei como debatedora. O presente artigo retoma minha participação nesse evento e 
se insere no âmbito do Projeto de Pós-doutoramento junto ao Instituto de Computação da Universidade 
Estadual de Campinas (IC/UNICAMP) sob supervisão da Profa Dra Heloísa Vieira da Rocha em 2008-2009. 
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educacional para alunos que tem dificuldade de frequentar cursos regulares, em particular, 

aqueles que apresentam algum tipo de necessidade especial, contribuindo para o atendimento 

universal na área educacional3. No entanto, para que isso aconteça é preciso ultrapassar não 

só as denominadas barreiras digitais (Tanaka, 2004) como também outras, de caráter social 

e educacional, que dificultam/impedem a inserção dessas pessoas na vida em sociedade.  

Há poucas iniciativas públicas e privadas em EaD para essa população, embora a 

demanda exista. Fernando, 26 anos, portador de paralisia cerebral - o que inviabiliza seus 

estudos em instituições comuns – participa de cursos de EaD. Sua história foi tema de uma 

reportagem publicada no site da Associação Brasileira de Educação a Distância em 

fevereiro de 2007, mostrada na Figura 1.  

                                                   
3  Segundo Goldemberg (1993) a universalização do acesso à escola no Brasil começou nos anos 60. Na 

década de 60 45% das crianças iam à escola; em 1970, 67%; em 1980, 80% e em 1990, 88%, números 
que geraram ao longo das décadas uma demanda cada vez maior por escolas de Ensino Médio e Superior. 
A ideia de universalização no Brasil está presente na Constituição de 1988 em relação: (i) à saúde (cf. art. 196, 
seção II, do cap. II do Título VIII - “a saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”); (ii) à educação, 
cultura e desporto (cf. art. 211, seção I, cap. III do título VIII § 4º - “na organização de seus sistemas de ensino, 
os Estados e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do 
ensino obrigatório”); aos direitos políticos do cidadão (cf. o art. 14 do cap. IV, Título II - “a soberania 
popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos”). 
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Figura 1: A história de Fernando4  

                                                   
4  Disponível em: http://www2.abed.org.br/noticia.asp?Noticia_ID=256, acessado em 05 de novembro de 2009. 
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Pela reportagem, pode-se inferir que Fernando tem um computador. Pode-se 

inferir também que ele não apresenta problemas motores em membros superiores – “tive 

atrofia dos nervos das pernas e perda de coordenação motora parcial” - o que lhe permite, 

supõe-se, usar o computador com certo desembaraço.  

Mas isso não acontece com todos os portadores de paralisia cerebral. A maior parte 

desse grupo de pessoas enfrenta, além de barreiras físicas - como a escassez de rampas de 

acesso e de meios de transporte adaptados - também barreiras digitais, seja pelo design do 

teclado, seja pelo modo como um programa computacional se apresenta na tela do computador 

(Tanaka, 2004)5. Pessoas com paralisia cerebral com dificuldades motoras de graus 

variados, em membros superiores, podem se beneficiar do uso de algum tipo de tecnologia 

assistiva. Essas tecnologias - denominadas também de “ajudas técnicas” ou “auto-ajudas” – 

são recursos que contribuem para melhorar a “independência, a qualidade de vida ou a 

inclusão social” de pessoas com necessidades especiais (Hogetop e Santarosa, 2002). Uma lupa 

é considerada uma tecnologia assistiva, assim como um teclado em Braille, um sintetizador de 

voz e outros sistemas computadorizados para comunicação de hardware e software. 

A reportagem descreve a procura de Fernando por um lugar na sociedade. Apesar 

de já ter concluído 5 cursos a distância e frequentar outros 6, Fernando ainda não teve “uma 

oportunidade profissional”, o que mostra a relação que há entre educação formal e trabalho, 

embora a primeira não seja garantia do segundo e o segundo dependa fortemente da primeira. 

Desde o final da década de 80, no Brasil, pessoas como Fernando tem garantia por 

lei de acesso ao mercado de trabalho6. A chamada “Lei de Cotas” ou Lei 8.213/91 (art. 93), 

mencionada na reportagem, estabelece que todas as empresas privadas com mais de 100 

                                                   
5  Tais dificuldades não se restringem às pessoas com paralisia cerebral. Isso ocorre também com pessoas 

cegas, com lesões cerebrais de diferentes tipos, surdas, idosas, com pouca escolaridade, entre outras. 
Também é importante esclarecer que uma boa parcela dessa(s) população(ões) jamais frequentou a 
escola, especialmente se o problema apresentado é congênito.   

6  Segundo Araújo e Schmidt (2006) a Constituição Brasileira de 1988 e a Lei 8.213 de 24 de julho de 1991 
são os principais documentos que asseguram às pessoas com necessidades especiais o direito de acesso 
ao mercado de trabalho público e privado. A Constituição veta a discriminação em relação a salários e 
critérios de admissão para os trabalhadores com qualquer tipo de deficiência (art. 7, XXXI) e institui a 
reserva de 20% de cargos e empregos públicos para eles (art. 37, VIII).  
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funcionários devem preencher entre 2 e 5% de suas vagas com trabalhadores que tenham 

algum tipo de necessidade especial, percentual que varia em função do número de 

funcionários da instituição: quanto maior o número de funcionários, maior o número de 

trabalhadores com necessidades especiais.  

Políticas públicas inclusivas como essa tem por princípio o “reconhecimento da 

diversidade na vida em sociedade, o que garantiria o acesso de todos os indivíduos às 

oportunidades, independente de suas peculiaridades” (Aranha, 2001, apud Araújo e 

Schmidt, 2006). Assim, essa parcela da população brasileira, presume-se, tem assegurada a 

igualdade de oportunidade de acesso ao mercado de trabalho. Mas para chegar lá é preciso 

estar qualificado. É isso que Fernando procura fazer por meio de cursos a distância. 

Sem questionar a importância de políticas públicas que reconheçam essa diversidade 

e promovam a entrada das pessoas na cadeia produtiva para a democratização da nossa 

sociedade, é preciso considerar que há outros fatores que contam para a inclusão social. Ter 

“oportunidade” não quer dizer, necessariamente, que os “Fernandos” consigam frequentar 

uma escola, alcancem uma formação de qualidade, se insiram no mercado de trabalho. Ter 

oportunidade – embora seja um bom começo – é apenas parte do processo de inclusão social.  

Tomo, nesse artigo, a história de Fernando como pretexto/contexto para apontar 

dois fatores – acessibilidade e letramento - que entram em jogo quando se fala de acesso 

universal à tecnologia digital (cursos de EaD aí se incluem) por grupos minoritários, em 

particular, aqueles formados por pessoas que apresentam algum tipo de necessidade 

específica isto é, dificuldades sensoriais, linguísticas, cognitivas, motoras, associadas ou 

não entre si7. Faço isso orientada pelos pressupostos teórico-metodológicos da Neurolinguística 

Discursiva (ND) e por estudos desenvolvidos na área de Interação Humano-Computador 

(IHC) no Núcleo de Informática Aplicada à Educação (NIED/UNICAMP).  

A Neurolinguística Discursiva (ND) é uma área de estudo interdisciplinar que 

dialoga com diversos domínios da própria Linguística e com os de outras áreas afins como a 

                                                   
7  Usarei a expressão “necessidades específicas” para atender a diferentes grupos sociais que preferem ser 

chamados de um modo e não de outro. Há grupos que querem ser chamados de deficientes ou com deficiência; 
outros de portadores de necessidades especiais; outros ainda pela adjetivação do nome da patologia.  
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Neurologia, a Neuropsicologia e a Fonoaudiologia, e que toma como objeto de estudo as 

relações entre cérebro e linguagem na vida em sociedade. A ND praticada no Instituto de 

Estudos da Linguagem (IEL/UNICAMP) tem início com a tese de doutorado de Coudry em 

19868 onde são apresentados seus fundamentos teórico-metodológicos que, desde então, 

tem sido continuamente renovados e refinados pelas investigações que acontecem no âmbito 

do Projeto Integrado em Neurolinguística9. Partindo de uma perspectiva discursiva - que orienta 

tanto a análise de dados de linguagem quanto à prática clínica com sujeitos que apresentam 

diferentes tipos de dificuldades linguístico-cognitivas - a ND assume uma visão “abrangente” 

de linguagem (Franchi, 1977/92). Abrangente porque inclui, além do sistema linguístico (de 

caráter histórico), aspectos sociais e contextuais que incidem nas situações de interlocução bem 

como o trabalho linguístico-cognitivo dos interlocutores. Associa-se a essa visão de linguagem 

um modelo dinâmico de funcionamento cerebral elaborado por Luria (1981) na área da 

Neuropsicologia e derivado dos postulados vygotskyanos (Vygotsky, 1987). Dessa associação, 

destaca-se para a teorização da ND a relevância da contextualização sócio-histórica dos 

processos linguístico-cognitivos: esses processos não são, pois, comportamentos previsíveis, e, 

por isso mesmo dependem de diversos fatores que entram em jogo na interlocução.  

A Interação Humano-Computador (IHC), por sua vez, é uma área multidisciplinar 

que envolve as áreas de Ciência da Computação, Psicologia, Fatores Humanos, Linguística, 

entre outras, e tem por objetivo o entendimento e o desenvolvimento de aplicações 

computacionais com interfaces “amigáveis” (ou user-friendly). “Interface” é o elemento de 

software que media a interação homem-computador; “amigável” porque é desejável que o 

usuário despenda um esforço linguístico-cognitivo mínimo nessa interação. Daí a 

importância de se conhecer, por um lado, as limitações/capacidades humanas e, por outro, 

as restrições da tecnologia. Resultam desse balanceamento soluções computacionais que 

oferecem um meio adequado de interação homem e máquina de modo a dar realce à tarefa 

em curso e não à aplicação computacional em si (Rocha e Baranauskas, 2000).  

                                                   
8  Tese publicada em livro em 1988 pela Martins Fontes com o título de Diário de Narciso: discurso e afasia. 
9  Projeto Integrado em Neurolinguística: práticas com a linguagem e documentação de dados (CNPq nº 

307227/2009-0), coordenado pela Profa Coudry. 
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Resumindo, a articulação dessas duas áreas de conhecimento tem como ponto 

comum o interesse pelo modo – particular - como as pessoas usam as tecnologias ou, mais 

especificamente, pelo modo como a linguagem funciona em práticas sociais mediadas por 

interfaces computacionais. Esse ponto de articulação teórico-metodológico parece 

produtivo para tratar do tema. 

 
Necessidades específicas e escolarização  

A EaD tem crescido muito, especialmente no Ensino Superior. Dados do censo da 

Educação Superior mostram que entre 2003 e 2006 houve um aumento de 571% no número 

de cursos e de 315% no número de matrículas (Figura 2).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Notícia veiculada pelo site do INEP em 19/12/200710 

 
Iniciativas como a da Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec Brasil) comprova 

que essa modalidade educacional vem ganhando espaço também em outros segmentos 

educacionais, como é o caso do Ensino Médio. 

Mas quem são os alunos desses cursos a distância, seja no Ensino Superior, seja no 

Ensino Médio? Dados do Censo Escolar de 2006 sugerem que esses alunos provavelmente 

não são egressos de classes especiais11. Os dados mostram que o índice de pessoas com 

necessidades específicas que chega ao Ensino Médio regular é muito baixo, por volta de 16% 
                                                   
10  Disponível em: http://www.inep.gov.br/imprensa/noticias/censo/superior/news07_01.htm, acessado em 03/11/2009. 
11  A classe especial – mais comum antes da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva de 2007 – destina-se a alunos com necessidades especiais e funciona em uma escola 
regular. O ambiente físico é adequado a esses escolares, com professor especializado, equipamentos, 
métodos, técnicas e recursos pedagógicos específicos.  
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do total de inscritos nesse segmento educacional. Certamente esse dado não é suficiente 

para maiores projeções já que podem existir alunos com necessidades específicas incluídas 

na rede regular, mas independente disso, o fato é que há uma acentuada queda no número 

de matrículas do Ensino Fundamental para o Médio de modo geral como mostra a Figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3: Matrículas na Educação Especial por Etapa/Modalidade de Ensino no ano de 200612 

 

Ainda que o panorama educacional para esses grupos não seja o mais promissor o 

fato é que o número de pessoas com necessidades específicas em nossas Universidades 

regulares começa a crescer. Dois fatores parecem contribuir para esse movimento: o 

aumento do número de instituições privadas de ensino superior e a chamada progressão 

continuada13. É esperado que esse número cresça ainda mais impelido pela recente política 

                                                   
12 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/index.php?option=content&task=view&id=62&Itemid=191 

acessado em 30 de agosto de 2008. 
13  Alguns sistemas de ensino ainda praticam a progressão continuada como uma espécie de aprovação 

automática. Segundo Bertagna (2008) a diferença entre elas pode ser encontrada no documento de 1998, 
intitulado Escola de Cara Nova, Planejamento 98 / Progressão Continuada da Secretaria Estadual de 
Educação. Na progressão continuada o aluno avança na sua trajetória escolar - em função da ação da 
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inclusiva do governo federal. Dados de 2007 do INEP mostram que houve um salto de 

2.155 para 6.022 matrículas de pessoas com necessidades específicas, notadamente em 

Instituições de Ensino Superior privadas, entre os anos de 2000 e 2005 (Figura 4). Uma 

(boa) promessa que pode ser ainda mais expressiva por meio da EaD, como a história de 

Fernando sugere, desde que algumas barreiras sejam reconhecidas e enfrentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 4: Notícia publicada no globo.com em maio de 200714 
 

Heterogeneidade do alunado 

A ideia da universalização está fortemente presente no documento sobre Política 

Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva de 2007. 

Universalizar – nesse documento - implica “generalizar”, “tornar comum a muitas 

pessoas”, “estender”, “propagar”. Essa parece ser a motivação da Escola Inclusiva – uma 

mesma escola para todas as crianças e jovens –, diferente da Educação Especial. O 
                                                                                                                                                           

escola, porque se apropria de novas formas de pensar, sentir e agir; enquanto na aprovação automática o 
aluno mantém-se na escola independente de ter alcançado algum progresso.  

14  Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Vestibular/0,,MUL31348-5604,00-NUMERO+DE+ 
PORTADORES+DE+DEFICIENCIA+NAS+UNIVERSIDADES+CRESCEU+EM+ANOS.html, 
acessado em 05 de novembro de 2009. 
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documento aproxima essas duas abordagens minimizando/ocultando suas diferenças. Em 

outros contextos, no entanto, uma e outra expressão servem para fazer referência a 

pressupostos teóricos e práticos diferentes. Essa tensão de pontos de vista sobre a educação 

de pessoas com necessidades específicas – e aqui tomando esse(s) grupo(s) de maneira 

bastante abrangente para abarcar surdos, pessoas idosas, não alfabetizadas, etc. – pode ser 

observada no site da Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação, onde 

convivem a educação especial, a escola inclusiva e o ensino na diversidade (Figura 5).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Portal do MEC, item SEESP15 

 

Discussões à parte, o que não pode ser apagado/negligenciado é aquilo que é da 

ordem do singular. Todo e qualquer grupo de pessoas com necessidades específicas ou não 

é heterogêneo por natureza. Há, por exemplo, questões identitárias importantes que 

precisam ser consideradas quando se fala em atendimento universal. 

                                                   
15  Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/, acessado em agosto de 2008. 
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Veja-se um exemplo: há pessoas que não ouvem e se sentem deficientes 

auditivas16, como essa que reivindica o direito de ler os lábios em determinadas práticas 

sociais sem a interferência da presença de um intérprete de Língua de Sinais (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Figura 6: Trecho de mensagem eletrônica que circulou entre participantes de um grupo de surdos 
 

Mas há também pessoas que não ouvem e que se identificam com a comunidade 

surda tanto quanto (ou mais) se identifica com a própria família: 

“Se há festas de família, por exemplo, é natural o surdo 
procurar o semelhante surdo. Se na festa não há um semelhante 
surdo, a tendência é fugir para ir ao encontro do surdo onde quer 
que ele esteja. Juntos é melhor. A maioria surda sempre está junto. 
Estar com amigos surdos é sentir que se tem este parentesco. É 
um parentesco virtual. Isto porque chegamos na profundidade 
de nossas relações semelhantes. Uma semelhança forte que nos 
mantém vivos, unidos. Se acontecer visitas entre nós ficamos 
horas falando de tudo que é possível. Na família o ouvinte 
intervém, geralmente o pai, a mãe, os irmãos. Ficam ansiosos 
em relação ao tempo gasto nesta forma de comunicação. Nossa 
comunicação é uma forma de transmitir fatos, de compreendê-
los, de valorizá-los na semelhança, no descompasso”.  
(depoimento de G., 20 anos, publicado em Perlin,1998, p. 63) 
 

Há pessoas que não ouvem; se identificam com a comunidade surda e não atingem 

um bom domínio do português escrito como segunda língua. Mas há também aquelas que 

                                                   
16  Refiro-me aqui e nos próximos parágrafos que tratam de perda da audição àqueles casos de perda neurossensorial 

profunda ou severa em ambas as orelhas, congênitas ou adquiridas antes da aquisição da fala.  

From:   
To: surdez@grupos.com.br  
Sent: Sunday, October 27, 2002 11:07 PM 
Subject: [Surdez] convite audiencia LIBRAS 
Tem a honra de convidar para AUDIÊNCIA PÚBLICA 
Dia: 14 de novembro de 2002 
Horário: 14:00 às 18:00 horas 
Local: Auditório do Tribunal Regional Federal da 3ª Região 
 
No âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, foi instaurada a Representação nº 
1.34.001.001631/2002-72, a partir de denúncia de pessoa surda que relata problemas de 
compatibilização entre a eliminação de barreiras de comunicação para surdos que se utilizam 
da Língua  Brasileira de Sinais (LIBRAS) e para os surdos ditos “oralizados”.  
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não ouvem; se identificam com a comunidade surda e atingem um bom domínio do 

português escrito como segunda língua (Figura 7). 

 
Figura 7: mensagem eletrônica escrita por um surdo com bom domínio do português escrito. 

 
Certamente essas pessoas que tem em comum “não ouvir” apresentam necessidades 

diferentes para acompanhar um curso presencial ou a distância e navegar na Internet, o que 

mostra a complexidade do assunto. Um site para ser acessado por deficientes auditivos precisa 

de tradução em LIBRAS? Um site para ser acessado por surdos precisa de tradução em 

LIBRAS ou deve ter uma versão para LIBRAS? Se partirmos de concepções dos Estudos 

sobre a Surdez ou do Bilinguismo provavelmente teríamos um site com versão para a 

Língua Brasileira de Sinais, assim como muitos tem para o inglês, o francês, e outras línguas.  

 

Acessibilidade 

Uma discussão que põe em jogo a educação via internet e a educação de pessoas 

com necessidades específicas não pode deixar de considerar as pesquisas na área de 

Interação Humano-Computador (IHC).  

A acessibilidade – tanto para desenvolvimento de software quanto para 

desenvolvimento de sites – segue uma série de estudos e recomendações que visam 

oferecer aos diferentes grupos de pessoas artefatos flexíveis e livres de barreiras digitais de 

modo a acomodar pessoas diferentes a tecnologias diferentes e vice-versa. 

xxxx 

yyy 
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No Brasil, por exemplo, desde 2002 existe o Acessibilidade Brasil, uma sociedade 

constituída por especialistas da área de educação especial, professores, engenheiros, 

administradores de empresas, arquitetos, desenhistas industriais, analistas de sistemas e 

jornalistas, que tem como interesse comum o apoio a ações e projetos que privilegiam a 

inclusão social e econômica de pessoas com deficiência, idosos e pessoas com baixa 

escolaridade (http://www.acessobrasil.org.br/index.php).  

O Acessibilidade Brasil conta com uma equipe que avalia, adapta e mantem sites 

acessíveis com base nos princípios de acessibilidade preconizados por documentos técnicos 

denominados W3C/WAI. Os sites que tem acessibilidade ganham um selo de qualidade, 

como mostra a Figura 8. 

 

 

 

Figura 8: selo de acessibilidade 
 

Os estudos sobre acessibilidade se apóiam no conceito de design universal, um 

conceito que surgiu primeiro na Arquitetura e que tem como objetivo criar  

 
“produtos e ambientes agradáveis esteticamente e usáveis por 
todas as pessoas, o máximo possível, independente de idade, 
habilidade ou status social, sem a necessidade de adaptação ou 
design especial”  (Mace,1998).  
 

O design do mundo, em geral, é voltado às pessoas que se encaixam em uma 

“normalidade estática”: não envelhecem, não se cansam, não precisam mudar de rotina, 

enxergam, ouvem, usam com habilidade as mãos (Tanaka e Rocha, 2004). No entanto, as 

pessoas são diferentes entre si: tem características, preferências e habilidades distintas. As 

pessoas com necessidades específicas incluindo os idosos, as minorias linguisticas, os não 

alfabetizados, escapam (ainda mais) a essa normalidade estática e encontram barreiras de 

diversos tipos tanto no mundo físico quanto no mundo digital.  

Os estudos em IHC indicam que um dos desafios do desenvolvimento de 

interfaces amigáveis está, exatamente, em lidar com a não homogeneidade de requisitos 
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técnicos e características pessoais, considerando que os “humanos compartilham muitas 

características físicas e psicológicas, mas são bastante heterogêneos em termos de 

qualidades como habilidades cognitivas e motivação. Essas diferenças individuais têm 

importância fundamental no design da interface de um sistema computacional” (Rocha e 

Baranauskas, 2000, p. 19). Pode-se, então, com base nos pressupostos da ND, pensar que 

há um “padrão” que identifica, em certa medida, o que de humano há em cada um de nós: 

 
Padrão pode ser outra coisa, aquilo que todas as pessoas têm 
em comum, um mesmo aparelho para aprender: o cérebro. Mas 
o funcionamento do cérebro é diferente em cada um: depende 
da cultura e da história pessoal marcada pelas relações 
estabelecidas, via linguagem, no trabalho, no lazer, na vida 
social e afetiva, etc.. (Coudry e Freire, 2005, p. 11).  
 

Sem tirar o mérito das iniciativas baseadas em conceitos do design universal e que 

tem se mostrado positivas, pergunto – com base na heterogeneidade que caracteriza a todos 

nós - até que ponto o universal pode ser universal, ou em outras palavras, até que ponto é 

possível oferecer o mesmo a todos?17. 

Retomando o que foi dito a respeito da deficiência auditiva/surdez parece claro 

que “o acesso para todos” tem restrições. Tais restrições são de ordem material (ter acesso a 

um computador, por exemplo), e técnica/tecnológica (implementar rigorosamente as 

recomendações para o desenvolvimento de site, por exemplo). Mas, ainda que elas sejam 

superadas, o acesso por si só – desejável até seu limite – não é condição suficiente para que 

todas as pessoas usem produtivamente as tecnologias de informação e comunicação. E por 

quê? Vejamos o panfleto da Figura 9. 

                                                   
17  Ao que parece essa pergunta não é inédita. Pesquisadores da área de Interação Humano-Computador tem 

enfrentado dificuldades para desenvolver interfaces que possam ser usadas por surdos e cegos. A solução 
encontrada até o momento – segundo relato de Bagni em janeiro de 2009 (a quem agradeço a 
informação) - é implementar separadamente as duas interfaces e fazer com que o software reconheça o 
tipo de usuário: se cego ou surdo. 
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Figura 9 
 
O panfleto mostra uma particularidade interessante do computador em nossa 

sociedade letrada. Estamos habituados a considerar “excluídos” de certas práticas com a 

leitura e com a escrita (aqui considerando também as que se fazem por meio do 

computador) as pessoas que também são consideradas “excluídas” do ponto de vista sócio-

econômico ou do ponto de vista da “normalidade estática”. E isso não é verdade quando se 

trata do computador (Freire, 2007).  

Encontrei esse panfleto na cantina de uma Universidade. Isso quer dizer que há 

“universitários” ou pessoas que lá circulam que são pouco letradas em relação ao uso do 

computador. Muitas delas usam o computador como se ele fosse uma máquina de escrever 

sofisticada, análogo ao que se fazia quando surgiu o cinema: filmava-se uma peça de teatro, 

sem que se (re)conhecesse uma linguagem do cinema (Papert, 1990). O acesso digital, 

portanto, está relacionado à outra questão relevante: às linguagens do mundo digital, ao 

letramento digital 
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A história de LS: um poeta com poucas palavras 

Passo a relatar a história de LS18, um homem que sofreu um derrame cerebral em 

2001 que o deixou afásico e com uma hemiplegia à direita. LS é engenheiro e poeta. A 

afasia ocorre por lesão focal adquirida no sistema nervoso central (SNC), em zonas 

responsáveis pela linguagem, podendo ou não se associar a alterações de outros processos 

cognitivos. Grosso modo, acarreta uma alteração de linguagem (em diferentes graus) que 

pode se manifestar na fala, na escrita e na compreensão, atingindo os níveis hierárquicos do 

sistema da língua – fonético/fonológico, sintático, semântico – trazendo consequências para 

o uso discursivo da linguagem. A fala (quando presente) do sujeito afásico causa 

estranhamento ao interlocutor que, em geral, não sabe como interagir com ele e supõe, 

equivocadamente, que não falar “direito” é não “pensar direito”. Uma pessoa é afásica, 

portanto, quando, do ponto de vista linguístico, falta ao funcionamento de sua linguagem 

determinados recursos de produção e/ou de interpretação (Coudry, 1986/88). 

Por não se sentir mais capaz de lidar com as palavras LS – que apresenta grande 

dificuldade para selecionar e para produzir os elementos fônicos que compõem uma palavra 

fazendo com que cometa reiteradas parafasias (dizer uma palavra no lugar de outra) - 

deixou de escrever poesias.  

Com a ajuda da filha reescrevia com grande esforço as poesias do passado usando 

o computador. Esse exercício continuado fez com que desenvolvesse um modo particular 

de usar as teclas do computador que passou a ser um companheiro inseparável. Fotógrafo 

amador aprendeu a juntar as fotos e as poesias e a encaminhar seu trabalho aos amigos por 

                                                   
18  LS participou entre agosto de 2002 a junho de 2006 do Grupo II do Centro de Convivência de Afásicos 

(CCA) sob responsabilidade da Profa Dra Maria Irma Hadler Coudry. Fundado em 1989, o CCA funciona 
no Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) e é fruto de um convênio interdisciplinar do Departamento de 
Linguistica com o Departamento de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). O CCA é um lugar em que sujeitos afásicos e não 
afásicos participam de um ambiente de linguagem como interlocutores que constroem e partilham 
interesses diversos (Coudry, 1998). Os dados de LS aqui apresentados fazem parte do banco de dados do 
Projeto Integrado em Neurolinguistica. 
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meio do correio eletrônico. Aos poucos, começou a navegar por sites de poetas amadores e 

a publicar seus trabalhos (Figura 10).  

 

 

 

Figura 10: Página pessoal de LS à esquerda e site em que publicava suas poesias à direita 

 

Mais confiante achou um caminho que o reconduziu à poesia. Sem conseguir 

encontrar as palavras que queria dizer/escrever (sintoma denominado pela afasiologia 

clássica de anomia) passou a usar o dicionário eletrônico como aliado. Sabia que queria 

uma palavra que se iniciava pelo “p”. Percorria todas as palavras até encontrar aquela que - 

inserida em seu contexto - era capaz de expressar o que lhe vinha à cabeça (Fedosse, 2008). 

E assim, vagarosa e laboriosamente, percorrendo uma a uma as palavras de uma 

determinada letra-alvo – LS voltou a fazer poesia: 

Fui um dia poeta,  
Brincando com as rimas, 
Fui um dia escritor,  
Brincando com as letras, 
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Fui um dia amante,  
Brincando com o amor, 
Fui um dia pintor,  
Brincando com as cores.  
Eu um dia brincando  
O destino brincando comigo, (Acidente sério).  
O derrame da alma, ( A.V.C ). 
O bater do coração. 
Do com o descompasso 
Com do amor, 
E com a alma,  
E com o coração, 
E com a VIDA. 
Este ser afásico, 
Este ser poeta  
Sem memória, 
Sem amor. 
O Senhor e os anjos,  
E os cateteres celestiais 
E suas orações,    
De mil anjos não curam. 
A dor sentir aqui presente. 
Os batimentos da alma presente   
A medicina já não cura, 
A Igreja não (eclesiástico) cura,   
Não se brinca o coração, 
Não se brinca a paixão, 
Não se brinca a alma. 
Agora sou um homem sério, 
Sou Poeta-mor, 
Rima o amor,  
Com o calor afeição, 
Sou pintor pinta o azul do céu, 
Com o encarnado da rosa, 
Sou amante de uma Deusa, 
Apaixonado19. 
 

O que mostra a história de LS? LS não usa nenhuma tecnologia assistiva, embora 

pudesse facilitar o manuseio do teclado; navega pelos mais variados sites – com selo de 

acessibilidade ou não – embora alguns sejam mais fáceis para ler/navegar.  

E como ele consegue escrever emails, inserir suas poesias e fotos, usar o editor de 

textos e o dicionário eletrônico? SL sabe para quê serve o computador; sabe o que pode 

                                                   
19  Poesia lida por SL e sua fonoaudióloga Elenir Fedosse por ocasião do “Show de Talentos do CCA” 

organizado pelas alunas da disciplina FN 709 Estágio em Fonoaudiologia Clínica III – sob 
responsabilidade da Profa Coudry e minha - do Curso de Fonoaudiologia da Universidade Estadual de 
Campinas no ano de 2005.  
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fazer com o seu auxílio; sabe que seu uso pode lhe dar prazer e pode ser um importante 

aliado na melhoria de sua qualidade de vida. SL tornou-se letrado digitalmente: o uso que 

ele faz da tecnologia está intimamente relacionado ao que faz na vida. Sua relação com a 

tecnologia começa onde começa a de todos nós – no papel de usuários – mas não tem fim: 

ele passou a produzir por meio da tecnologia. O computador, de instrumento, passou a ser 

ferramenta: por seu intermédio as pessoas podem amplificar e criar operações e ações 

(Freire, 2007). E isso, muda tudo. 

Esse tipo de inclusão – em práticas sociais em que a linguagem, o conhecimento e 

a tecnologia ganham sentido pessoal e cultural - que a educação – em todos os níveis e de 

todo tipo - presencial, semipresencial ou à distância - deve se ocupar, considerando a 

diversidade de seu alunado que pode ter ou não necessidades específicas; pode ter ou não 

acesso à tecnologia.  

 

Duas histórias, uma lição 

O que há em comum nas histórias de Fernando e LS? Certamente não é o fato de 

ambos poderem ser considerados “portador de necessidades especiais”.  

As histórias de Fernando e de LS fazem pensar. Tem idades diferentes e patologias 

diferentes. Um nasceu no tempo do rádio, outro na era do computador. Um se formou na 

escola pública em uma época em que tinha reconhecida qualidade; outro faz todos os cursos 

a distância que consegue se inserir. Não há nada em comum entre eles, exceto o desejo de 

aprender, de ser produtivo, de viver.  

Desde 2005 participo das atividades do Centro de Formação Continuada de 

Professores do Instituto de Estudos da Linguagem (CEFIEL) da Rede Nacional de 

Formação Continuada do Ministério da Educação oferecendo o curso “A relação 

normal/patológico no ensino: cérebro e linguagem” para professores da rede pública do 

ensino fundamental em parceria com a Profa Maria Irma Hadler Coudry. E qual a 

motivação desse curso? A crescente patologização de crianças – sob várias denominações 

(TDAHI - Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade; DPA - Desordens do 
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Processamento Auditivo, Dislexia) - que estão em processo de aquisição “normal” de 

escrita. Um processo pouco compreendido e que, por isso mesmo, se confunde em seu 

curso com sintomas de patologias que tem a ver com a leitura e a escrita, resultando em 

uma crescente corrida às clínicas psicológicas e fonoaudiológicas, produzindo efeitos 

negativos na vida escolar e social dessas crianças. Vemos, assim, em tempos de escola 

inclusiva, uma crescente exclusão de crianças e jovens “normais” (Coudry e Freire, 2005).  

O atendimento universal, portanto, para que, de fato, se transforme em realidade, 

exige um conhecimento aprofundado do público a que se destina – heterogêneo e singular - 

e um conhecimento aprofundado do fenômeno/conhecimento que se pretende universalizar, 

sem esquecer as restrições técnicas e humanas a que, eventualmente, está sujeito.  

O comum só pode ser pensado/realizado a partir do não comum. 

Para finalizar relembro uma charge de 1996 de Randy Glasbergen que circulou 

amplamente via internet à época. Nela aparece o jovem Bob, espantado, cercado de uma 

parafernália computacional, atendendo a um chamado telefônico do pai, que lhe diz: “Alô, 

Bob? É o seu pai de novo. Eu tenho outra pergunta sobre o meu computador novo. Eu 

posso gravar um filme da TV a cabo, depois passar ele por fax do meu video-cassete para 

meu drive de CD-ROM e depois mandar por E-mail pro celular do meu irmão para que ele 

possa fazer uma cópia na filmadora do vizinho dele?”  

Humor à parte, a charge mostra que mesmo aqueles que tem acesso são excluídos 

de certas práticas sociais que fazem uso da tecnologia. Por isso se diz que o letramento é 

um processo sem fim e é desse processo continuado, ao longo da vida, que a educação – 

receba ela a adjetivação que for - regular, especial, inclusiva; presencial, semipresencial ou 

à distância – precisa cuidar.  
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