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1.	Introdução
O presente artigo se propõe analisar a emergência das estratégias de leitura em sujeitos com deficiência mental durante a aquisição da linguagem escrita. O trabalho é resultado de uma pesquisa qualitativa do tipo intervenção Este trabalho se constitui parte de uma pesquisa que tem como objetivo analisar através de um estudo longitudinal os processos cognitivos implicados na aquisição da linguagem escrita em crianças com deficiência mental. A referida pesquisa é financiada pelo CNPQ., realizada com dez sujeitos com deficiência mental, cuja idade varia de 12 a 20 anos. Oito desses sujeitos pertencem a famílias de meio socioeconômico desfavorecido, três dos quais residem em uma instituição filantrópica para crianças abandonadas e dois sujeitos são componentes de famílias de classe média. Dos dez sujeitos, quatro (Alice, Miguel, Lya e Elisabeth) podem ser considerados leitores independentes Consideramos leitores independentes aqueles sujeitos que adquiriram o nível alfabético de escrita e são capazes de ler um texto de forma autônoma., ao passo que os demais ainda se encontram nos níveis pré-silábico (Tomás, Sâmio, Joyce e Pedro Paulo ) e silábico (Eduardo e Ricardo) da aquisição da escrita. No que se refere à escolaridade desses sujeitos, quatro freqüentam uma escola especial, quatro a classe especial em escolas regulares e dois estudam em sala de aula regular.
Os dados aqui apresentados foram coletados em sessões de intervenção, que consistiam em atividades de leitura e escrita com base em estudos desenvolvidos por Ferreiro e Teberosky (1986) acerca da evolução da linguagem escrita em crianças “normais”, assim como outras atividades de leitura e escrita adaptadas por Boneti (1995) em seu estudo com sujeitos com deficiência mental e outras atividades envolvendo o uso de estratégias de leitura a partir de produções escritas propostas aos participantes no decorrer das sessões de intervenção. São considerados também dados obtidos em atividades que visam avaliar a evolução dos sujeitos em leitura e em escrita. Como se trata de um estudo longitudinal, essas avaliações são realizadas ao início e ao término de cada semestre letivo. Dos dez sujeitos da pesquisa, sete já vêm sendo acompanhados há três anos, dois há apenas um ano e um deles, há cinco anos.
O estudo baseia-se no referencial sócio-histórico-construtivista, no qual a aquisição da linguagem escrita é compreendida como uma evolução conceitual da criança, dentro de seu processo cognitivo e não como decorrência de aptidões perceptuais, visomotoras e de memória. 
Os resultados desta pesquisa serão apresentados focalizando eventos de leitura ocorridos durante as sessões de intervenção. É deste aspecto, em particular, que trata este trabalho. 

2. Considerações Teóricas
Alguns estudos (Boneti, 1995; Gomes, 2001; Jatobá,1995; Katims, 1994; Saint-Laurent, 1995) indicam que as crianças com deficiência mental passam por processos cognitivos semelhantes aos das crianças “normais”, no que concerne à aquisição da linguagem escrita. Esses dados sugerem ainda que o deficiente mental tem capacidade de evoluir conceitualmente na aprendizagem da leitura e da escrita, desde que sejam oferecidas situações de estimulação adequadas. 
A construção conceitual em relação à leitura é produzida de forma progressiva, mas não linear e ocorre de modo pessoal, de acordo com cada criança, mesmo em se tratando daquelas ditas “normais”. Os conflitos são constantes e provocam mudanças cognitivas importantes para a formação do leitor. Na construção da leitura, a mediação pedagógica é um fator importante para essa aquisição, no sentido de promover conflitos e desafios cognitivos.
De acordo com Sánches, in Coll et alii, (1995), o processo cognitivo implicado para a aprendizagem da leitura envolve as vias lexical e fonológica. A primeira via pressupõe emparelhar a palavra impressa com alguma representação interna, e a segunda (fonológica), pressupõe a mediação da própria linguagem oral para obter o significado (Idem, p.103). A partir dessas condições, pode-se supor que a leitura de uma determinada palavra não pode ocorrer somente mediante o reconhecimento imediato. Segundo o autor, a criança não pode ler a palavra por via lexical. No entanto, o que a criança pode fazer é reconverter a palavra escrita(...) à sua modalidade oral(...) aplicando as regras que relacionam as letras aos fonemas, a via fonologica (Idem, p.104). 
	Os processos de leitura não são construídos a partir, apenas, dessas vias expostas pelo autor em foco. Normalmente, não reconhecemos as palavras uma a uma, senão dentro de contextos lingüísticos mais amplos (p.105). Assim, quando se analisa uma palavra, ela está dentro de unidade mais ampla, sendo as informações contextuais e perceptivas importantes para a construção do significado da leitura. Para o autor, a leitura não é um processo exclusivamente perceptivo (p.105). Alguns autores (Smith, 1978 e Goodman, 1976 in Coll et alii, 1995) acentuam que a leitura é um processo mais psicolingüístico do que perceptivo; um processo de criação e confirmação de hipóteses, a partir do conhecimento prévio sobre a linguagem e o mundo(...)  (p. 105).
Considerando que a leitura  constitui a interação dos conhecimentos do leitor com aqueles que emergem do texto, pode-se ainda acrescentar que ler é interpretar e adivinhar o que o outro nos quer dizer (Curto et alii, 2000); extrapola, portanto, a idéia da relação direta entre leitura e decodificação, visto que qualquer professor pode reconhecer alunos que decifram corretamente e não conseguem compreender o significado do que acabaram de “ler”. 
Ao escrever sobre o vínculo entre decodificação e compreensão textual, Curto et alii (2000) dizem que decifrar sem compreender é um sintoma de hábitos prejudiciais, em que se separou o mecânico do compreensivo... Ler é compreender um texto. Compreender é um ato cognitivo, ou seja, o resultado de uma atividade mental (p.47).
A leitura é compreensiva na medida em que lemos de forma ativa; assim seremos capazes de antecipar interpretações, reconhecer significados e ainda identificar dúvidas, erros e incompreensões no processo de leitura (Curto et alii, 2000). Os mesmos autores acrescentam, ainda, que a decodificação também é necessária, mas como um instrumento a serviço da compreensão (p.48).
No movimento de construção do significado da leitura, as estratégias cognitivas Estratégias cognitivas em leitura designarão os princípios que regem o comportamento automático e inconsciente do leitor (Kato, 1995, p. 124).
 e metacognitivas Estratégias metacognitivas em leitura designarão os princípios que regulam a desautomatização consciente das estratégias cognitivas (Kato, 1995, p.124). desempenham um papel importante para esse aprendizado e, conseqüentemente, para a formação e desenvolvimento do leitor proficiente. O que é então, uma estratégia? 
Para responder a esse questionamento, recorre-se à definição de Valls (1990, in Solé, 1998:69). Essa autora ressalta que a estratégia tem em comum com todos os demais procedimentos sua utilidade para regular a atividade das pessoas, à medida que sua aplicação permite selecionar, avaliar, persistir ou abandonar determinadas ações para conseguir a meta a que nos propomos.
	O uso de estratégias parece possibilitar reflexões dos nossos atos, na medida que podem permitir o direcionamento de nossas ações. Solé (1998:69), ao descrever as características das estratégias, assinala que 
(...) Sua potencialidade reside justamente nisso, no fato de serem independentes de um âmbito particular e poderem se generalizar; em contrapartida, sua aplicação correta exigirá sua contextualização para o problema correto... as estratégias envolvem autodireção e autocontrole.
Solé (1998) compartilha com Valls (1990) e ainda com Nisbet e Schucksmith (1987) suas idéias a respeito de micro e macroestratégias. Referidos autores diferenciam esses dois conceitos da seguinte forma: microestratégias são habilidades, técnicas, destrezas etc. Todos esses processos estão ligados a tarefas muito concretas. As macroestratégias são concebidas por meio de um caráter de capacidades cognitivas de ordem superior, relacionadas, portanto, a metacognição – capacidade de conhecer o próprio conhecimento, de pensar sobre nossa atuação, de planejá-la – e que permitem controlar e regular a atuação inteligente (Solé, 1998:69). Nesse sentido, as estratégias de leitura são procedimentos de caráter elevado, porque elas envolvem a presença de objetivos a serem realizados, o planejamento das ações que se desencadeiam para atingi-los, assim como sua avaliação e possível mudança (Idem,p.70).
Neste trabalho, buscamos analisar os diferentes tipos de estratégias de leitura utilizadas pelos sujeitos com o objetivo de compreender como eles evoluem na construção da linguagem escrita, conforme apresentaremos na sessão três. 


3.	Análise e Discussão dos Resultados
Ao ingressar na pesquisa, a maioria dos sujeitos (oito) encontrava-se no nível pré-silábico e dois (Alice e Lya) já escreviam de forma alfabética e se utilizavam  de estratégias de decodificação sem compreender o sentido do texto. Ao longo do estudo, dois sujeitos (Miguel e Elizabeth) evoluíram para o nível alfabético e dois (Ricardo e Eduardo) para o nível silábico. Os demais (Tomás, Joyce, Sâmio e Pedro Paulo) que permaneceram no nível pré-silábico evoluíram no desenvolvimento e aquisição de atitudes voltadas para a interpretação e produção da escrita, bem como o entendimento da função social da língua escrita. Esses sujeitos, que de início não se engajavam nas atividades propostas nem demonstravam nenhum interesse pelos livros de literatura infantil e demais portadores de textos, já são mais cooperativos nas atividades e se interessam por livros e narração de histórias. É interessante observar que, quando esses sujeitos se sentem em circunstância de avaliação, eles apresentam respostas aleatórias, sem atribuir significado ao que lhes é proposto. 
Os dois sujeitos (Lya e Alice) que ingressaram na pesquisa num plano mais evoluído não demonstraram progresso ao longo de um ano de intervenção Dentre os dez sujeitos, dois (Eduardo, Tomás) ingressaram na pesquisa em 1997,  seis  (Ricardo, Miguel, Elisabeth,  Pedro Paulo, Joyce e Sâmio) em 1999 e dois sujeitos (Lya e Alice) em 2002..
Os dados coletados exemplificam quatro tipos de estratégias de leitura Entende-se por estratégias de leitura os recursos que o sujeito mobiliza na tentativa de interpretar a linguagem escrita: a) estratégia com base no contexto; b) tática de adivinhação; c) de associação de letras; e d) de decodificação, sendo esta última com e sem compreensão. Consideramos uma estratégia com base no contexto quando o sujeito mobiliza os próprios conhecimentos quanto à atividade proposta, quanto aos indicadores textuais (gravuras, portadores de texto) e em relação aos conhecimentos do seu meio social. A estratégia de adivinhação ocorre quando o sujeito apresenta intenção de leitura, utilizando tentativas de acertos, sem necessariamente fazer associações ou inferências sobre o contexto. O que a diferencia de um procedimento aleatório é o propósito que orienta a atividade do sujeito. A estratégia de associação de letras se caracteriza essencialmente pela comparação de letras ou palavras do texto àquelas do seu vocabulário visual. A tentativa de ler uma palavra apoiando-se unicamente em letras de seu repertório indica que a criança está fazendo uma leitura global, orientando-se pelo reconhecimento de letras isoladas, sem atribuir importância ao conjunto e às particularidades dos caracteres que compõem a palavra. Nessa situação, observa-se que a criança ainda não opera com as regras de funcionamento da escrita alfabética. O emprego desse expediente pode ser um indicador da capacidade de fazer associações, sendo certo compreendê-lo também como um indício da competência de mobilização de conhecimentos anteriores na tentativa de atribuir significado a escrita. A mobilização do conhecimento prévio é de extrema importância nesses sujeitos por envolver habilidades metacognitivas, aspecto indicado na literatura (Paour, 1988, 1991; Marchesi e Martín, 1995) como de grande fragilidade no deficiente mental. O procedimento de decodificação se caracteriza pela tentativa de decifração do código utilizando-se da análise e síntese. Na presente pesquisa, foram identificados dois tipos de estratégias de decodificação: uma com a compreensão e outra sem compreensão do sentido do texto. Nesta decodificação sem compreensão, observaram-se eventos em que a análise se caracterizava pelo reconhecimento da relação fonema-grafema, que constitui as unidades silábicas da palavra, sem, contudo, realizar a síntese do vocábulo, ou seja, a criança demodula cada uma das unidades que formam a palavra, mas não consegue nomeá-la ao término da decodificação. Este procedimento pode ser identificado com a decodificação sem reaver o sentido da palavra. Na mesma pesquisa, outros sujeitos decodificavam e construíam o sentido da palavra ou do texto em foco. Os sujeitos que se utilizavam desse último procedimento na estratégia de decodificação foram justamente aqueles considerados os mais evoluídos.  
 No que se refere ao uso das estratégias de leitura, três sujeitos (Eduardo, Ricardo e Joyce) parecem já recorrer a conhecimentos anteriores no sentido de atribuir significado à escrita. Na maioria das atividades, eles orientam-se pelo reconhecimento de letras isoladas ou palavras conhecidas, entretanto ainda apresentam leitura global, não atribuindo importância ao conjunto e às particularidades dos caracteres que formam a palavra. Três sujeitos (Tomás, Sâmio e Pedro Paulo) evidenciam a utilização de estratégia com base no contexto, quando as ilustrações que acompanham o material escrito expressam claramente situações familiares. Os demais sujeitos (Miguel, Elisabeth, Alice e Lya) utilizam expedientes diversos, mas se apóiam, freqüentemente, na estratégia de decodificação. Nessa modalidade, eles tentam decifrar o texto escrito, utilizando-se de análise e síntese. Apresentaremos a seguir alguns eventos, com o objetivo de ilustrar o emprego de estratégias de leitura pelos sujeitos no decurso das intervenções.
Eventos de Leitura
Analisaremos a seguir um evento extraído de uma atividade interventiva, na qual uma das pesquisadoras propôs a Sâmio a leitura de um livro de literatura infantil, cujo objetivo era identificar se o mesmo utilizava-se de estratégias de leitura para interpretar o texto escrito. 
 Pesquisadora: Eu trouxe um livro para contar a historinha. Vamos ler?
Sâmio: parece disperso.
Pesquisadora: Então, eu vou começar a ler. Era uma vez... continue para mim.
Sâmio: parece disperso
Pesquisadora: O que você acha que está escrito aqui? (aponta para a gravura do coelho e para o texto)
Sâmio: Cachorro.
Nesta situação, apesar de a pesquisadora apontar pistas (gravura e texto) no sentido de ajudar Sâmio na interpretação do texto escrito, observamos que ele não se implicava na atividade, parecendo não perceber que a gravura podia auxiliá-lo na resposta. Notamos também que ele ainda não apresenta estratégias de leitura, podendo exemplificar o comportamento aleatório diante de um texto escrito. Recorremos à definição sobre estratégias de leitura apresentada por Solé para assegurar que o sujeito ainda não se utiliza desse recurso para interpretar a escrita. De acordo com a autora, as estratégias de leitura são procedimentos de caráter elevado, porque elas envolvem a presença de objetivos a serem realizados, o planejamento das ações que se desencadeiam para atingi-los, assim como sua avaliação e possível mudança (1998: 70).
Em outra circunstância de intervenção em leitura, a pesquisadora apresentou para um dos sujeitos alguns nomes de rótulos e logomarcas. Essa atividade tinha como objetivo identificar e analisar as estratégias que ele utilizava para interpretar o material escrito. Para ilustrar essa situação, extraímos o seguinte diálogo: 
Pesquisadora: Eu vou mostrar para vocês alguns rótulos. Vamos ver se vocês conseguem ler? Você sabe o que está escrito aqui?
Ricardo: É o OMO.
Pesquisadora: E como é que você sabe que é OMO?
Ricardo: Ah  eu sei.
Pesquisadora: E você sabe para que serve OMO?
Ricardo: É para lavar roupa.
Pesquisadora: E isso o que é?
Ricardo: Refrigerante.
Pesquisadora: E qual é o nome desse refrigerante?
Ricardo: É coca-cola.
Nesse exemplo, observa-se que Ricardo mobiliza conhecimentos anteriores para interpretar o que lhe é proposto, apresentando uma leitura global do texto, entretanto ainda não se utiliza de estratégias específicas para decodificar a mensagem. Tal como nos referimos antes, essa mobilização é de extrema importância nesses sujeitos por ser indicadora da manifestação de habilidades metacognitivas.
Para ilustrar a fórmula de associação de letras, podemos destacar uma situação vivenciada em um momento de intervenção, quando a pesquisadora colocava aleatoriamente os crachás com todos os nomes dos presentes incluindo ainda outros de pessoas ausentes. Essa atividade tinha como objetivo compreender como os sujeitos identificavam os crachás com os nomes próprios de pessoas que pertenciam ao seu convívio.
Pesquisadora: Agora cada um pode pegar o seu nome.
 Sujeitos:  pegam o seu nome corretamente.
Pesquisadora: E estes nomes aqui de quem são? (aponta para os nomes: “Paola”, “Manuella” e “Conceição”)
Ricardo: Esse é da tia Conceição e esse é da tia Manu (aponta os nomes corretamente)
Pesquisadora: E esse daqui de quem é? (aponta para o nome “Paola”).
Ricardo: É da tia Paulinha.
Pesquisadora: Tem certeza?
Ricardo: Tenho.
No diálogo descrito, percebemos que Ricardo associa a letra “P” ao nome de uma pesquisadora, cuja letra inicial é a mesma do nome “Paola”. Nesse diálogo, observamos que ele foi capaz de mobilizar conhecimentos anteriores para conferir significado ao texto escrito, sendo a letra inicial, de um nome já conhecido, a pista utilizada para atender ao apelo da pesquisadora.
Durante uma atividade de recorte e colagem de gravuras de revistas, cujo objetivo era identificar que tipos de estratégias de leitura os sujeitos utilizavam quando se confrontavam com um texto acompanhado de gravuras, um dos sujeitos (Eduardo) escolheu várias gravuras sobre futebol e uma de um sanduíche. Diante da gravura do sanduíche, a pesquisadora solicitou que ele lesse. Naquele momento o sujeito indicou com o dedo o texto e leu “sanduíche”. Em seguida, a pesquisadora solicitou que a criança nomeasse as letras que constituíam a palavra COMER (que era a palavra que estava escrita abaixo da gravura). Diante da indagação, a criança identificou todas as letras, nomeando-as corretamente. Em seguida a pesquisadora perguntou: 
um C e um O como a gente lê?
Eduardo: Só. 
Pesquisadora: Não Eduardo, a gente lê CO.
Eduardo: ( repete) CO
Pesquisadora: um M e um E como a gente lê?
Eduardo: ME
Pesquisadora: Então, Eduardo, CO...
Eduardo: (olhando a figura) ME.
Eduardo: (imediatamente depois)  COMER!
Pesquisadora: Então Eduardo aqui está escrito sanduíche?
Eduardo: Comer, Comer o sanduíche.
Neste evento, verificamos uma situação interessante, Eduardo, inicialmente, apresentou uma estratégia com base no contexto, em seguida, ao ser mediado pela pesquisadora, faz uso da tática de decodificação. A possibilidade de emprego dessa última estratégia indica que o sujeito já é capaz de se deter na análise e na síntese dos elementos que constituem as palavras. Isso significa que o sujeito já apresenta uma evolução em termos de entendimento da relação fonema-grafema. É interessante observar que a emergência desse recurso só foi possível através da mediação da pesquisadora. Ao se referir a estratégias de leitura, Kleiman (1989) sugere que formular perguntas é constitutivo de leitura, uma vez que elas são próprias das estratégias de monitoração da compreensão e de estabelecimento de objetivos (...) (p.54).
Provavelmente, conforme ilustra o evento imediatamente anterior, o sujeito mobilizou conhecimentos que espontaneamente não emergiram. Este aspecto pode ser associado ao conceito de zona de desenvolvimento proximal descrito por Vygotsky.
Analisaremos a seguir um episódio que evidencia a utilização da estratégia de decodificação com compreensão. 
A Pesquisadora mostra um trecho de um livro onde estava escrito:
-	“O rato falou para a pata: o céu pegou fogo”.
Pesquisadora: Lê aí Miguel.
Miguel: O pato... ah! Não, não é o pato não!
Pesquisadora: E o que é então?
Miguel: Rato. E esse nome aqui é o pato (aponta para a palavra pata).
Pesquisadora: Muito bem, é isso mesmo.
Miguel: O rato foi...
Pesquisadora: Não. Foi não, “F” com “A”?
Miguel: Falou com a pata...
Pesquisadora: Falou o quê?
Miguel: Falou que o céu pegou fogo!
Pesquisadora: Então diz para mim quem disse isso?
Miguel: O rato falou para a pata que o céu pegou fogo.
Comprovamos que Miguel constrói o sentido de texto, fazendo apelo não somente ao meio de decodificação, mas também aos demais elementos constitutivos do contexto. O sujeito não se limita à decodificação de palavra por palavra, mas faz inferências com base nos indicadores textuais. O controle e as ações desenvolvidas de modo autônomo por Miguel asseguram a eficiência dessas estratégias que auxiliam no resgate do significado do texto. Neste evento, Miguel demonstrou o uso de estratégias que implicam o emprego de operações cognitivas superiores, como a síntese e a inferência, tais como aquelas utilizadas por sujeitos ditos “normais”, descritos por Kleiman (1989). 
Entretanto, notamos que alguns sujeitos desta pesquisa fazem uso de estratégia de decodificação sem, contudo, serem capazes de recuperar o sentido do texto. Este procedimento se manifestava quando era solicitada a leitura de frases ou textos longos e era mais freqüentemente utilizado por dois sujeitos (Lya e Alice).
Para Coll  et alii (1995, p.124-125), os alunos que têm dificuldades na compreensão tendem a converter os textos que lêem em uma coleção ou listagem de detalhes (tema detalhes). O autor argumenta ainda que esses alunos não são capazes de penetrar na lógica que articula o texto (superestrutura), nem de extrair significado global que dá sentido aos elementos textuais (macroestrutura) (Idem, p.125). 
Verificamos que diferentes estratégias foram utilizadas pelos sujeitos da pesquisa, alguns deles, que inicialmente se apoiavam mais no expediente da decodificação, evoluíram para a utilização de procedimentos que permitiam fazer apelo a diferentes recursos na mesma situação de leitura. Outros sujeitos não faziam uso da estratégia de decodificação, mas se beneficiavam das demais descritas neste ensaio.

 4. Considerações Finais
Os resultados deste estudo indicam que sujeitos com deficiência mental utilizam estratégias de leitura semelhantes àquelas empregadas por sujeitos ditos “normais”, na tentativa de interpretar a linguagem escrita.  Percebemos ainda que a diferença identificada no uso de estratégias pelos sujeitos pode ser atribuída ao nível em que se encontravam no início da pesquisa. Os oito sujeitos que no início do estudo estavam no patamar pré-silábico apresentaram uma evolução diferente no que se refere à aplicação de estratégias de leitura, e também no que concerne à evolução da linguagem escrita. Embora esses sujeitos estivessem todos no mesmo estádio de evolução, alguns já apresentavam um conjunto de atitudes favoráveis à aprendizagem da leitura e da escrita, bem como o interesse pelas atividades propostas. No entanto, comprovamos ter havido uma evolução importante, mesmo naqueles sujeitos que não chegaram aos níveis silábico e alfabético. Ressaltamos por fim, que quanto mais os sujeitos evoluem em relação à linguagem escrita, mais são capazes de utilizar estratégias sofisticadas. 
Em relação à deficiência mental, os dados apontam que esta não se configura como o aspecto determinante para a evolução desses sujeitos. Nesta pesquisa, depreendemos que aspectos relacionados às formas de interação influenciaram significativamente nessa evolução. Isto é, os sujeitos que melhor se adaptaram, interagindo cooperativamente com as pesquisadoras, com seus pares, e também com o objeto de conhecimento avançaram mais, enquanto aqueles que demonstraram maior dificuldade nas suas formas de interação evoluíram menos. Parece evidente o fato que a relação com o conhecimento está ligada à forma de interação com este e com o outro.
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