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SOCIEDADE MULTITELAS: SOCIEDADE MULTITELAS: tempos de conectividade 

51% 
usam a 
internet

Objetivo

77% adolescentes 
e jovens

Objetivo

Obter 
informações 

ou acessar RSD

Fonte: Comitê Gestor da Internet no Brasil 
monitoramento realizado entre 2010 e 2014 



IBGE

23,9% 
da população 

IBGE

6,7% 
IBGE

Sabemos que...Sabemos que...

da população 
que têm 

algum tipo de 
deficiência

6,7% 
se declaram 

com 
deficiência 
intelectual

19,6%
da população 
é composta 

por jovens de 
15 a 29 anos





Fonte: CONECTAí Express, 2015/IBOPE



A partir dos processos de interação 

social inaugurados pela 

conectividade, como os jovens com 

deficiência intelectual estão usando a deficiência intelectual estão usando a 

comunicação mediada pelo 

computador na rede social digital 

facebookfacebookfacebookfacebook?



OBJETIVO GERALOBJETIVO GERAL

Investigar as ações que jovens com deficiência
intelectual realizam na rede social digital Facebook, na
perspectiva dos princípios fundantes da autoadvocacia

OBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOS

Mapear o perfil virtual na RSD Facebook
Analisar as ações que eles realizam como atores da
RSD Facebook
Relacionar estas ações com os princípios da
autoadvocia



SUJEITOS DA PESQUISA: SUJEITOS DA PESQUISA: 



METODOLOGIA: etnografiaMETODOLOGIA: etnografia

� Uma abordagem que estuda pessoas em grupos organizados e

específicos quando há variáveis que não podem ser medidas

facilmente;

� Se propõe a escutar vozes silenciadas, dando poder aos� Se propõe a escutar vozes silenciadas, dando poder aos

indivíduos para que compartilhem suas histórias;

� Valoriza o contato entre pesquisador e sujeitos

do estudo.

Fonte: Creswell, 2014; Angrosino, 2009,

Hine, 2009; Fragoso, Recuero e Amaral, 2015.



Etnografia virtual: Etnografia virtual: 
conjugação do off e online conjugação do off e online 

� Descreve práticas e saberes de sujeitos e grupos sociais a partir

de técnicas de observação, conversação e interação com ode técnicas de observação, conversação e interação com o

Outro. Assim ordena-se o visível e organiza-se a experiência;

� Busca compreender as dinâmicas interacionais realizadas no

ciberespaço na conjugação do off e online e cria possibilidades

para além dos diagnósticos estruturais sobre as RSD.

Fonte: Amaral, 2009, Hine, 2009;

Fragoso, Recuero e Amaral, 2015.



METODOLOGIA: etnografia virtualMETODOLOGIA: etnografia virtual

PRISMA CONCEITUALPRISMA CONCEITUAL



DEFICIÊNCIA INTELECTUALDEFICIÊNCIA INTELECTUAL

ÉÉ umum processoprocesso queque resultaresulta
dada interaçãointeração entreentre aspectosaspectos
sociaissociais ee biológicosbiológicos..

�Modelo social de deficiência
�Convenção dos Direitos das Pessoas 

com Deficiência – 2007
�Estatuto da Pessoa com Deficiência -

2015

sociaissociais ee biológicosbiológicos..



REDE SOCIAL DIGITAL REDE SOCIAL DIGITAL 

� A rede permite a criação de laços [...] num modelo de interação,

� ...uma metáfora para observar os padrões de conexão de um grupo
social, a partir dos movimentos estabelecidos entre seus diversos
atores (SANTAELLA, 2012, p.112)

� A rede permite a criação de laços [...] num modelo de interação,
que facilita a ligação de pessoas com diversas características sociais
(CASTELLS, 1999, p.445)

� Seu potencial reside no fato de instaurar uma comunicação ágil, 
livre e social, que pode ajudar na democratização 

dos espaços tradicionais das cidades (LEMOS, 2003)



AUTOADVOCACIAAUTOADVOCACIA

�Movimento que iniciou na Suécia na década de 60 e destaca a
importância de se romper com a subestimação histórica
vivenciada por pessoas com deficiência intelectual;

� É conceituada como uma proposta filosófica, científica e social,
que visa promover o empoderamento das pessoas comque visa promover o empoderamento das pessoas com
deficiência intelectual;

�Disseminado em vários países, é originária da ação self advocacy

– advogado de si próprio, que fala por si, em seu nome, dos seus
sentimentos, interesses e necessidades.

Fontes: Glat, 2002, 2004; Neves, 2000,2005; 
Dantas, 2011, 2014; Beresford, 2013. 



Fonte: produção da autora, 2016, com base em Glat, 2002, 2004. 



OS ACHADOS DA INVESTIGAÇÃO: OS ACHADOS DA INVESTIGAÇÃO: tudo sobre eles tudo sobre eles 

dito por elesdito por eles
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dito por elesdito por eles



Offline Online

Frequentou o Ensino Fundamental até Acessa a internet com autonomia e 

OS ACHADOS DA INVESTIGAÇÃO: OS ACHADOS DA INVESTIGAÇÃO: tudo sobre eles tudo sobre eles 

dito por elesdito por eles

GersonGerson

27 anos27 anos

1.266 amigos1.266 amigos

Frequentou o Ensino Fundamental até 
o 2º ano com histórico de múltiplas 
repetências, as 15 anos foi 
encaminhado para APAE. Tem plano de 
internet no celular, em seu nome e 
pago com a pensão que ele administra. 
Usa transporte público com autonomia 
e certa independência “vou sempre 

para os mesmos lugares”

Acessa a internet com autonomia e 
independência. Tem vários perfis no 
Facebook. Apesar da sua rede de 
amigos ser a maior, é o que tem 
menos atividades de postagens, 
curtidas e conversação no chat. “Não 

sei bem o que fazer lá, mas sou o 

cara do Facebook”







Facebook:as ações que jovens com deficiência 

intelectual realizam na rede social digital 

à luz dos princípios da autoadvocacia



A privação de uma educação que contemple os

princípios da autoadvocacia impede as pessoas

com deficiência intelectual de:

� Reconhecer seus desafios e limites,

� Desenvolver a consciência sobre seus direitos e

deveres,

� Entender seu valor enquanto ser humano no

exercício da cidadania.



“O“O respeitorespeito àà autonomiaautonomia ee aa dignidadedignidade

dede cadacada umum éé umum imperativoimperativo éticoético ee

nãonão umum favorfavor queque podemospodemos ouou nãonãonãonão umum favorfavor queque podemospodemos ouou nãonão

concederconceder unsuns aosaos outros”outros”

Paulo Freire



E VOCÊ?

como você está exercendo a como você está exercendo a 

docência nessa sociedade 

multitelas?


