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Resumo 

 

Lins, M. R. C. (2011). Estratégias de aprendizagem utilizadas por estudantes cegos. 

Dissertação de Mestrado, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 

 

Estratégias de aprendizagem podem ser entendidas como sequências planejadas de 

procedimentos ou atividades, selecionadas com o objetivo de facilitar a aquisição, o 

armazenamento e a utilização da informação. Apesar de importantes para o processo de 

aprendizagem, ainda é insuficiente o conhecimento que se tem acerca dessas estratégias, 

principalmente no que concerne a alunos com deficiência visual. Assim sendo, o presente 

trabalho objetivou caracterizar as estratégias de aprendizagem utilizadas por estudantes 

cegos e videntes, matriculados no Ensino Fundamental, em escolas regulares e em 

instituições especializadas. Participaram 23 professores, dos sexos masculino e feminino, 

com idades entre 26 e 51 anos, bem como 102 estudantes, dos quais 25 eram cegos e 77 

videntes, de ambos os sexos, matriculados do 3º ao 9º ano do Ensino Fundamental, com 

idades entre 7 e 16 anos. Os instrumentos utilizados foram: diário de campo (estudantes e 

professores); questionário estruturado (professores); questionário sociodemográfico, 

entrevista e Escala de Avaliação das Estratégias de Aprendizagem para o Ensino 

Fundamental (estudantes). Inicialmente foram realizadas observações em sala de aula e 

entregues aos professores questionários, com as instruções de preenchimento. Em seguida 

foram iniciadas as entrevistas com os estudantes cegos e administrada a escala com esses e 

com os videntes. Todos os instrumentos foram aplicados individualmente. Realizou-se 

análise de conteúdo junto aos questionários dos professores e as entrevistas com os 

estudantes cegos. Já o questionário sociodemográfico e a escala de estratégias foram 

analisados com o auxilio da estatística descritiva e inferencial. Percebeu-se que os 

estudantes cegos utilizam poucas estratégias de aprendizagem em sala de aula, 

independentemente da cidade, série, sexo ou idade. Verificou-se que os professores não 

receberam nenhum treinamento para lidar com os estudantes cegos, nem durante a 

formação, nem após tê-la concluído, de modo tal que poucos souberam informar quais 

estratégias de aprendizagem eles utilizam, bem como demonstraram pouca habilidade para 

lidar com a ineficácia dessas. Constatou-se também que tanto os cegos como os videntes 

utilizam estratégias cognitivas e metacognitivas durante a aprendizagem, contudo as 

utilizadas pelos cegos parecem ser mais elementares, de baixa complexidade, tendo em 

vista que os videntes alcançaram escores mais elevados em todas as subescalas. Conclui-se 

que o repertório de estratégias de aprendizagem dos estudantes cegos mostra-se pouco 

flexível, necessitando de incrementos para que assim possam alcançar resultados 

significativos. É importante que os professores recebam capacitação para entender as 

estratégias de aprendizagem e como estas influenciam positivamente a aprendizagem. 

 

Palavras-chave: estratégias de aprendizagem; deficiência visual; ensino fundamental. 
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Abstract 

 

Lins, M. R. C. (2011). Learning strategies used by blind students. Thesis, Center for 

Humanities, Letters and Arts, Federal University of Rio Grande do Norte, Natal. 

 

Learning strategies can be understood as a planned sequence of procedures or activities, 

selected in order to facilitate the acquisition, storage and use of information. Although 

important to the learning process, the knowledge on these strategies is still insufficient, 

especially with regard to students with visual impairments. Therefore, this study aimed to 

characterize learning strategies used by blind and sighted students, registered in 

elementary education in schools and special institutions. Were participants 23 teachers, 

male and female, aged between 26 and 51 years, and 102 students, of whom 25 were blind 

and 77 seers, of both genders, registered on the 3
rd

 to the 9
th

 grade of elementary school, 

aged 7 to 16 years old. The instruments used were: field diary (students and teachers); 

structured questionnaire (teachers); sociodemographic questionnaire, interview and 

Assessment Scale of Learning Strategies for Elementary School (students). Initially were 

made observations in the classroom and the teachers received the questionnaires, with 

instructions for completion. Then were made the interviews with blind students and the 

scale was administered with these and with the seers. All instruments were administered 

individually. We conducted content analysis of the questionnaires with teachers and the 

interviews with blind students. The scale of strategies and sociodemographic questionnaire 

were analyzed with the help of descriptive and inferential statistics. It was noticed that the 

blind students use few learning strategies in the classroom, regardless of city, series, sex or 

age. It was found that teachers didn’t receive training to deal with blind students, either 

during graduation or after have completed it, in such a way that few of them were able to 

inform about the learning strategies the students use, and demonstrated low ability to deal 

with these inefficiencies. It was also found that the blind and the sighted use cognitive and 

metacognitive strategies during learning, but those used by the blind seem to be more 

basic, low complexity, given that the seers have achieved higher scores on all subscales. 

We conclude that the repertoire of learning strategies for blind students is inflexible, 

requiring increments so that they can achieve significant results. It is important that 

teachers receive training to understand the learning strategies and how they positively 

influence learning. 

 

Keywords: learning strategies; visual impairment; school. 
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Introdução 

 

 A aprendizagem escolar tem se mostrado fundamental no panorama atual, uma vez 

que o mercado de trabalho está cada vez mais exigente, solicitando profissionais 

preparados. Apesar disso, no Brasil, os índices de evasão e repetência escolar são 

alarmantes e diante deles podemos nos questionar acerca das razões que levam crianças e 

adolescentes a abandonarem as escolas. Será que o fracasso escolar está relacionado com 

questões internas do aluno (variáveis psicológicas e cognitivas), com questões externas a 

ele (escola, espaço político, problemas sociais e econômicos) ou com ambos? Será que os 

alunos estão sabendo estudar? 

 Essas questões nos instigam a pensar, portanto, o que leva alguns alunos a 

aprenderem mais que outros. De acordo com Silva e Sá (1997) um dos fatores que pode 

influenciar o sucesso acadêmico é o uso efetivo de estratégias de aprendizagem. Estas 

podem ser compreendidas, de modo geral, como procedimentos utilizados pelos estudantes 

para aprenderem os conteúdos escolares. 

 Embora na literatura internacional a importância das estratégias de aprendizagem 

seja debatida desde as décadas de 70 e 80, no Brasil, os estudos nessa área são recentes e o 

conhecimento ainda é reduzido, tendo em vista a diversidade social e cultural do país. Por 

exemplo, analisando o montante de artigos publicados em periódicos brasileiros, observa-

se que a maioria das pesquisas está voltada para a identificação das estratégias utilizadas, 

especialmente por estudantes da região sudeste. 

 Percebe-se, pois, que pesquisas nacionais vêm sendo realizadas, no entanto, essas 

se concentram basicamente em uma região do país, havendo pouca informação sobre 

outros contextos educacionais. Além disso, essas pesquisas focalizam estudantes sem 

deficiências, sejam elas visuais, auditivas ou físicas, de modo que pouco se sabe sobre 

quais estratégias os alunos com deficiência, e mais especificamente os deficientes visuais, 

utilizam para estudar e aprender melhor os conteúdos escolares. 

Nesse contexto, questiona-se: estudantes cegos se utilizam de estratégias de 

aprendizagem diferentes dos estudantes videntes, caracterizando resultados diversos? 

Variáveis sociodemográficas distintas como, por exemplo, sexo, idade, renda familiar e 

tipos de escola (particular ou pública) possibilitam que se encontrem resultados diferentes 

quanto ao uso de estratégias de aprendizagem? 

 Tendo em vista que a presente pesquisa objetivou trabalhar com essa população, 

apresenta relevância e justifica-se pelo fornecimento de elementos que possam ajudar na 
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compreensão da realidade desses estudantes, podendo contribuir com as pesquisas 

nacionais, de modo tal que outros pesquisadores possam subsidiar estudos e investigações 

a essa parcela desprivilegiada da população brasileira. 

 A presente dissertação comporta seis capítulos: o primeiro aborda os fundamentos 

teóricos de maneira que inicialmente se fala sobre a psicologia cognitiva e mais 

especificamente sobre a teoria do Processamento da Informação. Em seguida se comenta 

sobre as estratégias de aprendizagem, o processo de instrução e alguns dos instrumentos 

utilizados na identificação dessas. Encerrado o tópico acerca das estratégias, aborda-se 

aspectos relativos à cegueira, como definições e causas e, além disso, fala-se sobre a 

aprendizagem da criança cega, a inclusão desta no âmbito escolar, salientado-se o papel da 

escola e do sistema Braille. O segundo capítulo versa sobre os objetivos (geral e 

específicos) e o terceiro sobre o método, especificando os participantes, os critérios de 

inclusão e exclusão, os instrumentos utilizados na coleta de dados, bem como os 

procedimentos e os aspectos éticos. O quarto capítulo trata dos resultados, o quinto das 

discussões e o sexto traz as considerações finais. 
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Fundamentação teórica 

 

2.1 Psicologia Cognitiva 

 

 A psicologia cognitiva surgiu em meados da década de 1950, nos Estados Unidos, 

para se contrapor ao Behaviorismo. Spinillo e Roazzi (1989) afirmam que os teóricos 

cognitivistas rejeitam os pressupostos behavioristas que tomam por objeto de estudo o 

comportamento observável. Os cognitivistas consideram este modelo reducionista e 

mecanicista e por essa razão adotam outra postura, partindo da ideia que não é possível 

tratar a relação entre o estímulo e a resposta como simples e linear. Assim sendo, focam 

sua atenção sobre as estruturas, os processos e os mecanismos que constituem a mente do 

indivíduo. 

De acordo com os autores citados essa rejeição partiu da evidência de que no 

indivíduo existem mecanismos e processos que estão para além da simples produção de 

respostas. A psicologia cognitiva então procura substituir o modelo behaviorista por um 

mais complexo e elaborado no qual os organismos desempenham um papel relevante e 

ativo, capazes de elaborações complexas, tais como: efetuar escolhas, utilizar estratégias 

alternativas, armazenar seletivamente informações, operar transformações sobre os 

elementos de forma a elaborá-los apropriadamente, operando os resultados dessas 

elaborações e não apenas operações ligadas e determinadas pelos estímulos de entrada. 

Nesta medida, Pfromm Netto (1987) esclarece que a teoria cognitiva percebe a 

aprendizagem de forma mais complexa, onde a percepção, a compreensão de relações 

significativas e o conhecimento são críticos, muito mais do que o estabelecimento de 

associações entre estímulo e resposta. Corroborando, Jalles (1997) pontua que a mente 

humana possui uma organização interna, que nos permite manipular as informações e 

armazená-las em estruturas cognitivas e não apenas tomá-las conforme nos são 

apresentadas. Assim sendo, afirma que a psicologia cognitiva tem como finalidade 

compreender os processos envolvidos na obtenção, armazenamento e utilização de 

informação e entender as relações entre o delineamento de metas, o planejamento das 

ações, as ações propriamente ditas e a avaliação dos resultados. 

Nesse mesmo sentido, Hilgard (1973) afirma que os teóricos cognitivistas 

objetivam investigar como os seres humanos obtêm e interiorizam os conhecimentos 

acerca do mundo, assim como fazem uso desses para gerir suas ações. Enfim, a psicologia 

cognitiva não se detém as condições de estimulação que produzem um determinado 
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comportamento, nem se preocupa em indicar somente a probabilidade de uma dada 

estimulação gerar certa resposta. Pelo contrário, procura especificar os mecanismos e 

processos mentais no organismo e propor modelos que indiquem as fases destes processos 

e as funções desenvolvidas por estas (Spinillo & Roazzi, 1989). 

De acordo com esses autores, os teóricos cognitivistas então buscam estudar as 

bases do conhecimento humano, mais precisamente, os meios pelos quais os indivíduos 

alcançam um conhecimento organizado do mundo, e também a maneira pela qual este 

conhecimento é utilizado para direcionar e planejar ações sobre o ambiente. Ou seja, se 

focam não só na forma como as informações externas são extraídas, mas, especialmente, 

como estas informações são conceitualizadas e organizadas internamente, para então serem 

utilizadas de maneira eficaz. Percebe-se desta maneira que os cognitivistas estão 

preocupados com aspectos que implicam elaborações internas, partindo do pressuposto de 

que a resposta dada à determinada situação-estímulo sofreu algum tipo de elaboração 

dentro do indivíduo, e que esta elaboração não depende apenas do estímulo externo, mas 

de processos mentais internos presentes na mente do indivíduo em um dado momento do 

seu desenvolvimento e em função de elaborações anteriores que tenham sido efetuadas. 

Portanto, Bock, Furtado e Teixeira (2002) afirmam que as teorias cognitivistas 

percebem a aprendizagem como resultante de um processo de interação entre o homem e o 

meio no qual ele encontra-se inserido e que tem consequências no plano de organização 

interna do conhecimento (cognição). De modo semelhante, Muneiro (2008) pensa que, 

para as teorias cognitivas, a aprendizagem consiste principalmente na aquisição de 

conhecimentos factuais e aquisição ou mudança de estruturas cognitivas. 

Conforme Jalles (1997) diversas teorias têm tratado o pensamento como estruturas 

internas organizadas e todas essas tem acrescentado contribuições ao conhecimento. 

Entretanto, não abordaremos cada uma delas no presente trabalho, mas explanaremos 

brevemente sobre a teoria do Processamento da Informação, uma vez que esta abaliza o 

estudo. 

 

2.1.1 Teoria do Processamento da Informação 

 

Para Flavell, Miller e Miller (1999) a teoria do Processamento da Informação é 

uma das mais utilizadas por aqueles que trabalham com desenvolvimento cognitivo. 

Segundo Costa (2000) e Muneiro (2008) essa perspectiva teórica surgiu no ano de 1956, 

quando diversos teóricos, como Shannon e Chomsky, divulgaram seus trabalhos e 
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influenciaram os postulados definidos nesta teoria. Gardner (2003) assegura que o ano de 

1956 foi escolhido para marcar o início dessa teoria, pois neste ano aconteceu o Simpósio 

sobre teoria da informação, realizado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. 

Santana, Roazzi e Dias (2006) acrescentam que tal teoria surgiu, após a Segunda Guerra 

Mundial, para se contrapor ao paradigma Behaviorista, lançando um novo olhar sobre os 

estudos dos processos mentais, procurando explicar minuciosa e detalhadamente a 

cognição. 

Os teóricos do Processamento da Informação opõem-se a três ideias Behavioristas, 

são elas: o antimentalismo, o ambientalismo extremado e a valorização exclusiva das 

causas externas do comportamento (Pfromm Netto, 1987). Contudo, segundo Pozo (1998), 

apesar de alguns teóricos acreditarem que a Psicologia Cognitiva, ao tratar dos processos 

mentais, desvencilhou-se totalmente do modelo Behaviorista, outros defendem que o 

Processamento da Informação possui um caráter de continuidade, uma vez que apresenta 

pontos em comum em relação ao Behaviorismo, tais como: o empirismo, o 

operacionalismo e o anseio pela descoberta de leis gerais. 

Segundo Dembo (1994) o objetivo dos teóricos do Processamento da Informação é 

identificar como os seres humanos obtêm, convertem, guardam e utilizam a informação. 

Assim, Flavell et al. (1999) acreditam que a referida teoria busca oferecer uma 

compreensão explicita e detalhada do que o sistema cognitivo de uma pessoa faz quando 

lida com uma tarefa ou problema. De tal forma que o objetivo é chegar a um modelo de 

processamento cognitivo que seja tão precisamente especificado, explicito e detalhado que 

possa ser acionado como um programa de computador. 

Corroborando, Sternberg (2000) afirma que os teóricos do Processamento da 

Informação estudam as capacidades intelectuais humanas, analisando a maneira como as 

pessoas solucionam problemas, visando construir modelos que têm por objetivo 

compreender os processos utilizados na solução de tais questões. Neves (2006), 

semelhantemente, pontua que a ciência da informação tem como função produzir 

conhecimentos que forneçam solução para problemas relacionados à organização de 

sistemas de informação especializados na incorporação, sistematização, dispersão e 

recuperação da informação. 

Segundo Carvalho (1998) tal teoria percebe a mente humana semelhante a um 

computador. Gardner (2003) afirma que se é possível dizer que uma máquina raciocina, 

tem objetivos definidos, revê o seu comportamento e transforma informações, os seres 

humanos merecem ser caracterizados do mesmo modo. Shaffer (2005), por sua vez, 
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acredita que tal analogia se baseia no fato de ambos possuírem uma capacidade limitada 

para processar informações, além dos computadores fazerem uso de programas específicos 

para operar a entrada de informações e assim gerar respostas para problemas, tal como 

faria a mente humana. 

Assim, utilizando-se desta metáfora computacional para simular os processos 

mentais, Flavell et al. (1999) consideram que a mente humana apreende uma informação, 

decodifica-a, atribuindo-lhe um significado através da comparação com outras 

informações anteriormente processadas e, por fim, armazena-a na memória. Nesse sentido, 

segundo Cerqueira (2000) assim como os computadores utilizam programas, entendidos 

como um conjunto de instruções que descrevem precisamente o que deve ser feito com os 

dados, analogamente pode-se dizer que as pessoas possuem programas mentais, capazes de 

assimilar e armazenar informações. Para Almeida (1992) o processo da informação 

apresenta em sua estrutura elementos como processos de input (apreensão, codificação, 

comparação e organização), processamento (retenção, categorização e relacionamento) e 

output (avaliação, decisão e resposta). 

De acordo com Cerqueira (2000) e Costa (2000) os teóricos do Processamento da 

Informação, ao fazerem uma analogia entre a mente humana e o processamento de um 

computador, passam a conceber o ser humano como um processador de informação, no 

qual a memória desempenha um papel fundamental. Conforme Costa (2000) tal modelo 

divide o sistema de memória humana em três partes: memória sensorial, memória de curta 

duração e memória de longa duração. A memória sensorial capta as informações 

provenientes do meio. A memória de curta duração, entendida atualmente por alguns 

teóricos como memória de trabalho, atua como um sistema capaz de manter e operar com 

informações durante a execução de tarefas cognitivas. Já a memória de longa duração 

armazena as informações aprendidas, que não estão sendo utilizadas. 

Logo, pode-se dizer que a informação é captada pela memória sensorial, passa para 

a memória de trabalho e depois segue para a memória de longa duração. Contudo, para que 

chegue até a memória de longa duração é preciso que o sujeito focalize sua atenção nela, 

pois caso não o faça, ela não poderá ser retida e nem recuperada simplesmente porque não 

foi adquirida. Nesta medida, Gardner (2003) afirma que somente a informação que se torna 

consciente pode entrar na memória de longo prazo e assim tornar-se parte do 

conhecimento ativo. Supõe-se que a informação, à qual não é dada atenção, desfaz-se e 

não sofre nenhum processamento além da análise inicial. Oliveira (2008) corrobora e 
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acrescenta que para passar para a memória de longa duração, a informação tem que ser 

repetida ou ter algum significado para o sujeito. 

Neste processo, Costa (2000) assegura que as atividades cognitivas são 

monitoradas e dirigidas pelo controle executivo, cuja função é avaliar um problema de 

aprendizagem, determinar qual a melhor estratégia para resolvê-lo, decidir se tal plano é 

adequado ou não, e caso não seja, modificá-lo tendo em vista favorecer a situação de 

aprendizagem. Para Shaffer (2005) esse processo, ao contrário do que se pensa, é 

controlado ativamente pelos indivíduos, uma vez que são eles que escolhem a informação 

à qual irão prestar atenção, bem como as estratégias que irão utilizar para mover a 

informação pelo sistema. 

Para Cerqueira e Santos (2001), a teoria do Processamento da Informação provocou 

uma mudança nas concepções sobre aprendizagem, uma vez que os adeptos dessa teoria se 

preocupam em compreender como a aprendizagem se efetiva e quais os processos 

envolvidos nela. Assim sendo, para os teóricos do Processamento da Informação a 

aprendizagem ocorre quando o sujeito consegue representar mentalmente aspectos do 

mundo para poder operar sobre eles (Oliveira, 2008). 

Weinstein e Mayer (1983) também acreditam que o modelo cognitivo traz consigo 

mudanças importantes para o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que a partir dessa 

teoria o aluno deixa de ser alguém que memoriza passivamente os estímulos e passa a ser 

ativo, influenciando e sendo influenciado pelo ato de aprender. De tal maneira que os 

resultados da aprendizagem dependem tanto da informação que o professor apresenta 

como do caminho seguido pelo aluno para processá-la. Assim, configuram-se dois tipos de 

atividades que condicionam o processo de aprender: as estratégias de ensino – como é 

apresentado o conteúdo em tempo e forma determinados; e as estratégias de aprendizagem 

– como o aprendiz, por meio de sua própria atividade, organiza, elabora e reproduz tal 

conteúdo. 

Para Muneiro (2008) é justamente sobre essa ideia que foram construídos os 

sistemas inovadores da aprendizagem, ressaltando o papel principal do aluno na 

construção de sua própria aprendizagem e redefinindo o papel do professor como uma 

fonte essencial de apoio e facilitação do processo como um todo. Para a efetividade da 

aprendizagem, é fundamental destacar o papel do aluno em seu próprio processo de 

aprender, porque, ao se sentir autor e ator da sua história, ele melhora seu rendimento, algo 

que é impossível de ser substituído pelas estratégias de ensino, por melhores que sejam. 
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Pelo exposto, percebe-se que a teoria do Processamento da Informação mostra-se 

mais aberta a indagações sobre estratégias cognitivas e metacognitivas, processos mentais 

e representação da informação na memória, e por essa razão ela vem sendo empregada por 

estudiosos que trabalham com estratégias de aprendizagem (Cerqueira, 2000). Assim 

sendo, no presente trabalho utilizar-se-á a Psicologia Cognitiva baseada no Processamento 

da Informação como referencial teórico na tentativa de refletir um pouco mais sobre essas 

questões relativas à aprendizagem. 

 

2.2 Estratégias de aprendizagem 

 

As estratégias de aprendizagem têm sido cada vez mais estudadas pelos 

pesquisadores da Psicologia Cognitiva, em especial pelos teóricos do Processamento da 

Informação, pois já foi demonstrado que o seu uso apropriado influencia positivamente a 

aprendizagem escolar. 

 Segundo Dembo (1994) as estratégias de aprendizagem podem ser compreendidas 

como técnicas ou métodos utilizados pelos estudantes para adquirir conhecimento. Pozo 

(1996), tomando por base o pensamento de autores como Danserau, Nisbett e Shucksmith, 

caracteriza as estratégias de aprendizagem como sequências planejadas de procedimentos 

ou atividades selecionadas com o objetivo de facilitar a aquisição, o armazenamento e a 

utilização da informação. 

Silva e Sá (1997), por sua vez, definem as estratégias de aprendizagem, em seu 

nível mais complexo, como processos conscientes utilizados pelos estudantes para atingir 

os objetivos da aprendizagem e, em seu nível mais específico, como qualquer 

procedimento usado para realizar uma determinada tarefa. As autoras destacam que as 

estratégias são procedimentos controláveis, visto que o sujeito deve operar sobre elas de 

modo voluntário. Nessa medida, Pozo, Monereo e Castelló (2004) acreditam que as 

estratégias de aprendizagem requerem o uso deliberado e intencional dos próprios 

conhecimentos. 

 As estratégias de aprendizagem possuem diversos sistemas de classificação. 

Dansereau et al.(1979) classificam-nas em estratégias primárias e estratégias de apoio. De 

acordo com estes autores, as estratégias primárias são usadas para operar com o material 

de forma direta, como organizar, integrar e elaborar a informação, de forma que se possa 

compreender, reter e posteriormente recuperar esses dados. Estratégias de apoio, por sua 

vez, são utilizadas pelo aprendiz para manter o estado cognitivo equilibrado e se refere, 
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por exemplo, à fixação dos objetivos e a delimitação do tempo que irá ser dispensado a 

eles, ao manejo da concentração, ao monitoramento do comportamento e a avaliação do 

sistema de aprendizagem como um todo. 

 Diferentemente, Weinstein e Mayer (1983) encontraram cinco tipos de estratégias, 

intituladas estratégias de ensaio, elaboração, organização, monitoramento e afetivas. As 

estratégias de ensaio, que demandam atenção dos alunos, são copiar, repetir e sublinhar ou 

destacar o material apresentado em sala de aula. As estratégias de elaboração, tais como 

parafrasear, criar analogias, tomar notas, criar e responder perguntas e resumir, exigem que 

os alunos relacionem as informações novas com o conhecimento já existente. As 

estratégias de organização são utilizadas para estruturar o material a ser aprendido, 

subdividindo-o em partes, de modo tal que os alunos possam identificar as ideias 

principais do texto, bem como os detalhes e criar diagramas utilizando-se de palavras ou 

conceitos chaves. As estratégias de monitoramento implicam que os educandos estejam 

constantemente conscientes do quanto eles estão sendo capazes de captar e absorver o 

conteúdo que está sendo ensinado, uma vez que eles terão que checar as falhas na 

compreensão através de um autoquestionamento e, se necessário, modificar as estratégias a 

fim de alcançar os objetivos inicialmente propostos. E as estratégias afetivas referem-se à 

eliminação de sentimentos desagradáveis incompatíveis com a aprendizagem, incluindo a 

redução de distrações externas que possam atrapalhar os estudos. 

 Em 1986, Zimmerman e Martinez-Pons propuseram um modelo que conta com 14 

tipos de estratégias de aprendizagem, são elas: estratégias de autoavaliação, organização e 

transformação, estabelecimento de objetivos e planejamento, busca de informação, registro 

de informação e automonitoramento, estruturação do ambiente, autoconsequências, ensaio 

e memorização, busca de ajuda de colegas, professores ou a assistência de adultos e 

revisão de notas, ensaios ou livros (Zimmerman & Martinez-Pons, 1988). 

 Em outra perspectiva, Pozo (1996) diferencia as estratégias em associativas e de 

reestruturação. As primeiras se caracterizam pelo repassamento, que consiste em nomear 

os itens algumas vezes durante a aquisição. Essa estratégia pode ser usada de forma 

simples (repetir) quando as atividades são mais elementares, ou pode ser utilizada como 

estratégia de apoio (sublinhar, destacar, copiar) quando os materiais são mais complexos. 

 Já as estratégias de reestruturação, segundo ele, têm por objetivo articular o 

conhecimento novo com o antigo, situando-os em estruturas de significado. Elas podem 

ser de dois tipos: estratégias de elaboração (buscam uma relação entre os itens que devem 

ser aprendidos) e de organização (envolvem uma hierarquização ou organização 
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semântica). Tais estratégias diferem entre si em complexidade, sendo as de organização 

mais sofisticadas e eficazes. 

 As estratégias de elaboração podem ser simples ou complexas e ocupam um lugar 

de complexidade intermediária entre as estratégias associativas e as estratégias de 

organização. As simples são centradas na busca de significado externo: uso de palavras-

chave, imagens, rimas, abreviaturas, frases e códigos, enquanto que as complexas buscam 

o significado interno: formar analogias e resumir. As estratégias de organização são as 

mais complexas e requerem uma implicação mais ativa, ou um maior esforço por parte do 

estudante. Dentre essas estratégias, destacam-se as relativas à classificação: formar 

categorias; e, as relativas à hierarquização do conhecimento: formar redes de 

conhecimento, identificar estruturas e fazer mapas conceituais. 

 Para Silva e Sá (1997) as estratégias podem ser classificadas em estratégias 

específicas a tarefa (utilizadas apenas para atividades mais particulares), estratégias 

relacionadas com metas a atingir em determinados domínios (podem ser usadas em 

diversas atividades) e estratégias gerais (tem como objetivo planejar as demais estratégias, 

bem como verificar os resultados alcançados e alterar quando necessário). A aplicação das 

estratégias gerais requer que o estudante seja capaz de refletir sobre os seus próprios 

processos cognitivos. 

 Outro sistema de classificação é o de Flavell. Este, de acordo com Ribeiro (2003), 

divide em dois grandes grupos as estratégias de aprendizagem: as cognitivas e as 

metacognitivas. De modo tal que as estratégias cognitivas têm por função levar o sujeito a 

alcançar um objetivo cognitivo, enquanto que as metacognitivas devem avaliar se essas 

estratégias cognitivas são eficazes. 

 No que concerne as estratégias metacognitivas, pode-se dizer que o conceito de 

metacognição foi desenvolvido por John Flavell, em meados da década de 70. Para ele, a 

metacognição refere-se ao conhecimento que o sujeito tem acerca de seus próprios 

processos e produtos cognitivos (Flavell, 1976). Pozo et al. (2004) pensam a metacognição 

como um mecanismo de caráter intrapsicológico que possibilita ao sujeito ter consciência 

de alguns dos conhecimentos que maneja, bem como dos processos mentais que utiliza 

para geri-los. 

 Igualmente, Clarkson, Hirt, Jia e Alexander (2010) pontuam que a metacognição 

pode ser definida como o pensamento das pessoas sobre seus próprios pensamentos ou 

como uma cognição secundária que se baseia em uma cognição primária. Enquanto Son 

(2010) acrescenta que, como a capacidade metacognitiva é única e privativa de cada 
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sujeito, também pode ser descrita como uma forma de acesso privilegiado a mente, pois só 

o sujeito pode saber o que conhece. 

 Segundo Flavell (1979), a metacognição conta com a ação e interação de quatro 

tipos de fenômenos, a saber: a) Conhecimento metacognitivo: trata-se do conhecimento ou 

das crenças, adquiridas pelas pessoas através das suas experiências, sobre que variáveis 

atuam ou interagem para afetar o curso ou o resultado da atividade cognitiva; b) 

Experiência metacognitiva: diz respeito às experiências conscientes, cognitivas ou afetivas, 

que acompanham uma atividade intelectual; c) Objetivos ou tarefas: refere-se aos objetivos 

da atividade intelectual; d) Ações ou estratégias: as ações implementadas pelo sujeito para 

alcançar os objetivos propostos. 

 No que concerne ao conhecimento metacognitivo mais especificamente, Flavell 

(1979, 1999) afirma que existem três fatores, que interagem entre si, que interferem no 

curso das atividades cognitivas, os quais seriam: a) O fator pessoal: pode ser entendido 

como conhecimento intraindividual, interindividual e universal. O primeiro refere-se ao 

conhecimento que o sujeito dispõe sobre si mesmo, o segundo diz respeito aquele 

conhecimento que o sujeito possui acerca das diferenças com os outros e o terceiro é 

aquele que se dispõe de maneira geral sobre a aprendizagem; b) O fator da tarefa: refere-se 

às informações que o sujeito dispõe acerca das características da tarefa no momento da 

atividade cognitiva; c) O fator das estratégias: refere-se ao conhecimento que o sujeito 

possui sobre as estratégias que são eficazes para alcançar os objetivos de uma determinada 

atividade cognitiva. 

 Para Flavell (1979) a metacognição teria duas funções básicas que seriam o 

monitoramento e o controle da cognição. Nessa medida, Boruchovitch (1999), Costa 

(2000) e Boruchovitch e Santos (2006) apontam que existem três tipos de controle: o 

planejamento, o monitoramento e a regulação das atividades. Onde planejar diz respeito ao 

estabelecimento de uma organização para lidar com o material de aprendizagem. 

Monitorar relaciona-se ao acompanhamento e a verificação de quanto o indivíduo 

aprendeu ou não do conteúdo. Regulação, como o próprio nome indica, relaciona-se com o 

comportamento de modificar as atividades de estudo, quando se percebe que não houve 

uma compreensão adequada do material de aprendizagem (Boekarts, 1996). 

 Ainda no que se refere à metacognição, existem divergências quando se trata da 

participação do sujeito e da idade em que ela se desenvolve, como aponta Ribeiro (2003). 

No que se refere à primeira, a autora citada diz que alguns pesquisadores acreditam que 

existe uma reflexão consciente e deliberada do sujeito nas experiências metacognitivas, 
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mesmo havendo outros que afirmem existir aspectos não conscientes nesses processos. Já 

no que concerne ao segundo tipo de divergência, ela assegura que há autores que garantem 

que crianças pequenas já são capazes de refletir acerca de seus processos cognitivos, 

enquanto outros pensam que a metacognição só se desenvolve tardiamente. 

A esse respeito, Silva e Sá (1997) acreditam que à medida que o sujeito vai se 

desenvolvendo e aprimorando o seu conhecimento escolar, ele torna-se mais apto para 

dominar certas tarefas, de modo que esse domínio facilita que as experiências 

metacognitivas ocorram e que consequentemente a tomada de consciência acerca das 

dificuldades das tarefas e do que é preciso fazer para superá-las é fortificado. E, à medida 

que ele trabalha as suas capacidades de planejamento e monitoramento, a sua 

metacognição se desenvolve ainda mais, atuando como motor do próprio desenvolvimento. 

Deste modo, de acordo com Lopes (1997), uma justificativa para se estudar as 

habilidades metacognitivas é que elas estão ligadas a situações da vida cotidiana, tanto na 

escola como fora dela. Além disso, Jalles (1997) afirma que as estratégias metacognitivas 

permitem que, ao tomar consciência de seus processos cognitivos, as pessoas tenham uma 

aprendizagem mais significativa, de maneira tal que se não forem capazes de refletir sobre 

os processos que usam para aprender, podem ter dificuldades em selecionar os meios mais 

apropriados para utilizar e com isso apresentar lacunas consideráveis na aprendizagem 

(Ribeiro, 2002). 

Além das estratégias cognitivas e metacognitivas Silva e Sá (1997) sugerem que 

para um desempenho escolar satisfatório é preciso que as variáveis afetivas também se 

façam presentes. No que concerne a motivação, mais especificamente, elas sugerem que os 

estudantes possuem crenças que influenciam no tempo de permanência e no envolvimento 

deles com uma determinada atividade. Por exemplo, as crenças sobre si e sobre suas 

capacidades cognitivas, as crenças na utilidade das estratégias utilizadas, as crenças sobre 

o seu poder de dirigir e controlar seu próprio pensamento e as crenças sobre as suas 

competências pessoais parecem relacionar-se com o sucesso escolar. Nessa direção, 

Ribeiro (2002) pontua que deve-se combinar as estratégias cognitivas e metacognitivas, 

com estratégias de tipo afetivo/motivacional, que embora não sejam diretamente 

responsáveis pela aquisição de conhecimentos, incentivam a criação de um ambiente no 

qual se pode desenvolver uma aprendizagem eficaz. 

Por fim, Silva e Sá (1997) salientam que o uso adequado das estratégias depende 

do desenvolvimento cognitivo, da escolaridade e da experiência pessoal e, além disso, do 

conhecimento do sujeito sobre a utilidade das estratégias e dos resultados que podem ser 



28 

 

alcançados através delas. Ribeiro (2002) acrescenta que variáveis como background social, 

idade e gênero, devem ser consideradas relevantes, uma vez que influenciam o uso mais ou 

menos eficiente de estratégias. 

 

2.2.1 A instrução de estratégias de aprendizagem 

 

 Para Silva e Sá (1997) diversos problemas de aprendizagem ocorrem porque os 

estudantes não utilizam ou utilizam de forma inadequada as estratégias de aprendizagem. 

De modo similar Costa (2000) aponta que o sucesso escolar dos estudantes está 

relacionado diretamente com o uso efetivo de estratégias de aprendizagem e que estas 

estão cada vez mais intricadas, pois à medida que as tarefas se complexificam e exigem 

dos estudantes habilidades mais sofisticadas e capazes de responder as exigências 

impostas, as estratégias precisam ser modificadas. 

De acordo com Silva e Sá (1997) o uso de estratégias que proporcionem ao aluno 

adquirir, organizar e reter as informações necessárias a construção do seu conhecimento, 

bem como o uso daquelas que facilitem o planejamento e a avaliação das tarefas realizadas 

são determinantes para o sucesso acadêmico, visto que se espera que o bom aluno seja 

capaz de identificar os objetivos da tarefa, selecionar as estratégias e os métodos 

adequados para alcançar esses objetivos, identificar as suas dificuldades, avaliá-las e por 

fim, corrigi-las. 

De acordo com Ribeiro (2002) alguns aprendizes já amadurecidos podem usar as 

estratégias de forma espontânea, outros, entretanto, parecem necessitar de instruções para 

incitar a sua utilização. Nesse sentido, os programas de treinamento ajudam visto que 

podem auxiliar na tomada de consciência dos procedimentos que usam e de outros que 

poderiam utilizar durante o processo de aprendizagem (Silva & Sá, 1997). Boruchovitch 

(1999, 2001) pensa ser possível ensinar todos os alunos de baixo rendimento escolar a 

expandir notas de aula, a sublinhar as partes importantes do texto, a monitorar a 

compreensão no momento da leitura, a usar técnicas de memorização, a fazer resumos, 

dentre outras. Corroborando, Almeida (2002) afirma que os programas de treino podem 

ensinar os estudantes a procurar informações complementares ou de aprofundamento; a 

organizar e reter as informações; a estruturar o ambiente; e a buscar apoio e esclarecimento 

tanto com os pares como com os pais e professores. Além disso, tais programas podem 

ensinar hábitos de revisão de notas e de sistematização das matérias na preparação dos 

testes e atitudes de autoavaliação dos procedimentos, esforço e rendimento. 
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De acordo com Ribeiro (2002) existem três tipos de treinos, a saber: treino cego, 

treino informado e treino acompanhado de autocontrole. O primeiro refere-se ao ensino de 

estratégias através da imitação sem o entendimento devido da utilidade dessas. O segundo 

refere-se ao ensino das estratégias explicitando o porquê do seu uso em determinada 

situação. E o último é considerado o mais complexo, visto que busca ensinar as estratégias 

aos estudantes, explicitando o seu significado, modo de emprego e avaliação, permitindo 

aos estudantes utilizar e generalizar o emprego dessas estratégias a novas situações de 

aprendizagem.  

Segundo a referida autora, os resultados obtidos com os treinos variam, de forma 

que com o treino cego há a pouca utilização das estratégias posteriormente, pois os 

estudantes não sabem por que devem utilizar aquelas estratégias, nem muito menos a sua 

utilidade. Com o treino informado os estudantes utilizam as estratégias e podem fazer 

transferências para situações similares, o que também ocorre com o treino acompanhado 

de autocontrole, salientando que esse é mais eficaz, permitindo aos estudantes um 

aprendizado mais completo acerca das estratégias de aprendizagem. Deste modo, pode-se 

dizer que se consegue uma aprendizagem mais profunda e/ou significativa quando os 

métodos de ensino-aprendizagem possibilitam e reforçam a iniciativa do aluno, o seu 

sentido de descoberta e uma construção de conhecimento a partir da análise e resolução de 

problemas concretos (Almeida, 2002). 

 Existem alguns métodos que podem ser usados para ensinar estratégias de 

aprendizagem, que são: o ensino direto, onde o professor/instrutor explica verbalmente em 

que consiste a estratégia, os seus vários passos e sequência e, de forma direta, porquê, 

quando e onde deve ser utilizada, fornecendo elementos acerca do modo como deve ser 

avaliada; a modelação que implica a demonstração da correta utilização da estratégia pelo 

professor/instrutor, com o respectivo feedback podendo, posteriormente, ser feito através 

de pares; e o ensino cooperativo que baseia-se, em parte, na modelação, uma vez que se 

trata de colocar dois ou mais sujeitos da mesma idade, em interação, em que cada um fala, 

alternadamente, das estratégias usadas (Ribeiro, 2002). 

 Independentemente do tipo de treino e do método utilizado nesse, para que a 

utilização de estratégias se efetive de forma adequada, é preciso que se tenha em mente a 

personalização, a flexibilidade, a avaliação de custos e a intencionalidade (Silva & Sá, 

1997). No que se refere à personalização, as autoras pontuam que as estratégias dependem 

diretamente do sujeito, uma vez que é ele quem irá utilizá-las conforme o objetivo que 

pretenda atingir. A flexibilidade complementa a ideia anterior, na medida em que aponta 
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que o uso das estratégias deva ser flexível, variando conforme a natureza, as exigências e 

os objetivos da tarefa. A avaliação de custos, por sua vez, refere-se ao fato de que ao 

selecionar as estratégias de aprendizagem, os estudantes devem levar em consideração o 

tempo e o esforço que será despendido na sua utilização. E por fim, as referidas autoras 

salientam que, como as estratégias de aprendizagem estão diretamente relacionadas aos 

objetivos da tarefa, a seleção das estratégias requer do sujeito intencionalidade. 

Assim sendo, é preciso que o estudante tenha conhecimento sobre a estratégia, 

saiba como, quando e porquê utilizá-la, de forma que possa monitorar a sua eficácia e 

saiba confrontar os resultados obtidos e verificar e avaliar os resultados. Logo, para 

Ribeiro (2002), os treinos devem contemplar três tipos de conhecimento: declarativo 

(características da tarefa e capacidades pessoais), condicional (quando e porquê) e 

executivo (como). 

 Desta forma, para que o ensino das estratégias seja efetivo é necessário que: se 

ensine poucas estratégias por vez; se ensine e estimule os alunos a verificar se as novas 

estratégias os estão auxiliando a alcançar as metas propostas; se verifique se os alunos 

sabem onde e como devem utilizar as estratégias aprendidas; se certifique que os alunos 

saibam generalizar as estratégias de modo a utilizá-las nas mais variadas tarefas; se cuide 

para que os alunos compreendam para que servem as estratégias; e se certifique que os 

alunos entendam, acima de tudo, que estratégias podem ser aprendidas (Jalles, 1997). 

Deve-se se ter em mente ainda que os programas de treinamento em estratégias de 

aprendizagem devem evitar a repetição cega ou mecânica de certos recursos, pois nesses 

casos não se pode supor, de forma alguma, que o aluno esteja a utilizar uma estratégia de 

aprendizagem, podendo-se pensar, no máximo, em mero adestramento. Logo, para que 

haja um efetivo uso de estratégias é necessário que o aluno planeje as atividades visando 

alcançar um objetivo específico e também as avalie. O aluno então deve ser capaz de 

escolher as estratégias com base na natureza qualitativa e quantitativa dos materiais a 

serem aprendidos, em seus próprios conhecimentos, e nas condições e finalidades da 

aprendizagem (Pozo, 1996). 

Nessa mesma perspectiva Silva e Sá (1997), afirmam que os programas devem 

adaptar as estratégias de aprendizagem as necessidades, aos interesses e aos 

conhecimentos de cada estudante, uma vez que cada um possui especificidades em seu 

leque de estratégias, dando-lhes um caráter pessoal. Deste modo, pode-se dizer que o 

objetivo dos programas não deve ser ensinar os estudantes a utilizarem as estratégias de 

forma indiscriminada, como se eles apenas tivessem que memorizar e utilizar como lhes 
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foi ensinado. Os estudantes precisam ter consciência, conhecer e utilizar as estratégias que 

considerem mais adequadas levando em consideração as suas características pessoais, a 

natureza e o objetivo da atividade que está a realizar, mostrando, portanto flexibilidade. 

Concordando, Almeida (2002) aponta que os alunos diferem substancialmente nos 

métodos de estudo usados. Por tudo isso, a questão principal nesse treino é habilitar o 

aluno a escolher, entre várias estratégias disponíveis, aquelas que melhor se adequam às 

suas características pessoais e às exigências das tarefas escolares. Igualmente Ribeiro 

(2002) aponta que na criação e aplicação de programas de treino, os investigadores devem 

considerar não apenas as estratégias, mas as diferenças individuais, as exigências da tarefa 

e, ainda, a natureza da informação que se espera que o aluno processe. 

 Alguns estudos têm demonstrado que os aprendizes mais capazes utilizam-se de 

estratégias para adquirir, organizar e utilizar o seu conhecimento, bem como para regular 

os seus processos cognitivos. Isto ocorre porque eles conseguem compreender o objetivo 

da tarefa, planejar sua realização, aplicar e modificar conscientemente as estratégias, 

quando percebem que existem dificuldades que precisam ser superadas e assim sendo 

melhoram seu desempenho acadêmico (Ribeiro, 2003). 

Boekarts (1996) pontua que os estudantes que podem regular sua aprendizagem são 

aqueles capazes de exercer controle sobre as diferentes dimensões do processo de 

aprendizagem, tais como a seleção, a combinação e a coordenação das estratégias 

cognitivas de acordo com o contexto no qual se inserem, bem como são capazes de 

selecionar recursos para os diferentes aspectos do processo de aprendizagem, sem 

distorção demasiada do bem-estar. Deste modo, ensinar os alunos competências 

autorregulatórias é de suma importância, pois os auxilia tanto durante o período de 

escolarização formal, como também depois dela, com conhecimentos adquiridos após a 

escola. 

 

2.2.2 Instrumentos utilizados para a avaliação das estratégias de 

aprendizagem 

 

 Instrumentos internacionais como o Learning and Study Strategies Inventory 

(LASSI), o Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSQL) e a Self-Regulated 

Learning Interview Schedule (SRLIS)  podem ser utilizados para a avaliação de estratégias 

de aprendizagem. 



32 

 

Weinstein e Palmer (2002) pontuam que o Learning and Study Strategies Inventory 

(LASSI) é um instrumento que avalia como o aluno do ensino superior aprende e quais são 

seus pensamentos, crenças e atitudes em relação à aprendizagem e ao estudo. O LASSI 

está em sua segunda edição e conta com 80 itens, distribuídos em 10 subescalas do tipo 

likert (5 pontos - nada típico de mim, não muito típico de mim, algo típico de mim, 

razoavelmente típico de mim e muito típico de mim) que mensuram as estratégias de 

aprendizagem, a partir de 3 componentes: habilidade, que envolve as escalas de 

processamento da informação, seleção de ideias principais e teste de estratégias; vontade, 

que aglutina as escalas de atitudes, motivação e ansiedade; e autorregulação que abarca as 

escalas de concentração, gerenciamento de tempo, autotestagem e uso de técnicas de 

apoio. 

De acordo com Prevatt, Petscher, Proctor, Hurst e Adams (2006) a primeira edição 

do LASSI, publicada em 1987, contava com 77 itens. Deste total apenas 38 se mantiveram 

inalterados e compõe a segunda edição, juntamente com outros 42 itens, dos quais 12 se 

parecem com alguns itens da primeira edição e 30 são completamente diferentes. 

Entretanto, apesar do acréscimo nos itens, as 10 subescalas da segunda versão 

permanecem as mesmas da primeira. Marrs, Sigler e Hayes (2009) pontuam que inúmeros 

estudos foram realizados com a primeira versão do LASSI, mas que poucas pesquisas têm 

sido conduzidas com essa nova versão. 

Segundo Weinstein e Palmer (1990), o Learning and Study Strategies Inventory - 

High School Version (LASSI-HS) é uma adaptação para alunos do ensino médio, podendo 

também ser empregado em estudantes da 9º ano do ensino fundamental que apresentam 

um desempenho acima da média. Conta com 76 itens e as mesmas 10 subescalas do 

LASSI, citadas anteriormente. No que concerne a estas 10 subescalas Weinstein e Palmer 

(1990, 2002) afirmam que: 

A Escala de Processamento da Informação avalia quão bem os alunos utilizam a 

imaginação, a elaboração verbal, as estratégias de organização e as habilidades de 

raciocínio como estratégias para ajudar na construção de pontes entre o que eles já 

conhecem e que estão tentando aprender e lembrar. A Escala de Seleção das Ideias 

Principais analisa a habilidade dos estudantes em identificar informações importantes no 

texto dentre as informações menos importantes e os detalhes. A Escala de Teste de 

Estratégias verifica como os estudantes se preparam para os testes e quais estratégias 

utilizam. 
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A Escala de Atitudes averigua as atitudes e o interesse dos alunos na universidade e 

no sucesso acadêmico. A Escala de Motivação examina a prontidão dos estudantes, a 

autodisciplina e a vontade de exercer o esforço necessário para concluir com êxito as 

atividades acadêmicas. A Escala de Ansiedade investiga o grau com que os alunos se 

preocupam com a escola e com o seu desempenho acadêmico. 

A Escala de Concentração mede a habilidade dos alunos em dirigir e manter a 

atenção em tarefas acadêmicas. A Escala de Gerenciamento do Tempo analisa se os 

estudantes aplicam os princípios de gestão de tempo a situações acadêmicas. A Escala de 

Autotestagem avalia a utilização, por parte dos alunos, de técnicas de monitoramento para 

determinar o nível de entendimento das informações a serem aprendidas. E a Escala de 

Estratégias de Apoio busca constatar se os alunos utilizam recursos para ajudá-los a 

aprender ou reter as informações. 

Importante dizer que as duas versões do instrumento (LASSI e LASSI-HS) contam 

com traduções para diversos idiomas e que podem ser aplicadas de modo convencional, 

teste papel e lápis, e também de modo informatizado, via on-line. Além disso, a aplicação 

pode ser feita individualmente ou em grupo (Weinstein & Palmer, 1990, 2002). 

No que concerne à utilização do LASSI no Brasil, alguns estudos merecem 

destaque. Dentre eles pode-se citar o de Cardoso, realizado em 2002. A esse respeito 

Cardoso e Bzuneck (2004) afirmam que foi realizada uma pesquisa com o objetivo de 

investigar as metas de realização, o uso de estratégias de aprendizagem e a percepção do 

ambiente de aprendizagem por parte de alunos do curso superior. Os participantes foram 

106 alunos de dois cursos superiores. Na coleta de dados foram utilizados três 

instrumentos: a versão portuguesa do LASSI para identificar a adoção de estratégias de 

aprendizagem; um questionário para avaliar as Metas de Realização; e o Questionário de 

Percepções para medir a percepção do ambiente psicológico de uma dada disciplina. No 

que concerne ao LASSI, mais especificamente, os pesquisadores afirmam que 

selecionaram sete das dez subescalas propostas no instrumento original, ficando um total 

de 52 itens. Os resultados evidenciaram que a versão com 52 itens foi efetiva para levantar 

as estratégias de aprendizagem dos participantes, alcançando os objetivos propostos. 

Outro estudo relevante é o de Locatelli (2004), realizada com estudantes do Ensino 

Médio. A referida pesquisadora tinha como objetivo verificar se os adolescentes percebiam 

a escolarização como preparação válida para seu futuro profissional, e se a definição 

quanto à vocação interferia na motivação, no uso de estratégias pessoais de estudo e na 

percepção da instrumentalidade. Para tanto, ela utilizou como instrumento um questionário 
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de autorrelato, que continha 47 questões, tipo likert e se subdividia em quatro conjuntos de 

itens. Algumas questões do quarto conjunto de itens foram construídas com base no 

LASSI e objetivava avaliar a motivação para estudar, incluindo o tempo e esforço gasto 

nos estudos (exemplo de variáveis: esforço e dedicação, gerenciamento do tempo e meta 

aprender). Como resultado, no que diz respeito às estratégias pessoais de estudo, a 

pesquisadora encontrou semelhanças entre os grupos definidos vocacionalmente e os não 

definidos, demonstrando assim uma falta de informação quanto às vantagens de utilização 

de métodos adequados de estudo. 

Uma pesquisa mais recente realizada por Bartalo, em 2006, adaptou e validou o 

LASSI para a população de dois estados brasileiros. Participaram da pesquisa 833 

estudantes de universidades públicas localizadas em São Paulo e no Paraná. De acordo 

com Bartalo (2006) e Bartalo e Guimarães (2008) o instrumento original continha 77 

questões, tendo sido acrescido para o estudo 11 questões relativas às estratégias de estudo 

e aprendizagem adotadas na internet, passando o instrumento a contar com 88 itens em 

escala likert de cinco pontos, desde “nada característico” até “totalmente característico”. 

Tal instrumento contemplava 10 categorias: atitude, motivação, organização do tempo, 

ansiedade, concentração, processamento da informação, seleção de ideias principais, 

auxiliares de estudo, autoverificação e estratégias de verificação. Como resultado, alguns 

itens foram excluídos do instrumento que passou a contar com 82 questões. Além disso, 

duas categorias foram extintas (autoverificação e estratégias de verificação) e uma nova 

surgiu (preocupações ao estudar). Os índices psicométricos encontrados foram 

consideráveis e assim a escala foi considerada válida. 

 Outro instrumento internacional bastante utilizado para avaliar as estratégias de 

aprendizagem é o Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MLSQ). Pintrich, 

Smith, Garcia e McKeachie (1991) apontam que o MLSQ é um instrumento construído 

para avaliar a motivação dos estudantes universitários e o emprego de estratégias de 

aprendizagem. O questionário conta com uma versão mais recente que comporta 81 itens, 

dos quais 44 são da versão original e 37 são novos itens. A escala é em formato de likert 

de 7 pontos, variando desde “totalmente falso em relação a mim” até “completamente 

verdadeiro para mim”. Essa versão do instrumento é composta de 31 itens relacionados à 

motivação e 50 representativos das estratégias cognitivas e metacognitivas e das 

estratégias de gerenciamento de recursos. Tal versão conta com seis subescalas de 

motivação e nove subescalas de estratégias de aprendizagem. 
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Segundo tais autores as subescalas de motivação são: a) orientação intrínseca para a 

meta: analisa se o aluno percebe o porquê de se manter engajado em uma dada tarefa; b) 

orientação extrínseca para a meta: mede quanto o aluno se percebe participando de uma 

atividade visando notas, recompensas ou a avaliação de outras pessoas; c) valor da tarefa: 

avalia o quanto o estudante considera interessante, importante e útil a tarefa; d) crenças e 

controle sobre a aprendizagem: afere se o estudante acredita que os seus esforços 

produzirão resultados positivos; e) autoeficácia para aprendizagem e desempenho: 

averigua a expectativa para o sucesso e autoeficácia do estudante; e f) ansiedade aos testes: 

examina a ansiedade do aluno frente às expectativas, bem como ao desempenho 

acadêmico. 

E as subescalas de estratégias de aprendizagem: a) ensaio: analisa se o sujeito é 

capaz de nomear ou recitar os itens de uma lista; b) elaboração: verifica a capacidade do 

aluno em construir ligações entre os itens a serem aprendidos; c) organização: investiga a 

habilidade do estudante em selecionar informações apropriadas e construir ligações entre 

elas; d) pensamento crítico: mede a habilidade do estudante em aplicar conhecimentos 

prévios em situações novas a fim de resolver problemas; e) autorregulação metacognitiva: 

avalia se o sujeito consegue controlar e autorregular (monitorar, planejar e regular) a sua 

aprendizagem mediante novos conhecimentos; f) gestão de tempo e ambiente de estudo: 

examina a capacidade do estudante em gerir o seu tempo e o seu ambiente de estudo; g) 

regulação do esforço: averigua a habilidade do aluno em focar seus esforços e atenção em 

dada tarefa mediante as distrações e o desinteresse; h) aprendizagem com os pares: busca 

constatar se o estudante trabalha em colaboração com seus colegas; e i) procurar ajuda: 

afere a habilidade do estudante em pedir ajuda, seja dos pares ou dos professores quando 

está com dificuldades. 

No que concerne ao MSQL na realidade brasileira Machado (2005), objetivando 

investigar, em alunos do primeiro ano de um curso superior, fatores motivacionais e de 

contexto que poderiam influenciar na decisão do aluno desistir ou persistir no curso, 

construiu um instrumento chamado “Inventário de Motivação e Estratégias em Cursos 

Superiores”, utilizando-se do MSLQ. O instrumento possuía 95 questões, dispostas em 

escala likert de 7 pontos (nada verdadeiro - totalmente verdadeiro). As questões 

relacionadas à motivação, às estratégias de aprendizagem e aos motivos pelos quais os 

alunos vão à escola foram criadas a partir do MSLQ. Segundo o autor, a escala relativa às 

estratégias de aprendizagem continha itens pertinentes a elaboração, organização, esforço e 

regulação, metacognição e autorregulação, gerenciamento de recursos e busca de ajuda. Os 
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itens que se referiam a estratégias de ensaio, pensamento crítico e aprendizagem 

cooperativa do MSLQ foram excluídos com o objetivo de diminuir a extensão do 

questionário e os demais foram modificados de modo a criar um inventário que atendesse 

às peculiaridades da população brasileira. A partir dos resultados não foi possível 

encontrar uma relação entre o alto índice de evasão no primeiro ano com a motivação ou 

com o uso de estratégias, como era esperado. O instrumento obteve índices psicométricos 

aceitáveis, sendo por essa razão, recomendado. 

Outro instrumento internacional que merece ser destacado é o Self-Regulated 

Learning Interview Schedule (SRLIS). Trata-se de uma entrevista, para estudantes do 

ensino fundamental e médio, que tem por objetivo investigar o uso de 14 tipos de 

estratégias de aprendizagem. A entrevista contém questões abertas envolvendo situações 

hipotéticas nos contextos concretos de aprendizagem e os alunos respondem as questões 

tomando por base a aprendizagem em sala de aula, o estudo e a realização de tarefas 

escolares em casa e a preparação para provas (Boruchovitch, 2006; Boruchovitch & 

Santos, 2006). 

 No Brasil, alguns pesquisadores utilizaram esse último instrumento para identificar 

quais as estratégias de aprendizagem utilizadas pelos estudantes. Exemplo disso é Costa 

(2000) e Costa e Boruchovitch (2004) que tiveram como objetivo investigar o uso de 

estratégias de aprendizagem e o nível de ansiedade de alunos de 3º, 5º, 7º e 9º anos do 

ensino fundamental, de ambos os sexos, em situações de sala de aula, em situações de 

estudo e na realização de tarefas escolares (em casa). Para alcançar esse objetivo, elas 

utilizaram-se da SRLIS e de uma escala de ansiedade (Inventário de Ansiedade Traço-

Estado - IDATE). Os resultados indicaram que muitos alunos desconhecem ou não sabem 

usar adequadamente as estratégias, uma vez que apesar de terem relatado utilizar uma 

diversidade de estratégias de aprendizagem, mencionaram fazê-lo com pouca frequência. 

Fatores como ano escolar, idade, gênero e repetência afetaram o uso e o conhecimento de 

certas estratégias de aprendizagem. Além disso, encontrou-se relações significativas entre 

ansiedade e o uso de algumas estratégias. 

 Schlieper (2001) também utilizou-se dessa entrevista e teve como objetivo 

investigar o uso de estratégias de aprendizagem e as atribuições de causalidade para 

sucesso e fracasso escolar por parte dos alunos do ensino fundamental. Participaram da 

pesquisa 150 alunos de 4º, 6º e 8º anos do ensino fundamental, de ambos os sexos, com 

diferentes níveis de desempenho escolar e de nível socioeconômico desfavorecido. Os 

dados foram coletados mediante uma entrevista individual, que era composta de três 
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partes, onde a primeira buscava investigar os dados sociodemográficos dos sujeitos, a 

segunda as estratégias de aprendizagem utilizadas por eles (SRLIS) e a terceira as 

atribuições de causalidade a respeito do sucesso e do fracasso dos estudantes nas 

disciplinas de português e matemática. Os resultados revelaram que tanto as estratégias de 

aprendizagem quanto as atribuições de causalidade foram mais significativamente 

relacionadas à idade e ao ano escolar. Relações significativas também foram encontradas 

entre a menção de algumas estratégias de aprendizagem e as atribuições de causalidade 

para sucesso e fracasso escolar dos participantes. 

Com o objetivo de conhecer o repertório de estratégias de aprendizagem dos 

estudantes do ensino fundamental em situações de estudo, em sala de aula e em casa, bem 

como as diferenças existentes quando comparados o sexo, a idade e o ano escolar, Serafim 

(2004) utilizou como instrumento a SRLIS. Participaram da pesquisa 40 alunos, de ambos 

os sexos, de uma escola pública da cidade de Campinas, matriculados no 3º e 5º anos do 

ensino fundamental. Como resultado, ela encontrou que os alunos possuíam um repertório 

de estratégias de aprendizagem, contudo, esse era insuficiente frente às diversas situações 

de aprendizagem. 

Souza (2007) com o intuito de verificar a existência de relações entre as crenças de 

autoeficácia matemática, a percepção de utilidade matemática e o uso de estratégias de 

aprendizagem entre alunos do ensino fundamental, fez uso de um questionário 

informativo, de uma escala de autoeficácia matemática, de uma escala de utilidade 

matemática e da SRLIS. A amostra foi composta por 119 alunos do 5º, 7º e 9º anos do 

ensino fundamental de uma escola pública de um município paulista. Como resultados a 

pesquisadora encontrou que existia uma relação entre a autoeficácia, as estratégias de 

aprendizagem e a matemática. Além disso, foi verificado que tanto a autoeficácia como o 

uso das estratégias diminuíram conforme os alunos iam evoluindo nos anos escolares. 

Visando identificar a prevalência de sintomas depressivos, bem como conhecer e 

comparar o autoconceito e a crença de autoeficácia, as estratégias de aprendizagem e as 

estratégias de regulação emocional de crianças com e sem sintomas depressivos, Cruvinel 

(2009) fez uso, dentre outros instrumentos, da SRLIS. Compuseram a amostra 157 alunos 

do 4º e 5º anos do ensino fundamental, de ambos os sexos e com faixa etária entre 8 e 12 

anos de idade. Os resultados apontaram que tanto os estudantes com sintomas depressivos 

como os sem essa sintomatologia, relataram usar estratégias de aprendizagem, contudo os 

participantes com os sintomas afirmaram que em algumas situações não faziam uso do seu 

repertório de estratégias. 
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No que concerne aos instrumentos nacionais, muitos esforços têm sido feitos com o 

objetivo de desenvolver instrumentos válidos e confiáveis que possam avaliar as 

estratégias de aprendizagem utilizadas por estudantes. Nessa perspectiva, Boruchovitch e 

Santos, em 2001, elaboraram a Escala de Estratégias de Aprendizagem para Universitários, 

baseada nos instrumentos internacionais, para mensurar as estratégias de aprendizagem 

utilizadas por alunos do Ensino Superior, como o próprio nome indica (Oliveira, 2008). 

Boruchovitch (2006), Boruchovitch e Santos (2006) e Oliveira (2008) pontuam que 

tal escala comportava 30 itens, em escala tipo likert, que investigavam como os alunos 

estudam ou se preparam para uma avaliação. As questões apresentavam quatro opções de 

resposta: sempre (4 pontos), às vezes (3 pontos), raramente (2 pontos) e nunca (1 ponto), 

com pontuação variando entre 30 e 116 pontos. Compuseram a amostra 434 alunos 

universitários e o tempo médio de aplicação foi de 15 minutos. A análise fatorial 

evidenciou a existência de cinco fatores que explicavam 44% da variância total, mas que 

apresentavam discrepâncias relacionadas às categorias tradicionais do construto e 

contradições em relação ao desempenho acadêmico, utilizado como critério externo de 

evidência de validade. No entanto, os fatores 1 e 2 que tratavam respectivamente de 

estratégias cognitivas e metacognitivas apresentaram um alpha de 0,87 e 0,74, 

demonstrando a consistência interna dessas subescalas. 

Visando expandir os estudos, Santos, Boruchovitch, Primi, Bueno e Zenorini, no 

ano de 2004, analisaram os itens da escala por meio da Teoria de Resposta ao Item (TRI). 

Os resultados indicaram que era necessário fazer uma análise das dimensões apresentadas 

pela escala, uma vez que na análise fatorial evidenciou-se a organização de um construto 

multidimensional (Oliveira, 2008). 

Muneiro (2008) também fez uso desta escala, com os objetivos de conhecer e 

comparar o uso de estratégias de aprendizagem de alunos universitários em cursos da área 

de exatas e da área de humanas. Participaram do estudo 160 alunos, de ambos os sexos, 

matriculados nos cursos de Serviço Social e Engenharia Elétrica de uma Instituição de 

Ensino Superior particular, de uma cidade do interior do Estado de São Paulo. Os 

resultados, corroborando as pesquisas anteriores, apontaram haver diferenças qualitativas 

no uso de estratégias pelos estudantes de cursos de naturezas diferentes. 

Quanto aos alunos do Ensino Fundamental, Boruchovitch e Santos, em 2004, 

desenvolveram a primeira versão da Escala de Avaliação das Estratégias de Aprendizagem 

para o Ensino Fundamental (EAVAP - EF). A respeito da construção desse instrumento, 

Boruchovitch et al. (2006) apontam que participaram do estudo 305 alunos, de ambos os 
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sexos, do 3º ao 9º ano do ensino fundamental, provenientes de classe social desfavorecida. 

Eles responderam às questões traduzidas e adaptadas da SRLIS, que tratam de situações 

concretas de ensino e aprendizagem dos participantes. As respostas foram tratadas por 

meio da análise de conteúdo. Juízes independentes avaliaram o processo de categorização 

das respostas e os resultados indicaram concordância de 90% entre eles. Com os dados 

obtidos construíram a primeira versão da escala de estratégias para alunos do ensino 

fundamental. 

A escala, de acordo com Boruchovitch e Santos (2006) e Oliveira (2008), 

apresentava inicialmente 40 itens fechados, em formato likert, e uma questão aberta que 

buscava levantar outras estratégias utilizadas pelos estudantes, mas que não haviam sido 

contempladas na escala. Os 40 itens apresentavam três opções de resposta (sempre, às 

vezes e nunca) e avaliavam as estratégias de memorização, elaboração, administração de 

tempo, estruturação do ambiente, autoavaliação, estratégias de compreensão em leitura e 

apoio afetivo. 

Gomes (2002) e Gomes e Boruchovitch (2005) aplicaram a escala de estratégias de 

40 itens, em conjunto com outros instrumentos, em crianças do 5º ano do ensino 

fundamental, com os objetivos de adaptar um jogo para avaliar as estratégias de 

aprendizagem, verificar a existência de relações entre a compreensão da leitura e o 

desempenho no jogo e explorar relações entre as estratégias de aprendizagem e o 

desempenho no jogo. Participaram do estudo 29 estudantes, de ambos os sexos, de uma 

escola pública, de uma cidade paulista. Como resultados, as autoras encontraram uma 

correlação positiva entre as estratégias e os resultados do jogo. Além disso, apesar de não 

objetivar avaliar diferença entre os gêneros, os dados indicaram que as meninas obtiveram 

uma melhor pontuação quando comparadas aos meninos. 

Autoras como Cruvinel (2003) e Cruvinel e Boruchovitch (2004) também 

recorreram à escala de estratégias de 40 itens, bem como a outros instrumentos, com o 

objetivo de verificar a relação entre sintomas depressivos, rendimento escolar e estratégias 

de aprendizagem em escolares do ensino fundamental. Para tanto, avaliaram 169 crianças, 

de ambos os sexos, do 4º, 5º e 6º anos de uma escola pública, com nível social e 

econômico desfavorecido. Os resultados indicaram que os sintomas depressivos 

interferiram no uso das estratégias de aprendizagem e no rendimento escolar. Com os 

resultados não foi possível aferir diferença estatisticamente significativa entre os gêneros, 

entretanto, a média obtida pelas meninas foi um pouco superior a média dos meninos. Os 



40 

 

resultados indicaram também não haver diferença significativa entre os repetentes e os não 

repetentes. 

Rios (2005), objetivando investigar os efeitos de uma intervenção em estratégias de 

produção de textos utilizou, dentro outros instrumentos, de uma questão aberta extraída da 

SRLIS e da EAVAP - EF (versão 40 itens). Os resultados demonstraram que os estudantes 

que participaram do programa de intervenção ampliaram significativamente o repertório de 

estratégias de aprendizagem específicas para a produção de textos. 

Visando analisar as propriedades psicométricas da escala, Boruchovitch et al. 

(2006) desenvolveram um estudo com 433 estudantes de 4º ao 9º ano de escolas públicas 

de Campinas e de Catalão (Goiás) que responderam à versão da escala com 40 itens. As 

alternativas de respostas foram dispostas em escala likert de três pontos, mostrando a 

frequência (sempre, às vezes ou nunca) com que o estudante recorria à estratégia. O 

objetivo era explorar a funcionalidade dos itens de modo a se buscar uma versão mais 

específica quanto ao uso de estratégias cognitivas e metacognitivas. A análise fatorial 

mostrou a existência de três fatores, contudo, alguns itens apresentaram saturação em mais 

de um fator ou carga fatorial menor que 0,35 e, portanto foram excluídos. Deste modo, a 

escala foi reduzida para 20 itens, que se distribuíram em três fatores, e explicaram 27% da 

variância total. Os três fatores foram: fator 1 (ausência de estratégias), fator 2 (estratégias 

cognitivas) e fator 3 (estratégias metacognitivas). O Alpha de Cronbach da escala revelou 

que o instrumento apresentava índices aceitáveis de consistência interna, mas que deveria 

ser melhorado, observando a inclusão de novos itens, sobretudo na subescala de utilização 

de estratégias metacognitivas. 

Dando prosseguimento à pesquisa sobre a escala, Oliveira, Boruchovitch e Santos 

(2007) realizaram um estudo sobre as propriedades psicométricas da escala de 20 itens. A 

amostra foi composta por 206 estudantes, de ambos os sexos, do 8º e 9º anos do ensino 

fundamental de escolas públicas e privadas. A análise fatorial por extração dos 

componentes principais e rotação varimax indicou novamente uma estrutura de três 

fatores. Os itens agruparam-se no fator 1 (ausência de estratégias), fator 2 (estratégias 

cognitivas) e fator 3 (estratégias metacognitivas), tal como o estudo inicial. Três itens da 

escala não alcançarem saturação suficiente em nenhum dos fatores. Os alphas mostraram 

que o instrumento apresentava índices aceitáveis de consistência interna. Embora os 

índices psicométricos das três subescalas estivessem aceitáveis, o estudo também 

confirmou a necessidade de se ampliar a quantidade de itens da escala, especialmente no 

que se refere à subescala de estratégias metacognitivas. 
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Na mesma linha, Boruchovitch, Oliveira e Santos (2007) a fim de dar continuidade 

às pesquisas anteriores, realizaram um estudo utilizando a escala de estratégias de 

aprendizagem, versão 20 itens, como instrumento. Participaram 262 alunos do 5º ano de 

escolas públicas da cidade de Campinas. Os resultados confirmaram a estrutura de três 

fatores, tendo os itens se agrupado nos fatores de modo parecido às investigações 

anteriores. Contudo, os valores da consistência interna da escala foram inferiores aos 

encontrados no estudo anterior e ligeiramente superiores aos do primeiro estudo. Três itens 

precisaram ser excluídos, pois dois carregaram em mais de um fator e um carregou no 

fator não esperado. O fator 1 (ausência de estratégias) foi o que apresentou a melhor 

consistência interna quando comparados os resultados deste estudo com os anteriores. 

Visando aprimorar a referida escala de estratégias, averiguando as propriedades 

psicométricas da mesma, Oliveira (2008) e Oliveira, Boruchovitch e Santos (2009) 

construíram e validaram uma nova versão da escala. As autoras acrescentaram 17 novos 

itens à versão anterior que contava com 20, abarcando ao total 37 itens. Participaram do 

estudo 815 estudantes, do 3º ao 9º anos do ensino fundamental, de ambos os sexos, de 

escolas públicas e privadas dos estados de São Paulo e Minas Gerais. A análise fatorial, 

por componentes principais e rotação varimax, indicou uma estrutura de três fatores para a 

escala de estratégias de aprendizagem, com eigenvalues acima de 1,0 capazes de explicar 

31,14% da variância total. O agrupamento dos fatores ficou assim distribuído: Fator 1 - 

ausência de estratégias de aprendizagem, com 13 itens (α=0,80); Fator 2 - estratégias 

cognitivas, com 11 itens (α=0,74) e o Fator 3 - estratégias metacognitivas, com 7 itens 

(α=0,62). Com a análise fatorial a escala de 37 itens ficou reduzida a 31 itens, uma vez que 

6 itens não alcançaram cargas fatoriais satisfatórias. O Alpha de Cronbach da escala 

completa foi de 0,79, revelando que o instrumento apresenta índices aceitáveis de 

confiabilidade. Além disso, os dados demonstraram haver diferenças no uso das estratégias 

de aprendizagem quando considerados o sexo, a idade e a série escolar dos sujeitos, de 

forma que as estudantes do sexo feminino, os alunos mais jovens e aqueles das séries 

iniciais alcançaram pontuações mais elevadas (Oliveira, 2008; Oliveira, Boruchovitch & 

Santos, 2011). 

Com base nesses dados e com o intuito de analisar o repertório de estratégias de 

aprendizagem utilizado por escolares da cidade de Campina Grande, no interior do estado 

da Paraíba, Lins, Araujo e Minervino (2009) utilizaram-se da EAVAP - EF na versão de 

31 itens. Participaram do estudo 491 estudantes, do sexo masculino e do sexo feminino, 

matriculados do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental de escolas particulares e públicas, 
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com idade média de 12 anos e 7 meses (DP=1,7). De modo geral, os resultados 

confirmaram a estrutura de 3 fatores, tendo os itens se agrupado nos fatores de modo 

similar aos estudos anteriores. Contudo, o índice de consistência interna da escala como 

um todo foi de 0,52 e, portanto inferior ao encontrado em outros estudos. Os fatores 1 

(ausência de estratégias) e 2 (estratégias cognitivas) apresentaram bons valores de 

confiabilidade (0,80 e 0,73, respectivamente), enquanto que o fator 3 (estratégias 

metacognitivas) apresentou índices abaixo do recomendado (0,51). Neste fator, dois itens 

(o item 18 e o item 31) precisariam ser excluídos ou então remodelados, pois apresentaram 

cargas fatoriais baixas, a saber, 0,12 e 0,27. As referidas autoras identificaram também que 

o sexo feminino alcançou uma pontuação mais elevada do que o sexo masculino e que os 

estudantes mais novos e das séries iniciais obtiveram escores mais altos (Lins, Araujo & 

Minervino, 2009, 2011). 

Mediante o exposto, pode-se perceber a importância das estratégias para o processo 

de aprendizagem dos estudantes. Como é possível ver, tanto no Brasil como no exterior as 

pesquisas tem se voltado para estudantes com desenvolvimento típico, deixando a margem 

os estudantes com deficiências, incluindo os deficientes visuais. Frente a isso e entendendo 

que as estratégias de aprendizagem são importantes também para o aprendizado dos 

deficientes visuais, voltar-se-á a atenção no seguinte tópico para as questões relacionadas à 

deficiência visual e mais especificamente a cegueira. 

 

2.3 Cegueira 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2009) existem cerca de 

284 milhões de pessoas com deficiência visual em todo o mundo, das quais 39 milhões são 

cegas. Estima-se que, desse montante, mais de 1 milhão são crianças, com menos de 15 

anos. A OMS calcula que 90% das pessoas com esse tipo de deficiência encontram-se nos 

países em desenvolvimento. 

Em 2000, de acordo com o Censo Demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2000), o Brasil tinha uma população de 169.872.856. 

Desse total de pessoas, pouco mais de 24,6 milhões se declararam portadoras de 

deficiência (14,5% da população total). Sendo, a região sudeste a que tinha a menor 

proporção de deficientes (13,1%) e o Nordeste a que apresentava o maior percentual, 

16,8%. 
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No Brasil, no ano de 2000, 16.644.842 de pessoas se declaram deficientes visuais. 

Destas, 148.023 afirmaram ser incapazes de enxergar, 2.435.873 disseram ter grande 

dificuldade para enxergar e 14.060.946 pontuaram ter alguma dificuldade para enxergar. 

Do total de cegos, 77.863 eram do sexo feminino e 70.160 do sexo masculino. 

No Nordeste havia 57.416 cegos, dos quais 26.854 eram homens e 30.562 eram 

mulheres. O estado com o maior número de cegos era a Bahia (15.369), seguido de 

Pernambuco (9.340), Ceará (9.229), Maranhão (6.399), Paraíba (4.586), Piauí (4.204), Rio 

Grande do Norte (3.438), Alagoas (2.904) e Sergipe (1.947). 

Percebe-se, pois, que o número de pessoas com problemas para enxergar é alto e 

frente a essa realidade faz-se necessária uma discussão acerca do que é deficiência visual e 

do que pode ocasioná-la. 

 

2.3.1 Definições e causas da cegueira 

 

São considerados deficientes visuais, tanto as pessoas cegas como as com baixa 

visão (ou visão subnormal). A OMS (2009) define cegueira como a acuidade visual 

inferior a 3/60 (0,05) ou uma perda no campo visual inferior a 10 graus, no olho de melhor 

visão, após a correção refrativa. Enquanto que baixa visão é definida como acuidade visual 

inferior a 6/18 (0,3), mas igual ou superior a 3/60 (0,05) ou um campo visual com perda de 

menos de 20 graus, no melhor olho, após as correções possíveis. 

Cunha e Fiorim (2003) afirmam que os indivíduos considerados cegos são aqueles 

que possuem a visão nula ou diminuída a ponto de incapacitá-los para o exercício da 

maioria das tarefas diárias, enquanto que os indivíduos que possuem baixa visão são 

aqueles que têm dificuldade em executar tarefas visuais sem a prescrição de lentes 

corretivas, mas que podem aumentar suas habilidades, desde que sejam utilizadas 

estratégias visuais compensatórias ou modificações no ambiente. 

Dito de outra forma, a cegueira traduz-se em “uma alteração grave ou total de uma 

ou mais funções elementares da visão que afeta de modo irremediável a capacidade de 

perceber cor, tamanho, distância, forma, posição ou movimento em um campo mais ou 

menos abrangente” (p.15), podendo ocorrer desde o nascimento - cegueira congênita - ou 

posteriormente - cegueira adquirida (Sá, Campos & Silva, 2007). Já a baixa visão, de 

acordo com as autoras citadas, pode ser definida como redução da quantidade de 

informações que o sujeito recebe do ambiente e varia conforme a intensidade dos 

comprometimentos. 
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Masini (1993) aponta que para fins educacionais, a definição mais apropriada para 

a cegueira e a baixa visão é a sugerida pela Fundação Americana para Cegos (AFB), a qual 

afirma que criança cega é aquela cuja perda de visão indica que pode e deve ser utilizado 

em seu programa educacional o Sistema Braille, aparelhos de áudio e equipamentos 

especiais para que se alcance objetivos educacionais com eficácia. Corroborando, Gil 

(2009) afirma que cegos são os alunos que apresentam ausência total de visão com perda 

de projeção de luz, devendo utilizar o Sistema Braille no processo de ensino e 

aprendizagem, mesmo que a percepção de luz os auxilie na Orientação e Mobilidade. Já a 

criança com visão subnormal, segundo a referida Fundação, é aquela que possui visão 

limitada, porém útil na aquisição da educação, devendo-se utilizar recursos educativos para 

melhor explorar a visão residual. 

Neste estudo, o olhar se voltará apenas para a criança cega, pois há uma variação 

no modo de aprendizagem das crianças cegas e das com baixa visão. Tal variação ocorre 

porque dentro desses dois grandes grupos, têm-se graus diferentes de comprometimento, 

permitindo que a criança com baixa visão ora se aproxime mais da criança cega, ora da 

criança vidente, ampliando muito o espectro de avaliação. A esse respeito, Miranda (2008) 

informa que entre o grupo dos cegos e os de baixa visão existe uma variação de perdas que 

se caracteriza por diferentes graus de acuidade visual, que podem representar uma perda 

desde a percepção de luz até o limiar de normalidade. De modo semelhante, Gil (2009) 

afirma que a população de deficientes visuais é muito heterogênea, já que a deficiência 

visual é capaz tanto de reduzir como de anular a capacidade de ver. Assim, no grupo de 

indivíduos com deficiência visual são incluídos aqueles que nada enxergam, bem como 

aqueles que têm pouca capacidade de ver mesmo com o uso de lentes corretivas, mas que 

conseguem aproveitar os resíduos de visão em suas atividades. 

Segundo a OMS (2009), as principais causas da cegueira no mundo, por ordem de 

frequência, são: os erros de refração (miopia, hipermetropia e astigmatismo), a catarata e o 

glaucoma. Além dessas, degeneração macular, as opacidades da córnea, retinopatia 

diabética, tracoma e afecções oculares infantis como catarata, retinopatia da prematuridade 

e a falta de vitamina A. 

No que concerne a realidade brasileira, Rocha e Ribeiro-Gonçalves (1987) citam 

em seu trabalho que as causas da cegueira são diferentes quando se trata de crianças e 

adultos. Assim, afirmam que as causas mais comuns na infância são as anomalias do 

desenvolvimento, as infecções durante o período gestacional e o nascimento, a 

prematuridade, os erros inatos do metabolismo, as distrofias, os traumas e os tumores. Na 
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idade adulta, diferentemente, são as doenças como diabetes e a hipertensão arterial, bem 

como glaucoma e catarata, o descolamento da retina, a degeneração macular senil, além 

dos tumores, dos traumatismos e das infecções. 

Brito e Veitzman (2000), utilizando o protocolo de causas de cegueira e baixa visão 

da OMS, demonstraram que aproximadamente 60% das doenças oculares, no Brasil, são 

preveníveis ou tratáveis. As moléstias hereditárias, segundo as autoras, são mais frequentes 

nos países desenvolvidos, onde a melhor qualidade de vida da população e o amplo acesso 

aos bons serviços de saúde fazem com que os agentes infecciosos influenciem pouco na 

perda visual. Nessa medida, as autoras apontam que, diferentemente dos dados da OMS, as 

causas de cegueira mais frequentes no Brasil são o glaucoma congênito, a retinopatia da 

prematuridade, a rubéola, a catarata congênita e a toxoplasmose congênita. Sendo o 

glaucoma, a retinopatia da prematuridade e a rubéola as causas preveníveis e/ou tratáveis 

mais frequentes. 

 

2.4 A aprendizagem da criança cega 

 

Durante muito tempo pesquisadores acreditaram que a criança cega era uma criança 

“normal” sem visão, de modo tal que o seu desenvolvimento se efetivava da mesma forma 

que o da criança vidente. Apesar do pensamento vigente, na década de 70, pesquisadores 

como Santin e Simmons (1977) começaram a discutir esta questão, alertando para o fato de 

que o desenvolvimento sensorial, cognitivo e afetivo da criança com cegueira era diferente 

do da criança vidente e que assim sendo, as peculiaridades precisavam ser consideradas. 

Nessa perspectiva, Cunha e Fiorim (2003) afirmam que atualmente já é 

comprovado que a sequência desenvolvimental ocorre em uma ordem própria na criança 

cega, diferenciando-se, portanto, da criança tida como “normal”. Tal diferenciação ocorre, 

pois a visão desempenha um papel predominante nos primeiros anos de vida, uma vez que 

é um estímulo motivador para a comunicação e realização de ações. O relacionamento com 

o mundo exterior é realizado principalmente por meio da visão, de forma que problemas 

oculares podem representar prejuízos para a aprendizagem e socialização (Gasparetto, 

Temporini, Carvalho & Kara-José, 2004). 

Nessa medida, Alves e Duarte (2005) acreditam que a falta de informações visuais 

pode ocasionar, caso a criança não seja adequadamente estimulada, prejuízos em diversos 

aspectos de seu desenvolvimento, tais como atrasos no campo motor, cognitivo, emocional 

e social. Corroborando, Miranda (2008) afirma que algumas habilidades como observar, 
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comparar, seguir modelo, deduzir, interpretar e até mesmo controlar se desenvolvem com 

mais facilidade quando há o auxilio do canal visual. Logo, uma criança cega tem que lidar 

com uma série de obstáculos que poderão afetar seu desenvolvimento se não receber 

atendimento especializado tão logo seja detectado seu problema. 

Diante disso, pode-se dizer que as chances e oportunidades para o aprendizado da 

criança com deficiência visual é menor, pois a deficiência limita o que a criança pode 

imitar ou apreender sozinha. Isto não significa que ela não aprenderá, mas que dependerá 

de outras pessoas para lhe ensinar e mostrar o que, inicialmente, não poderá aprender de 

forma natural (Ferrel, 1999). Logo, a criança com deficiência visual deve ser exposta, 

sistematicamente e de forma planejada, a situações de aprendizagem que a criança sem tal 

deficiência vivencia de modo assistemático e não planejado (Cunha, Canal & Enumo, 

2006). 

No que se refere mais especificamente à aprendizagem escolar, uma das 

preocupações constantemente apresentadas pelos professores do ensino regular que 

recebem alunos cegos em suas classes refere-se ao modo de aprendizagem desses alunos e, 

especialmente, aos recursos necessários para essa aprendizagem (Laplane & Batista, 

2003). Isto ocorre, porque a sociedade atual é voltada para os videntes e o 

desenvolvimento e a aprendizagem são direcionados para o padrão das pessoas que 

enxergam, desconsiderando, por exemplo, as diferenças existentes entre os videntes e os 

não videntes (Masini, 1995). 

Nessa mesma perspectiva, Sousa (2009) pontua que a sociedade privilegia como 

formas de conhecer o mundo, a visão, colocando em um plano inferior os demais sentidos. 

Com isso, as diferenças existentes entre os sujeitos são desconsideras, homogeneizando as 

formas de ação frente à realidade. A criança cega deve vivenciar o mundo por meio dos 

sentidos remanescentes como o tato, a audição, o olfato e o paladar. Logo, ela deve ser 

encorajada pelo toque, pela voz de pessoas e por brinquedos móveis e sonoros que lhe 

permitam apoio, segurança e organização postural (Rabello, Motti & Gasparetto, 2007). 

Contudo, segundo Santin e Simmons (1977) é preciso que se tenha em mente que 

faltando à visão, os sentidos remanescentes têm de funcionar sem a integração que tal 

sentido proporciona, de maneira que a informação de que dispõe a criança cega não é a 

mesma de que dispõe a criança vidente. E por ter um equipamento sensorial diferente e, 

portanto, uma base de dados distinta, a criança cega desenvolve e organiza o mundo de 

modo particular. Corroborando, Sá et al. (2007) salientam que é preciso que se tenha 

consciência que os deficientes visuais recebem as informações do meio ambiente e as 
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processam de forma distinta e precisam encontrar formas, para explorar e conhecer o 

mundo, diferentes dos sujeitos que enxergam. 

Por exemplo, a experiência que uma criança cega tem de um grande edifício é 

diferente da que uma vidente tem, pois enquanto a primeira foca na textura (áspera, 

estriada), na maleabilidade (dura), no som (tráfego, pessoas caminhando e conversando) e 

no cheiro (argamassa, madeira), a segunda foca no tamanho, no formato e na cor. Diante 

disso, entende-se que qualquer tentativa do vidente de descrever o edifício dará ênfase as 

características aparentes, que não têm significado para a criança cega, visto que não 

corresponde a sua experiência sensorial (Santin & Simmons, 1977). 

Diferentemente do que popularmente é difundido, os sentidos têm a mesma 

potencialidade para todos os sujeitos e se os deficientes visuais possuem os sentidos do 

tato, olfato, audição e paladar mais desenvolvidos, isso ocorre não porque neles esses 

sentidos são naturalmente mais desenvolvidos pra compensar a falta da visão, mas sim 

porque eles aprenderam a utilizá-los e recorrem a eles com mais frequência por força da 

necessidade (Sá et al., 2007). 

Pelo exposto, percebe-se que as crianças cegas são capazes de aprender e se 

desenvolver, assim como fazem as demais crianças, desde que lhes sejam dadas 

oportunidades para fazê-lo. Nesse sentido, Gil (2009) destaca a importância da autonomia 

e da independência para as crianças com deficiência visual, de modo tal que deve ser 

oportunizado as pessoas com deficiência tomar decisões, interagir criticamente com o 

meio, objetos e outras pessoas. E nesse sentido, a mobilidade, juntamente com o trabalho 

de orientação, é imprescindível à vida dos sujeitos com deficiência visual, visto que ao 

trabalharem a insegurança e o medo, podem adotar uma postura ativa em vez de submissa 

as ideias e influências externas. 

 

2.4.1 A inclusão escolar 

 

O processo de inclusão no Brasil, não ocorreu de uma hora para outra. De acordo 

com Anjos, Andrade e Pereira (2009) trata-se de um processo evolutivo, marcado 

essencialmente por três períodos, a saber: segregação, integração e inclusão. 

A respeito desses períodos, Mendes (2008) aponta que desde o século XIX algumas 

iniciativas isoladas davam conta da inclusão de pessoas com deficiência, mas essa ocorria 

nas instituições residenciais e hospitais. Apenas na década de 50, foi que essas pessoas 

começaram a ser encaminhadas para as instituições filantrópicas, pensadas para atender 



48 

 

especialmente aqueles excluídos da escola regular. Esse período é intitulado pelos autores 

como segregacionista. 

Mendes (2006) acredita que a segregação era justificada pela crença de que a 

pessoa com deficiência seria mais bem cuidada e protegida se mantida em um ambiente 

específico e, além disso, buscava-se também proteger a sociedade dos “anormais”. Assim, 

as instituições mantinham isoladas das demais, as pessoas que possuíam características 

socialmente indesejáveis, para garantir a ordem dos espaços públicos e evitar a 

proliferação de tais características, pois se acreditava que as deficiências físicas, psíquicas, 

intelectuais e morais eram hereditárias (Prioste, 2006). 

Luz e Godim (2008) afirmam que as ações segregacionistas e a consequente 

segmentação das deficiências, faziam com que a formação escolar e a vida social das 

pessoas com deficiência acontecessem em um mundo à parte, maximizando o processo de 

exclusão desta parcela da população. Concordando, Anjos et al. (2009) comentam que 

nesse período se buscava educar o deficiente entre seus iguais, afastando-os do restante da 

sociedade. A deficiência era considerada como própria do indivíduo e a ciência 

preocupava-se em caracterizar e categorizar os distúrbios a partir de um modelo médico da 

deficiência, amparado na categorização, na prevenção e na busca de cura. 

Esse modelo de segregação foi muito criticado e em meados da década de 70 a 

questão da deficiência passou a ser mais discutida e novas formas de enxergar essa parcela 

da população surgiram. Tinha-se início a fase da “integração escolar”, que de acordo com 

Prioste (2006), assumiu características distintas no Brasil, marcada essencialmente pela 

ampliação das classes especiais nas escolas regulares. 

Mendes (2006), a despeito do movimento integracionista, diz que os defensores 

desse modelo afirmavam que a sua implantação traria benefícios tanto para os alunos com 

deficiências como para aqueles sem deficiências. Dentre os benefícios para alunos 

deficientes citavam a participação desses alunos em ambientes de aprendizagem mais 

desafiadores, a oportunidade para observar e aprender com alunos mais competentes, bem 

como a vivência em contextos mais realistas, próximos da normalidade. Em contrapartida, 

os alunos sem deficiências teriam a possibilidade de aprender a aceitar as diferenças nas 

formas como as pessoas nascem, crescem e se desenvolvem, e diante disso, poderiam ser 

trabalhadas atitudes de aceitação das próprias potencialidades e limitações. 

Ainda sobre o movimento integracionista Anjos et al. (2009) dizem que, ao abrir 

espaços na escola regular para as pessoas com deficiência, o que se buscava era adequar 

essas pessoas, aproximando-as ao máximo dos padrões da escola comum, mesmo que 
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ficassem agrupadas em classes especiais. Nesse sentido, percebe-se que com o principio da 

integração almejava-se, além da frequência dos alunos com deficiência na escola comum, 

a possibilidade de que eles aprendessem e acompanhassem o mesmo currículo regular, 

orientado por métodos pedagógicos empregados na educação dos indivíduos considerados 

normais. Com adaptações unilaterais, ou seja, principalmente por parte da pessoa com 

deficiência, o movimento integracionista buscava inserir os estudantes com deficiência na 

sociedade para que eles adquirissem níveis de competência compatível com as normas 

vigentes (Gil, 2009). 

Tal modelo também sofreu ao longo do tempo inúmeras críticas, pois embora 

atreladas ao conceito de integração, as classes especiais continuavam segregando o 

deficiente do convívio social (Luz & Godim, 2008), de modo tal que o resultado principal 

desse movimento foi o fortalecimento do processo de exclusão na escola pública de 

crianças consideradas indesejadas pela escola comum (Mendes, 2008). 

Diante disso, no final dos anos 90, começou-se a pensar na inclusão. Para Alves e 

Duarte (2005) essa se refere a um movimento mais amplo, que visa promover a 

participação social concreta das pessoas com deficiências. Desta forma, para esses autores, 

a sociedade deve fornecer condições para que todas as pessoas tenham a possibilidade de 

ser um agente ativo na sociedade. Para que isso se efetive, contudo, faz-se necessário a 

reestruturação da sociedade para que a pessoa com deficiência consiga exercer seus 

direitos. As ações inclusivas, portanto, devem se fazer presentes em todos os aspectos da 

vida do indivíduo, tais como no meio educacional, cultural e no trabalho. 

No que concerne mais especificamente a inclusão escolar, Mendes (2006) afirma 

que havia duas posições acerca da inclusão. De um lado os defensores da “inclusão total” e 

de outro os da “Educação inclusiva”. Os adeptos da primeira acreditavam que todos os 

alunos com deficiências, incluindo aqueles com graus elevados de comprometimento, 

deveriam ser incluídos na escola regular, para que pudessem se socializar com os demais. 

Já os defensores da segunda, afirmavam que apenas aqueles com graus leves e moderados 

deveriam ser incluídos e, além disso, não descartavam a existência das escolas especiais. 

Ao que parece, a segunda alternativa é a que tem mais aceitação, pois ainda há muita 

resistência, tanto dos pais, professores e alunos como dos especialistas em aceitar a ideia 

da inclusão total. 

Assim, a respeito da Educação inclusiva, Brasil (2004) afirma que esse movimento 

implica mudança de atitudes, constante reflexão sobre a prática pedagógica, modificação e 

adaptação do meio e da estrutura escolar, para que se possa responder às necessidades 
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educativas e beneficiar todas as crianças, independentemente do tipo de deficiência que 

apresentem. Nesse sentido, Prioste (2006) salienta que se faz necessário remover as 

barreiras arquitetônicas, programáticas e atitudinais para que a inclusão se efetive. As 

modificações devem, portanto começar pela percepção e pelos valores humanos, para 

posteriormente refletirem no processo educativo (Luz & Godim, 2008).  

Gil (2009) acredita que a inserção de crianças com necessidades educativas 

especiais envolve não só a informação, o conhecimento e a formação acadêmica dos 

profissionais, mas também a emoção, as crenças e os valores culturais e individuais de 

toda a comunidade escolar. Assim sendo, a presença dessas pessoas deve contagiar o 

coletivo, abrindo novas experiências curriculares, flexibilizando a grade de disciplinas e a 

estrutura de séries, de tal modo que se criem novas lógicas no interior da escola e nas 

relações educativas como um todo (Anjos et al., 2009). 

Percebe-se então que a inclusão apenas terá condições de se concretizar quando 

realmente houver respeito e aceitação à diferença, ou seja, quando não existirem mais o 

preconceito, a discriminação e a ignorância. Quando as pessoas conseguirem aceitar, 

conviver, interagir e acreditar que os deficientes possuem não apenas limites, mas também 

potencialidades (Tessaro, Waricoda, Bolonheis & Rosa, 2005). Discutir inclusão, segundo 

Godim e Silva (2008), significa romper com paradigmas sociais excludentes, 

possibilitando conhecer novas concepções acerca do deficiente, o qual deixa de ser 

considerado como um indivíduo inútil e inferior para se constituir em um sujeito capaz de 

superar limites, antes desacreditado pela sociedade. 

Apesar da escola inclusiva exigir novas estruturas e novas competências do 

contexto escolar como foi comentado, Luz e Godim (2008) afirmam que o que se percebe 

na prática é que as escolas públicas não têm correspondido às características individuais e 

socioculturais diferenciadas de seu alunado, funcionando de forma seletiva e excludente. 

Segundo as autoras, a escola pública não apresenta o aparato humano, técnico e 

metodológico para ofertar um ensino de qualidade nem aos alunos considerados 

“normais”, nem muito menos aos alunos com deficiências. E é por essa razão que a 

inserção de crianças com necessidades educativas especiais na rede regular de ensino, traz 

em seu bojo muita ansiedade, medo e questionamentos (Brasil, 2004). 

Diante disso, é preciso que se entenda que a inclusão vai muito além da simples 

inserção do aluno com necessidades educativas especiais no espaço escolar. É necessário 

oferecer recursos físicos, humanos e metodológicos para a sua efetiva inclusão (Luz & 

Godim, 2008). A reestruturação das instituições não deve ser apenas uma tarefa técnica, 
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pois depende, acima de tudo, de mudanças de atitudes, de compromisso e disposição e 

muito mais que, de cada pessoa, individualmente, depende de todos, coletivamente 

(Bertuol, 2010). 

Nesse sentido, Brasil (2004) afirma que a inclusão depende da criação de rede de 

apoio e ajuda mútua entre escolas, pais e serviços especializados da comunidade para a 

elaboração do projeto pedagógico, de modo tal que o professor da classe regular assuma a 

responsabilidade pelo trabalho pedagógico e receba apoio do professor especializado, dos 

pais e demais profissionais envolvidos, para a identificação das necessidades educacionais 

especiais, a avaliação do processo de desenvolvimento e aprendizagem e o planejamento 

de metas. Corroborando, Sant’Ana (2005) diz que na inclusão educacional, torna-se 

necessário o envolvimento de todos os membros da equipe escolar no planejamento de 

ações e programas voltados à temática, de modo que o trabalho seja desenvolvido em 

conjunto por todos que atuam, direta ou indiretamente, com a criança. Nessa medida, para 

Tessaro et al. (2005) a inclusão é um processo complexo que envolve a adaptação de todas 

as partes: população geral, profissionais, familiares e a própria pessoa a ser integrada. 

Pelo exposto, entende-se que apesar da proposta inclusivista ser a mais defendida 

pelos autores que trabalham com educação especial, tal modelo não conseguiu se 

estabelecer no Brasil, de modo que atualmente convivem práticas segregacionistas, 

integracionistas e inclusivistas no cotidiano das escolas. Isto ocorre, de acordo com Anjos 

et al. (2009), pois esses três modelos foram trazidos de outros países e ao se discutir a 

implantação deles não se levou em consideração a história da Educação Especial no Brasil.  

Reflexo dessa realidade são os números do Ministério da Educação (Censo Escolar 

da Educação Básica) que apontam que, em 2010, apenas 420.871 estudantes foram 

matriculados em escolas da rede municipal e estadual de ensino, na modalidade de 

Educação Especial (Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e Incluídos), no ensino 

fundamental (regime parcial ou integral). Desse universo, somente 409 crianças cegas 

foram matriculadas na rede regular de ensino, na região Nordeste. Desse efetivo, como 

pode ser visto na Tabela 1, 5,62% no Rio Grande do Norte e 2,20% na Paraíba (Brasil, 

2010). 
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Tabela 1. Distribuição da quantidade de alunos 

matriculados no ensino fundamental por estado 

 
Estados 

Número de 

matrículas 
Porcentagem 

Nordeste 

MA 98 23,97% 
PI 18 4,40% 

CE 139 33,99% 

RN 23 5,62% 

PB 9 2,20% 
PE 39 9,53% 

AL 25 6,11% 

SE 16 3,91% 
BA 42 10,27% 

Fonte: Ministério da Educação (MEC), Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Diretoria 

de Estatísticas Educacionais (Deed). 

 

Apesar desses dados, os autores afirmam que as leis que regulamentam a inclusão 

no Brasil estão sendo cada vez mais difundidas e com isso tornado a presença das crianças 

com necessidades educacionais especiais uma realidade. A respeito dessas leis, pode-se 

dizer que implementação da política de educação inclusiva no Brasil teve como ponto de 

partida a promulgação da Constituição Federal Brasileira, em 1988. Esta, conforme pode 

ser visto em Brasil (1988), estabelece em seu Artigo 208, Inciso III, que os portadores de 

deficiência têm direito a atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede 

regular de ensino. 

Contudo, mesmo após a promulgação da Constituição, a discussão acerca da 

inclusão das pessoas com deficiências nas escolas era incipiente. Foi apenas com a 

realização de alguns eventos internacionais, como a "Conferência Mundial de Educação 

para Todos", que ocorreu na Tailândia, em 1990, onde o Brasil, reconhecendo a falta de 

oportunidades educacionais para essa parcela da população, fixou metas para melhorar o 

sistema educacional brasileiro, incluindo a educação de crianças e jovens com 

necessidades educativas especiais e a "Conferência Mundial sobre Necessidades 

Educacionais Especiais: Acesso e Qualidade", em junho de 1994, que resultou na 

publicação da Declaração de Salamanca, que as teorias e práticas sobre inclusão escolar 

passaram a ser debatidas com mais afinco no país (Mendes 2006, 2008). 

Com esse debate em vigência, em 20 de dezembro de 1996, foi publicada a lei nº 

9.394, que estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional (Brasil, 1996). Em seu 

capítulo V, que trata da educação especial, tal lei definiu que os educandos com 

necessidades educacionais especiais deveriam ser inseridos, quando possível, na rede 

regular de ensino e deveriam receber apoio especializado dentro da escola regular, 
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conforme aponta o artigo 58. Além disto, o artigo 59 da referida lei pontua que os 

professores que receberão alunos com necessidades educacionais especiais deverão ser 

capacitados para a integração desses alunos nas classes comuns. E os professores que 

trabalharão com o atendimento especializado deverão ter uma especialização adequada em 

nível médio ou superior. 

Assim sendo, respaldados pelas leis, os alunos com necessidades educacionais 

especiais começaram a ser “incluídos” nas escolas regulares. Contudo, tal inclusão ocorreu 

de forma desordenada, pois a comunidade escolar não estava preparada para receber tais 

alunos. Logo, esta inclusão, apresentada nos documentos e legislações, ainda se encontra 

como uma intenção, visto que não foram ofertadas as condições necessárias à efetiva 

realização desse processo (Godim & Silva, 2008). Diante disso, cabe discutir o papel da 

escola regular frente a essa realidade. 

 

2.4.2 A escola 

 

A escola é o primeiro campo para aprendizagem formal e têm-se constatado que o 

ritmo da aprendizagem das crianças cegas costuma ser mais lento, particularmente no 

período da alfabetização. Contudo, tal lentidão não ocorre por uma limitação intelectual e 

sim, por características decorrentes da deficiência visual e pela tardia participação nos 

programas de Educação Infantil (Brasil, 2001). Nesse sentido, Sá et al. (2007) acreditam 

que as crianças cegas necessitam de um ambiente estimulador, que leve em consideração 

as suas limitações visuais e as possibilite desenvolver o seu aparelho perceptivo, visto que 

essas crianças têm o mesmo desejo de aprender e a mesma curiosidade que as videntes e 

por isso precisam ter oportunidade para se desenvolver. 

Rabello et al. (2007) afirmam que para favorecer a aprendizagem escolar da criança 

cega e atender às suas necessidades deve-se pensar na adaptação de currículos, estratégias 

de ensino, uso de recursos auxiliares e compensatórios, parcerias com a comunidade, assim 

como modificações que envolvam o sistema de avaliação. Nessa medida, Luz e Godim 

(2008) salientam que o sucesso escolar das crianças cegas vai depender do tipo de material 

que será utilizado para subsidiar o método de ensino, mediante a utilização de outros meios 

sensoriais que não estejam atrelados a uma perspectiva visual. Ou seja, a escola precisa 

considerar que os sujeitos cegos falam de uma posição diferente quando comparados com 

as crianças sem deficiência visual (Sousa, 2009), como apontando anteriormente. 
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Nesse sentido, Masini (1991) afirma que para que o deficiente visual organize o 

mundo, precisa dispor de condições para explorá-lo e por essa razão as situações 

educacionais devem estar organizadas de forma tal que ele possa utilizar todas as suas 

possibilidades. Logo, deve-se considerar que o conhecer não necessariamente relaciona-se 

com o ver, pois caso contrário irá se desconsiderar as diferenças entre o cego e o vidente, 

limitando a educação do primeiro, impedindo-o de compreender. Com isso, o professor 

precisa estar atento à maneira que a criança percebe e explora o que a cerca, organiza o 

que apreende, e comunica-se com os outros e com o meio (Masini, 1993). 

Como isso nem sempre ocorre, muitas vezes os alunos com deficiência visual 

desistem da escola porque suas expectativas em relação a ela são frustradas, não por 

incompetência ou falta de capacidade intelectual, mas porque a escola não se encontra 

preparada para receber esses alunos, deixando de utilizar recursos adequados que facilitem 

o processo de aprendizagem (Lira & Schlindwein, 2008). Nesse contexto, Gil (2009) 

aponta que quando uma criança com deficiência entra na escola, supõe-se que esteja 

preparada para recebê-la. Mas na prática o que se observa é uma escola sem estrutura 

física e sem pessoal para trabalhar adequadamente com essas crianças e proporcionar-lhes 

o desenvolvimento e a aprendizagem esperada. 

Deste modo, esta autora aponta que não se pode continuar inserindo os alunos com 

deficiências nas salas de aulas regulares, sem compreender quem são eles, quais são seus 

problemas, o que se pode fazer com eles a fim de amenizar as suas dificuldades e 

evidenciar as suas potencialidades. Logo, a organização das escolas e classes especiais 

precisa ser repensada, implicando uma mudança estrutural e cultural para que todos os 

alunos tenham suas especificidades atendidas (Bertuol, 2010). 

Ainda no que concerne a escola regular, de acordo com a legislação brasileira, essa 

deve ter um espaço especial para o atendimento de crianças com necessidades 

educacionais especiais, as chamadas salas de recursos multifuncionais. Estas, segundo 

Brasil (2006), referem-se a espaços da escola onde se realiza o atendimento educacional 

especializado de alunos com necessidades educacionais especiais, por meio do 

desenvolvimento de estratégias de aprendizagem, centradas em um fazer pedagógico que 

favoreça a construção de conhecimentos pelos alunos, subsidiando-os para que 

desenvolvam o currículo e participem da vida escolar. Complementando, Costa (2009) e 

Bertuol (2010) afirmam que essas salas têm como objetivo atender as pessoas com 

deficiências, que se encontram matriculadas na rede regular, servindo, portanto, como um 
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suporte que deve complementar ou suplementar o atendimento educacional realizado em 

classe comum. 

Nesse sentido, Sala (1993) afirma que a sala de recursos consiste em um ambiente 

da escola regular, que conta com a permanência de um professor especializado e de 

equipamentos audiovisuais e recursos materiais didáticos especiais, como regletes, 

punções, sorobãs, máquinas Perkins, livros em Braille, lupas, luminárias, mapas e figuras 

geométricas em relevo, entre outros objetos de diferentes texturas, formas, tamanhos, 

espessuras e cores. Brasil (2001), de modo semelhante, garante que a sala de recursos é um 

espaço composto por equipamentos, materiais e recursos pedagógicos específicos à 

natureza das necessidades especiais do educando. Tal ambiente deve ofertar um 

atendimento especializado, a alunos de diversas faixas etárias, matriculados em diferentes 

níveis ou tipo de ensino, como complemento ao ensino ministrado em classe comum. 

O atendimento em sala de recursos, conforme aponta Brasil (2001), deve ser 

realizado no turno inverso ao da classe comum, podendo ser individual ou em grupo, de 

acordo com o número de alunos por turma, observando-se os seguintes aspectos: potencial 

de aprendizagem, bem como o nível de escolaridade dos alunos; recursos especiais 

necessários a sua educação; e as atividades que compõem o currículo e as suas 

complementações. O atendimento em grupo não deverá exceder o tempo do trabalho 

individual e que esses deverão ser organizados por faixa etária e/ou conforme necessidades 

pedagógicas (Bertuol, 2010). 

Além disso, Brasil (2001) afirma que a permanência em sala de recursos deve 

reduzir-se gradativamente, à medida que o aluno for adquirindo domínio das técnicas de 

leitura e escrita pelos métodos adequados para alunos cegos e de baixa visão, e à medida 

que ele for adquirindo segurança e independência em seu desempenho acadêmico e social. 

Ou seja, o aluno deve frequentar a sala de recursos o tempo necessário para superar suas 

dificuldades e obter êxito no processo de aprendizagem na classe comum (Bertuol, 2010). 

Brasil (2006) pontua que devem ser atendidos na sala de recursos alunos com 

dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento 

que dificultam o acompanhamento das atividades curriculares; alunos com dificuldades de 

comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos; alunos que evidenciam altas 

habilidades/superdotação e que apresentem uma grande dificuldade ou interesse em 

relação a algum tema ou grande criatividade ou talento específico. Logo, segundo este 

autor “incluem-se, nesses grupos, alunos que enfrentam limitações no processo de 

aprendizagem devido a condições, distúrbios, disfunções ou deficiências, tais como, 
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autismo, hiperatividade, déficit de atenção, dislexia, deficiência física, paralisia cerebral e 

outros” (p.16).  

Massini (1993) afirma que cabe a professora responsável pela sala de recursos: 

orientar à professora da classe comum no atendimento ao aluno com deficiência visual; a 

transcrição de textos para o Braille para os alunos cegos acompanharem o que é dado pela 

professora; a transcrição do Braille para a escrita cursiva, de lições e provas, para que a 

professora da classe corrija da mesma forma que faz com os demais alunos; a 

complementação de lições que requeiram a utilização de recursos e materiais específicos. 

Além disso, Sala (1993) aponta que tal professor deve instruir e alfabetizar os alunos pelo 

sistema Braille; orientá-los no uso de equipamentos e materiais especiais; fazer 

aconselhamento em caso de problemas pessoais ou sociais, bem como treinamento 

sensorial e perceptivo, atividades da vida diária e atividades de orientação e mobilidade; 

preparar material especializado para uso do professor em sala de aula; participar dos 

planejamentos com a equipe da escola e orientar a família quanto à aprendizagem do 

aluno. Deste modo, o trabalho realizado na sala de recurso deve constituir uma série de 

procedimentos específicos, de forma a desenvolver os processos cognitivos, motores, 

sociais, afetivos e emocionais dos alunos (Paraná, 2008). 

Nesse processo, a formação dos professores é fundamental para que a 

aprendizagem esteja centrada no potencial de cada aluno, de forma que uma incapacidade 

para andar, ouvir, enxergar, ou um déficit no desenvolvimento não sejam classificados 

como falta de competência para aprender e nem causa para que os alunos desistam da 

escolarização. Por essa razão, para atuar em Sala de Recursos o professor deverá ter: 

especialização em Educação Especial ou Licenciatura Plena com habilitação em Educação 

Especial ou, habilitação específica em nível Médio, na extinta modalidade de Estudos 

Adicionais e, atualmente, na modalidade Normal (Bertuol, 2010). 

A esse respeito Sant’Ana (2005) afirma que a ausência de formação especializada 

dos educadores para trabalhar com essa clientela tem se mostrado um sério problema na 

implantação de políticas inclusivas, tornando-se, pois, importante que esses profissionais 

sejam instrumentalizados a fim de atender às peculiaridades apresentadas pelos alunos. 

Contudo, a autora salienta que a formação docente não pode restringir-se à participação em 

cursos eventuais, mas sim, precisa abranger necessariamente programas de capacitação, 

supervisão e avaliação que sejam realizados de forma integrada e permanente. 

Costa (2009) pontua que existem duas posições, contrárias entre si, sobre a adoção 

da sala de recursos no sistema regular de ensino. De um lado, alguns defendem que a sala 
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de recursos é fundamental dentro da escola, uma vez que se constitui em um espaço no 

qual alunos e professores podem, juntos, complementar as lacunas que existem no dia a dia 

das salas de aula comuns. De outro existem aqueles que afirmam que a inclusão já está 

ocorrendo na escola e que a sala de recursos serve apenas como um espaço 

segregacionista, uma vez que delega aquele espaço apenas alguns estudantes e que, 

portanto, tem sua função integradora, questionada. Apesar dessas duas visões, hoje se 

preconiza que as escolas públicas recebam os alunos com necessidades educacionais 

especiais e mesmo que os requisitos mínimos para a instalação da sala de recursos não 

sejam satisfeitos, que outros meios se façam presentes como, por exemplo, o ensino 

itinerante. 

Sobre o ensino itinerante, Brasil (2001) afirma que se trata de uma modalidade 

especializada de apoio pedagógico, desenvolvida por profissional devidamente capacitado. 

Esse atendimento se caracteriza pela movimentação do professor, que se desloca entre as 

escolas do ensino regular onde existem alunos com deficiência matriculados. Diz ainda 

que o ensino itinerante é o atendimento recomendado para regiões onde não exista escola 

especial ou escola regular com sala de recursos e onde haja carência de professores 

especializados.  

Esse tipo de ensino visa complementar o atendimento educacional oferecido em 

classe comum e, portanto, as tarefas do professor itinerante são semelhantes às tarefas 

desenvolvidas pelo professor da sala de recursos. Logo, segundo Pelosi e Nunes (2009), 

esses professores desempenham uma multiplicidade de atividades, orientando ou 

auxiliando a professora de turma, adaptando o material escolar ou confeccionando recursos 

adaptados. Realizam ainda, acompanhamento individual do aluno fora da sala de aula, 

orientam a família e utilizam recursos de comunicação alternativa e ampliada como 

pranchas, máquinas elétricas e computadores. 

Rocha e Almeida (2008), que realizaram uma pesquisa com professoras itinerantes, 

a fim de descrever as características profissionais, habilidades e condições de trabalho 

dessa modalidade de professor, apontam que a ausência de uma política nacional e 

regional sobre a organização dessa modalidade de ensino favorece uma multiplicidade de 

formas de atendimento, uma vez que cada professor estabelece o número de visitas, as 

pessoas a serem atendidas pelo programa e as tarefas consideradas prioritárias ao professor 

itinerante, indicando que a necessidade de regulamentação é iminente. 

Dentro do universo das necessidades educacionais especiais, há alunos que 

necessitam de mediação todo o tempo em que estão na sala de aula. Diante dessa realidade, 
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foi criada a função do professor de apoio, que se trata de um professor que acompanha o 

aluno diariamente durante o horário escolar (Pelosi & Nunes, 2009). O professor de apoio 

permanente em sala de aula é um profissional habilitado ou especializado em educação 

especial que presta atendimento educacional ao aluno que necessita de apoio intenso e 

contínuo, no contexto de ensino regular, auxiliando o professor regente e a equipe técnica 

e pedagógica da escola. Com este profissional pressupõe-se um atendimento mais 

individualizado, subsidiado com recursos técnicos, tecnológicos e/ou materiais, além de 

códigos e linguagens mais adequadas às diferentes situações de aprendizagem (Paraná, 

2003, 2004). 

A respeito do professor de apoio, Pereira Neto (2009) afirma que deve haver uma 

interação entre o professor comum e o professor de apoio, pois ao entender como 

responsabilidade deste a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais, 

automaticamente se cria dois ambientes em uma sala de aula: um onde o professor de 

apoio ensina os alunos com deficiências e outro onde o professor regular ensina os demais 

alunos, descaracterizando completamente a ideia de inclusão. Deste modo, o referido autor 

entende que o professor de apoio precisa estar ciente dos temas e conteúdos que serão 

trabalhados pelo professor regente para poder pensar previamente como trazer estes 

conhecimentos ao aluno, de modo a facilitar a compreensão dos assuntos tratados na sala 

de aula. E para tanto precisa estar claro para todos os profissionais envolvidos no processo 

de inclusão o papel do professor de apoio e as suas atribuições. 

Como dito anteriormente, ainda coexistem no Brasil, práticas segregacionistas, 

integracionistas e inclusivistas. Deste modo, junto à escola regular têm-se a escola 

especial, caracterizada por atender alunos com deficiências, sejam elas específicas, como é 

o caso, por exemplo, dos Institutos dos cegos, ou múltiplas, como é o caso das 

Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE (Sala, 1993). De acordo com 

Rodrigues (2003) as escolas especiais são organizadas frequentemente por categorias de 

deficiência, com a convicção de que, agrupando os alunos com as mesmas características, 

o desenvolvimento de um ensino homogêneo se torna mais efetivo. Nesse sentido, Cunha, 

Leandro, Gonçalves e Mirailh (2008) afirmam que as instituições de atendimento 

especializado são ambientes especialmente criados para oferecer condições que propiciem 

e estimulem um desenvolvimento integral e mais harmonioso. Contudo, entende-se que a 

lógica de manter o atendimento em educação especial organizada de forma paralela à 

educação comum, resulta em práticas que enfatizavam os aspectos relacionados à 

deficiência, em contraposição à sua dimensão pedagógica (Bertuol, 2010). 
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2.4.3 O sistema Braille 

 

Conforme afirma Miranda (2008), o sistema Braille foi criado em 1825, por Louis 

Braille. Tal sistema baseia-se na combinação de 63 pontos que representam as letras do 

alfabeto, os números e outros símbolos gráficos (Figura 1). A combinação dos pontos é 

obtida pela disposição de seis pontos básicos, organizados espacialmente em duas colunas 

verticais com três pontos à direita e três à esquerda de uma cela básica denominada cela 

Braille (Figura 2). Lira e Schlindwein (2008) acreditam que a escrita em Braille 

representou um grande avanço para os cegos na medida em que tornou real a possibilidade 

de leitura e também possibilitou uma maior inserção na vida social e cultural. 

 

                                               

            Figura 1. Alfabeto Braille                         Figura 2. Cela Braille 

 

Para escrever o cego utiliza a reglete (Figura 3) e o punção (Figura 4) ou a máquina 

de escrever (Figura 5). 

 

                                 

         Figura 3. Reglete                  Figura 4. Punção             Figura 5. Máquina Perkins 

 

 A reglete é uma régua de madeira, metal ou plástico com um conjunto de celas 

Braille dispostas em linhas horizontais sobre uma base plana. O punção é um instrumento 

em madeira ou plástico no formato de pêra ou anatômico, com ponta metálica, utilizado 
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para a perfuração dos pontos na cela Braille. A máquina de escrever (máquina de Perkins) 

tem sete teclas que correspondem aos pontos da cela em Braille. Quando as teclas são 

simultaneamente apertadas, formam as letras ou símbolos desejados (Sá et al., 2007). 

Sá et al. (2007) e Magalhães (2009) afirmam que no Braille, diferentemente da 

escrita em tinta, a escrita ocorre da direita para a esquerda. Deste modo, para realizar a 

leitura é preciso que a folha seja virada ao contrário, onde o texto se encontra em relevo, 

devendo ser lido da esquerda para a direita. 

Além disso, o cego conta com o Sorobã (Figura 6), um instrumento utilizado para 

trabalhar cálculos e operações matemáticas, e com os meios informáticos, através de 

programas leitores de tela com síntese de voz, que possibilitam a navegação na internet, o 

processamento de textos, planilhas e uma infinidade de aplicativos operados por meio de 

comandos que dispensam o uso do mouse (Sá et al., 2007). Atrelado a isso, têm-se o uso 

das impressoras Braille (Figura 7) que são impressoras especiais de computadores comuns, 

que permitem a impressão de qualquer arquivo em Braille (Luz & Godim, 2008) e com 

isso facilitam significantemente o acesso a informação por parte desses sujeitos. 

                     

     Figura 6. Sorobã                                        Figura 7. Impressora Braille 

 

Apesar de o sistema Braille, juntamente com os programas leitores de tela, serem 

mundialmente conhecidos, Silva, Turatto e Machado (2002) salientam que os deficientes 

visuais encontram grandes dificuldades para acessar a informação, pois a quantidade de 

documentos escritos em Braille, quando comparada a de documentos escritos em tinta, 

ainda é baixa e/ou pouco distribuída e o acesso a computadores com leitores de tela 

também é pouco frequente, visto que nem todos podem ter acesso a essa ferramenta devido 

ao seu custo elevado. E se não forem providenciadas as publicações especiais impressas 

em Braille ou os programas nos computadores, os deficientes visuais não terão como ler, 

ficando dependentes de pessoas de boa vontade que “emprestam” seus olhos e se tornam 

suas ledoras. 
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Por tudo exposto, percebe-se que os estudantes cegos demandam novas formas de 

agir frente ao processo de ensino e aprendizagem e nesse sentido as estratégias de 

aprendizagem podem auxiliá-los, uma vez que podem facilitar o entendimento dos 

conteúdos escolares, que já chegam a eles com defasagem. Com isso em mente, no 

capítulo seguinte serão apresentados os objetivos deste trabalho. 
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Objetivos 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

- Caracterizar as estratégias de aprendizagem utilizadas por estudantes cegos e videntes, 

matriculados no Ensino Fundamental, em escolas regulares e em instituições 

especializadas. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

- Avaliar possíveis diferenças entre o modo de inserção escolar de alunos cegos das 

cidades de Campina Grande (PB) e Natal (RN). 

- Verificar a percepção dos professores quanto à aprendizagem dos estudantes cegos. 

- Analisar as estratégias de aprendizagem mais frequentemente utilizadas por estudantes 

cegos. 

- Comparar as estratégias de aprendizagem utilizadas por alunos cegos e videntes. 
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Método 

 

4.1 Participantes da pesquisa 

 

Participaram da pesquisa professores do ensino regular e da educação especial e 

alunos do ensino fundamental. No que diz respeito aos professores, foram partícipes 24, 

mas, contabilizou-se os dados de apenas 23, pois a média de tempo de serviço de um 

professor com estudantes cegos foi muito acima dos demais, caracterizando-o como um 

“outlier”. Assim, dos 23 professores, 21,7% (n=5) eram do sexo masculino e 78,3% 

(n=18) do sexo feminino, com idades entre 26 e 51 anos (40,1±7,9). Do total, 43,4% 

(n=10) residiam em Natal e 56,5% (n=13) em Campina Grande. 

Já no que concerne aos estudantes, participaram do estudo 108 alunos, entre cegos 

e videntes. Desse efetivo, 6 tiveram seus protocolos invalidados, 5 devido a dificuldade de 

entendimento das questões e 1 a desistência. Logo, dos 108 participantes, apenas 102 

protocolos foram computados. Dentre os 102, 25 eram cegos e 77 videntes. O sexo 

masculino representou 48% (n=49) da amostra e o feminino 52% (n=53), matriculados do 

3º ao 9º ano do Ensino Fundamental (Tabela 2). A idade mínima e a máxima foram de 7 e 

16 anos (12,3±2,15), respectivamente. Do total de participantes, 49% (n=50) residiam na 

cidade de Natal e 51% (n=52) em Campina Grande. 

 

Tabela 2. Distribuição das frequências e porcentagens 

dos alunos por ano escolar 

 
Número de estudantes 

f % 

Terceiro ano 9 8,8 
Quarto ano 8 7,8 

Quinto ano 9 8,8 

Sexto ano 42 41,2 
Sétimo ano 20 19,6 

Oitavo ano 13 12,7 

Nono ano 1 1,0 
Total 102 100 

 

Houve disparidade entre o número de cegos e videntes, pois todos os estudantes 

videntes que estavam matriculados nas mesmas séries dos cegos que desejaram participar e 

receberam autorização para tal, responderam os instrumentos e tiveram seus dados 

computados. Contudo, para efetivar a comparação entre cegos e videntes, sorteou-se 25 
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alunos videntes, tomando por base a série escolar, o sexo e a idade, a fim de se obter uma 

equiparação entre os grupos. 

 

4.1.1 Caracterização dos participantes cegos 

 

Dos 25 participantes, 48% (n=12) eram do sexo masculino e 52% (n=13) do sexo 

feminino, com idades entre 9 e 16 anos (12,9±2,4 anos), matriculados do 3º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental. Desses, 14 eram residentes da cidade de Campina Grande e 11 de 

Natal. Na Tabela 3, têm-se uma breve caracterização dos estudantes, com idades, motivos 

da cegueira e série escolar. Os nomes foram substituídos por letras e números, a fim de 

preservar o anonimato dos participantes. 

 

Tabela 3. Caracterização dos participantes cegos por sexo, idade, série escolar e causa da 

cegueira 

Nome Sexo Idade Série escolar Causa da cegueira 

A1 Feminino 13 anos 7º ano Retinopatia da prematuridade 

A2 Masculino 12 anos 7º ano Retinoblastoma (1 ano e 6 meses) 
A3 Masculino 13 anos 7º ano Glaucoma congênito 

A4 Feminino 16 anos 7º ano Retinopatia da prematuridade 

A5 Masculino 13 anos 6º ano Descolamento de retina (10 anos) 
B1 Feminino 13 anos 5º ano Glaucoma congênito 

B2 Masculino 10 anos 5º ano Degeneração da retina 

B3 Feminino 12 anos 4º ano Rubéola durante o período gestacional 
B4 Feminino 15 anos 8º ano Rubéola durante o período gestacional 

B5 Masculino 16 anos 7º ano Retinopatia da prematuridade 

B6 Masculino 16 anos 6º ano Retinose Pigmentar 

C1 Masculino 09 anos 3º ano Retinoblastoma 
C2 Feminino 11 anos 4º ano Rubéola durante o período gestacional 

C3 Feminino 09 anos 3º ano Retinopatia da prematuridade 

C4 Feminino 11 anos 4º ano Glaucoma congênito 
C5 Feminino 11 anos 3º ano Retinopatia da prematuridade 

C6 Feminino 14 anos 5º ano Tumor cerebral (10 anos) 

D1 Feminino 16 anos 9º ano Retinopatia da prematuridade 
D2 Masculino 9 anos 6º ano Glaucoma congênito 

D3 Feminino 12 anos 6º ano Não soube informar 

D4 Masculino 14 anos 6º ano Não soube informar 
D5 Feminino 16 anos 7º ano Não soube informar 

D6 Masculino 16 anos, 8º ano Atrofia do nervo óptico (6 anos) 

D7 Masculino 15 anos 8º ano Glaucoma congênito 

D8 Masculino 11 anos 6º ano Não soube informar 

 

Como pode ser visto acima, dos 25 participantes, 52% apresentaram cegueira 

congênita e 48% adquirida. Dentre as causas da deficiência visual, no presente estudo as 

mais frequentes foram a retinopatia da prematuridade e o glaucoma congênito (Tabela 4). 
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Tabela 4. Distribuição dos participantes por causa da cegueira 

 f % 

Retinopatia da prematuridade 6 24 

Glaucoma congênito 5 20 
Rubéola gestacional 3 12 

Retinoblastoma 2 8 

Degeneração da retina 1 4 
Retinose pigmentar 1 4 

Atrofia nervo óptico 1 4 

Tumor cerebral 1 4 
Descolamento retina 1 4 

Não souberam informar 4 16 

Total 25 100 

 

Do total de participantes cegos, 44% não souberam informar a escolaridade do pai 

e 24% não souberam informar a escolaridade da mãe. Dos que souberam informar, obteve-

se que 24% dos pais estudaram até o fundamental II e 36% das mães até o fundamental I. 

No que concerne à profissão dos pais, foi possível perceber que não houve predominância 

de uma profissão específica, mas 60% das mães trabalhavam em casa, caracterizando 

baixa qualificação e ações profissionais pouco especializadas. 

 

4.1.2 Caracterização dos participantes videntes 

 

Dos 25 participantes sorteados, 56% (n=14) eram do sexo masculino e 44% (n=11) 

do sexo feminino, com idades entre 9 e 16 anos (12,2±2,4 anos), matriculados do 3º ao 8º 

ano do Ensino Fundamental. Desses, 17 (68%) residiam na cidade de Campina Grande e 8 

(32%) em Natal. 

Do total de participantes videntes, 64% não souberam informar a escolaridade do 

pai e 48% não souberam informar a escolaridade da mãe. Dos que informaram, averiguou-

se que 20% dos pais e 24% das mães estudaram até o fundamental II. No que concerne a 

profissão dos genitores, cerca de 8% dos pais trabalhavam como pedreiros e 28% das mães 

como donas de casa, indicando pouca especialização e qualificação. 

 

4.2 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Foram incluídos na pesquisa estudantes sem deficiência visual, regularmente 

matriculados no Ensino fundamental, de escolas públicas, das cidades de Campina Grande 
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(PB) e de Natal (RN), bem como estudantes com cegueira congênita ou adquirida, 

matriculados no Ensino Fundamental, que frequentavam os Institutos dos Cegos ou 

instituições congêneres das referidas cidades. Ambos os grupos amostrais, além disso, não 

poderiam possuir participantes com histórico de comprometimentos mentais e/ou 

sensoriais que afetassem de alguma forma a aprendizagem. Assim sendo, os critérios de 

exclusão foram os seguintes: não estar regularmente matriculado em escolas das cidades 

de Campina Grande (PB) e de Natal (RN) ou não frequentar os Institutos dos Cegos destas 

cidades; e possuir comprometimentos mentais e/ou sensoriais que afetassem a 

aprendizagem. 

O critério utilizado para escolher os professores, tanto da educação regular como da 

especial, foi: ser professor, de pelo menos um aluno cego, no período da coleta de dados. 

De modo tal, que aqueles que não eram professores de estudantes cegos durante a coleta de 

dados, foram excluídos da amostra. 

 

4.3 Instrumentos 

 

Como foram partícipes da pesquisa professores e estudantes, apresentar-se-á os 

instrumentos, baseando-se nos grupos com os quais foram utilizados.  

 

4.3.1 Instrumento utilizado com alunos e professores 

 

Para registro das observações realizadas em sala de aula, utilizou-se um diário de 

campo. Neste, foram registradas as informações consideradas relevantes dentro do tema 

abrangido pela pesquisa, de modo que além dos dados das observações, foram registradas 

as notas da pesquisadora (pensamentos, reflexões e sentimentos) a despeito desses dados. 

Os apontamentos foram feitos durante as aulas e complementados logo após o 

encerramento das atividades. 

 

4.3.2 Instrumento construído para os professores 

 

Para avaliar como os professores percebiam e atuavam no processo de 

aprendizagem dos alunos cegos, utilizou-se um questionário estruturado (vide Apêndices), 

autoaplicável, elaborado para pesquisa, composto por duas partes. A primeira visava à 

caracterização dos professores, com questões que solicitavam nome, sexo, idade, 
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formação, instituição de ensino onde trabalhava, o tempo de atuação, disciplina ministrada 

e nível de ensino com que atuava. Já a segunda contava com 15 questões, que avaliavam 

desde o tempo de atuação com cegos e os sentimentos quando desse primeiro contato, 

passando por questões sobre o diálogo mantido com demais profissionais e as dificuldades 

encontradas, até as estratégias de ensino utilizadas por eles próprios e as estratégias de 

aprendizagem usadas pelos estudantes. 

 

4.3.3 Instrumentos administrados com os alunos 

 

Tanto os estudantes cegos como os videntes responderam um questionário 

sociodemográfico (vide Apêndices), que continha questões relativas aos seus dados 

pessoais como, cidade e estado onde residiam, escola, série, turno, nome, sexo, data de 

nascimento e idade, além de uma questão que buscava avaliar a repetência escolar e outras 

duas que buscavam averiguar a escolaridade dos pais e a respectiva profissão deles. 

Os estudantes cegos responderam também uma entrevista (vide Apêndices), 

composta por 20 questões, elaboradas para pesquisa com base na literatura e nas 

observações realizadas, que buscavam averiguar quais as estratégias de aprendizagem 

eram utilizadas por eles tanto em sala de aula como no estudo em casa. Esta entrevista foi 

dividida em quatro eixos temáticos previamente selecionados, onde o primeiro visava 

investigar a aprendizagem em sala de aula (6 questões), o segundo a realização dos deveres 

de casa (6 questões), o terceiro a preparação para avaliações (6 questões) e o último a 

organização do tempo e ambiente de estudo (2 questões). 

Além do questionário, os estudantes cegos e videntes responderam a Escala de 

Avaliação das Estratégias de Aprendizagem para o Ensino Fundamental (Oliveira, 

Boruchovitch & Santos, 2010), em anexo, que tem por objetivo avaliar as estratégias de 

aprendizagem utilizadas por alunos do ensino fundamental, de 7 a 16 anos. Tal escala, 

contém 31 questões, em formato likert, com três possibilidades de respostas para cada uma 

das questões. As categorias são descritas como: sempre, valendo 2 pontos; às vezes, 1 

ponto; e, nunca, 0 ponto. Nos itens 3, 7, 8, 12, 15, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28 e 30 a 

pontuação é invertida. A escala nos fornece além da pontuação bruta, que varia de 0 a 62 

pontos, os percentis gerais e por faixa etária da escala e das subescalas. A aplicação da 

mesma pode ser feita individual ou coletivamente. 

A escala possui uma estrutura de três fatores, a saber: ausência de estratégias de 

aprendizagem disfuncionais, estratégias de aprendizagem cognitivas e estratégias de 
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aprendizagem metacognitivas. No 1 fator são englobados itens (3, 7, 8, 12, 15, 19, 21, 23, 

24, 25, 26, 28 e 30) que revelam a frequência no uso de estratégias disfuncionais no 

momento do estudo. Este fator anteriormente era chamado de “ausência de estratégias de 

aprendizagem”. Contudo, as autoras da escala modificaram a nomenclatura por 

acreditarem que pontuar mais nessa subescala não significa que os estudantes não tenham 

estratégias definidas para o momento do estudo e sim que estas estratégias são 

disfuncionais. No fator 2 têm-se itens (1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 16, 17 e 20) que requerem 

estratégias consideradas mais simples para a concretização da aprendizagem. Desta forma, 

escores altos indicam que os estudantes estão utilizando as estratégias mais elementares 

durante a sua aprendizagem. E no fator 3 os itens (6, 13, 18, 22, 27, 29 e 31) englobam 

questões que exigem maior comportamento estratégico. Logo, os estudantes que pontuam 

mais nessa subescala são aqueles que usam com eficácia as estratégias mais complexas em 

seu aprendizado. 

Percebe-se, pois, que os estudantes videntes responderam apenas o questionário 

sociodemográfico e a escala, enquanto que os estudantes cegos responderam o 

questionário, a entrevista e a escala de estratégias de aprendizagem, respectivamente. Tal 

ordem foi estabelecida para evitar que eles respondessem as questões da entrevista com as 

estratégias apresentadas na escala. Tanto os alunos cegos como os videntes responderam 

os instrumentos individualmente, na presença da pesquisadora que leu e marcou as 

alternativas. 

 

4.4 Procedimentos 

 

Primeiramente fez-se um levantamento junto aos órgãos municipais e estaduais, 

bem como as instituições especializadas no atendimento a deficientes visuais, da cidade de 

Natal, sobre o efetivo de alunos cegos matriculados no ensino regular que atendiam aos 

critérios de inclusão. Como a quantidade foi menor do que o esperado acrescentou-se os 

alunos cegos da cidade de Campina Grande (a seleção de tal cidade se deu por 

comodidade), a fim de compor uma amostra mais representativa. Após a escolha, por 

conveniência, dos Institutos dos Cegos, os responsáveis pelas referidas instituições 

indicaram as escolas onde os alunos estudavam e, portanto onde a pesquisa poderia ser 

realizada. Em seguida, os diretores dessas foram procurados a fim de saber da 

disponibilidade das instituições em participar. Como a proposta foi aceita, as cartas de 

anuência foram entregues e devidamente assinadas. Depois, apresentou-se a proposta ao 
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Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP-

UFRN), que emitiu parecer favorável à sua realização, em dezembro de 2010, sob o 

número 279/2010, conforme mostra o anexo. 

Mediante a anuência do Comitê de Ética deu-se início às observações em sala de 

aula a fim de verificar quais estratégias de aprendizagem o aluno cego utilizava nesse 

ambiente e, além disso, como esse se inseria na escola regular e se relacionava com os 

demais alunos e professores. Optou-se por fazer essas observações, pois o conhecimento 

que se tem acerca das estratégias de aprendizagem utilizadas por cegos é escasso. Além 

disso, foram distribuídos os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), bem 

como os questionários entre os professores para complementar as informações colhidas nas 

observações. Foram entregues 28 questionários e desse montante 85,7% foram devolvidos 

devidamente respondidos. Tomando por base os dados iniciais obtidos e os instrumentos já 

disponíveis para alunos sem deficiência visual, foi desenvolvida uma entrevista para os 

estudantes cegos. Assim, depois das observações e do contato com os professores, 

contatou-se os estudantes, a fim de saber quais gostariam de participar da pesquisa. A estes 

foi entregue o TCLE, para ser assinado pelos responsáveis e por eles próprios (Apêndices). 

Com os Termos devidamente assinados em mãos, deu-se início à coleta de dados 

propriamente dita, primeiro com os estudantes cegos e depois com os videntes. Os 

instrumentos foram aplicados durante o horário de aula, em salas disponibilizadas pelas 

escolas, de forma individual e o procedimento durou cerca de 30 minutos com os cegos e 

10 minutos com os videntes. Optou-se por coletar os dados com estudantes videntes, pois a 

Escala de Avaliação das Estratégias foi validada em uma amostra composta por estudantes 

de uma região do país diferente da qual a pesquisa foi realizada. 

Após a coleta, os dados das observações e dos questionários dos professores foram 

digitalizados. Em seguida, as observações foram lidas exaustivamente e delas foram 

extraídas os aspectos comuns, bem como os destoantes, no que diz respeito ao 

comportamento dos estudantes cegos no contexto de sala de aula, assim como dos seus 

professores e colegas. As questões da primeira etapa do questionário dos professores foram 

analisadas com o auxilio do pacote estatístico “Predictive Analytics Software” (PASW), 

versão 18 para Windows e as questões da segunda etapa foram tratadas segundo a análise 

de conteúdo (Bardin, 1977). A partir desses dados foi possível descrever 

caracteristicamente como o aluno cego se comportava frente à aprendizagem dos 

conteúdos escolares em sala de aula, e como os seus professores e colegas participavam 

desse processo. 
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 Os dados dos estudantes coletados com o questionário sociodemográfico e com a 

escala de estratégias de aprendizagem foram tabulados e as entrevistas, que foram 

áudioregistradas, transcritas na íntegra. O questionário sociodemográfico e a escala de 

estratégias de aprendizagem foram analisados com o auxílio do pacote estatístico 

“Predictive Analytics Software” (PASW), versão 18 para Windows. Após a inserção no 

programa, os dados do questionário sociodemográfico foram analisados pela estatística 

descritiva para que se pudesse caracterizar a amostra estudada. Em seguida, foram 

analisados os dados da escala de estratégias de aprendizagem para que se tivesse uma 

ideia, por exemplo, da frequência com que as estratégias eram utilizadas. Depois foi feita 

uma análise inferencial, utilizando-se apenas os dados da escala. Como a distribuição da 

população foi tipicamente normal, usou-se testes paramétricos como o teste t de Student e 

a ANOVA. Com o teste t, buscou-se verificar diferenças referentes a variáveis como a 

repetência, o sexo, a idade e com a ANOVA se havia diferenças de média entre as séries 

escolares investigadas. Para os resultados nos testes estatísticos efetuados foi adotado um 

nível de significância 0,05. As entrevistas, por sua vez, foram tratadas através de análise de 

conteúdo, conforme proposto por Bardin (1977), de maneira que foi empregado um 

sistema de categorização para cada pergunta da entrevista, e para se chegar à designação 

das subcategorias primeiramente se realizou “leituras flutuantes” das respostas. Após essa 

leitura escolheu-se o título que melhor traduzia o significado das respostas e foi feita uma 

contabilização da frequência destas. 

 

4.5 Aspectos éticos 

 

A presente pesquisa respeitou os padrões éticos de conduta conforme a Resolução 

nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde e suas Complementares, 

autorgadas pelo Decreto nº 93.833, de 24 de janeiro de 1987, visando assegurar os direitos 

e deveres que dizem respeito à comunidade científica, ao(s) sujeito(s) da pesquisa e ao 

Estado. 

Logo, foi solicitada, aos diretores dos estabelecimentos de ensino, a prévia 

autorização para que os estudantes participassem voluntariamente da pesquisa. As 

informações acerca desta foram repassadas, tendo sido esclarecido que o participante 

poderia se retirar do estudo em qualquer etapa do processo, caso desejasse, sem risco de 

qualquer penalização ou de quaisquer prejuízos pessoal, profissional ou financeiro. Foi 

assegurado, aos participantes, o anonimato, quando da publicação dos resultados, bem 
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como a confidencialidade das suas informações e dados. Em posse dessas informações, os 

consultados, atestaram a voluntariedade da participação. 

Para evitar a manipulação dos dados por pessoas exteriores à pesquisa e o 

vazamento acidental de informações que pudessem vir a comprometer os participantes, a 

coleta de dados foi realizada pela própria pesquisadora. Os formulários serão guardados 

por um período de cinco anos, como preconiza a referida Resolução. 
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Resultados 

 

No presente capítulo serão apresentados os resultados tomando por base os 

objetivos propostos. Inicialmente serão descritos os resultados das observações e dos 

questionários com os professores. Em seguida serão apresentados os resultados das 

entrevistas com os estudantes cegos e os dados da Escala de Avaliação das Estratégias de 

Aprendizagem dos estudantes cegos e videntes, respectivamente. 

 

5.1 Observações 

 

As observações realizadas caracterizam-se por serem naturalísticas de cunho 

assistemático não participante, ou seja, foram realizadas no ambiente onde os 

comportamentos dos participantes ocorrem naturalmente, não houve uma definição, a 

priori, dos comportamentos a serem observados e a pesquisadora não se integrou ao grupo, 

tendo permanecido como espectadora. As observações foram feitas tomando como base 

quatro eixos relevantes para a pesquisa, a saber: estratégias de aprendizagem; relação 

professor-aluno; relação professor-professor; e relação aluno-aluno. Houve essa 

delimitação inicial de pontos, pois os elementos a serem observados em sala de aula são 

numerosos. Logo, limitou-se esses eixos para minimizar a variedade de estímulos e 

percepções e assim, ajudar a pesquisadora a manter o foco. 

Observou-se estudantes cegos, dos sexos masculino e feminino, com idades entre 9 

e 16 anos, em 9 turmas do 3º ao 8º ano do ensino fundamental, de instituições públicas e 

especializadas nas cidades de Natal (RN) e Campina Grande (PB), a fim de verificar as 

estratégias de aprendizagem que eles utilizavam em sala de aula, bem como sua relação 

com professores e demais alunos. Como foram realizadas observações em quatro 

instituições de ensino diferentes (A, B, C e D), o número de estudantes cegos observados 

variou de uma instituição para outra. Na Tabela 5 têm-se o número de estudantes por 

instituição de ensino, bem como as turmas selecionadas. As instituições de ensino A e B 

localizam-se em Natal (RN) e as C e D em Campina Grande (PB). 
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Tabela 5. Distribuição dos estudantes por instituições de ensino 

Instituições 
Tipo da 

instituição 

Modalidade de 

Ensino 

Número de 
cegos 

participantes 

Número de 
videntes 

participantes 

Turmas 

selecionadas 

A 
Escola Regular 

(pública) 

Ensino 

Fundamental II 
5 39 6º e 7º ano 

B 

Escola 

Especializada 

(filantrópica) 

Ensino 

Fundamental I e 

Apoio Pedagógico 

6 0 

4º e 5º ano + 

6º, 7º e 8º ano 

(Apoio) 

C 
Escola Regular 

(pública) 

Ensino 

Fundamental I 
6 17 3º, 4º e 5º ano 

D 
Escola Regular 

(pública) 

Ensino 

Fundamental II e 
Ensino Médio 

8 21 
6º, 7º, 8º e 9º 

ano 

 

As observações ocorreram nos meses de novembro e dezembro de 2010 e março e 

abril de 2011, em salas de aula regulares e em uma sala de recurso multifuncional, durante 

o período de aula dos estudantes (manhã ou tarde), totalizando 31 dias de observação 

(aproximadamente 100 horas). As observações não ocorreram necessariamente em dias 

seguidos, sendo os dias selecionados com base no horário das escolas e na disponibilidade 

da pesquisadora. 

Os dados das observações, como já foi apontado, foram anotados em um diário de 

campo, junto com as notas pessoais da própria pesquisadora, redigidos diariamente após 

cada visita a escola. Todos os alunos da turma foram informados que estariam sendo 

observados, apesar do foco da observação ser os estudantes cegos. Optou-se por informar a 

todos para evitar que os estudantes cegos se sentissem acuados, sabendo que eles seriam o 

alvo da pesquisa. Não houve resistência por parte dos estudantes. 

A seguir será apresentada a descrição do que foi observado nas instituições de 

ensino a partir dos quatro eixos citados anteriormente: 

 

5.1.1 Instituição A 

 

A instituição A é uma escola estadual, localizada na zona leste da cidade de Natal 

(RN), que atende estudantes do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Nessa instituição 

foram observados quatro alunos cegos, que durante o período, cursavam o 6º ano. Na 

turma observada, os alunos cegos sentavam na frente da sala, próximo ao professor, como 

explicitado na figura abaixo: 
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Figura 8. Disposição dos alunos na sala de aula da instituição A 

Nota: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Como essa foi à primeira instituição alvo das observações, inicialmente foram 

observados os sujeitos separadamente, a fim de analisar inclusive as expressões faciais e os 

movimentos físicos. Contudo, percebeu-se que essas características, em sala de aula, 

permaneciam estáveis, sem grandes variações. Diante disso, optou-se por observar o grupo 

como um todo. 

De modo geral, os alunos cegos chegavam no horário, visto que quando a 

pesquisadora e/ou o professor adentravam a sala de aula, eles já se encontravam 

devidamente acomodados. Tais alunos, entretanto, não participavam de todas as atividades 

da escola como, por exemplo, a aula de educação física e a execução do hino nacional, 

essa última realizada as quintas-feiras no pátio da escola. Além disso, observou-se que os 

estudantes tinham dificuldade para se localizar nos espaços da escola, pois não havia 

cartazes em alto relevo (com letras emborrachadas, por exemplo) ou placas de 

identificação em Braille que pudessem auxiliá-los. 

Já no que diz respeito aos professores observou-se que eles, por não terem recebido 

capacitação teórica e metodológica para ensinar alunos cegos, se apoiavam em um saber 

que foi sendo adquirido com a prática. Por exemplo, uma professora que estava dando aula 

pela primeira vez para os alunos cegos, no período da observação, utilizou-se muito do 

quadro e precisou ser instruída a ditar o conteúdo para os alunos, diferentemente de outros 

professores que, com o dia a dia, já haviam aprendido a dosar a quantidade de informações 

a serem passadas e a melhor forma de fazê-lo. 

Verificou-se também iniciativas dos professores para se fazerem claros. Como 

exemplo disso, pode-se citar o professor de matemática que, em mais de uma 

oportunidade, utilizou-se de materiais concretos para explicar o conteúdo da aula. Outro 

exemplo é a professora de inglês que começou a estudar o Braille para acelerar o processo 
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de redação/correção das atividades propostas em sala de aula. Ainda exemplificando, 

pode-se citar a tentativa do professor de história de realizar um trabalho em equipe, 

incluindo alunos cegos e videntes em um único grupo. 

Apesar disso, constatou-se que, de maneira geral, as aulas eram bastante visuais e 

os professores utilizavam-se basicamente de materiais como quadro e giz/pincel para cópia 

de exercícios e desenhos, desprivilegiando os sentidos remanescentes dos estudantes 

cegos. Percebeu-se, pois, que havia pouca variedade no tipo de atividade realizada, mesmo 

quando os estudantes demonstravam dificuldades, fato acrescido pela falta de material 

adequado como, por exemplo, livros em Braille. 

Em se tratando dos eixos delimitados, detectou-se o uso de poucas estratégias de 

aprendizagem, pois os estudantes não realizavam muitas tarefas escritas ou anotações em 

sala de aula. Mesmo assim, percebeu-se que algumas estratégias como prestar atenção, 

anotar na íntegra o que o professor diz, solicitar ajuda aos professores e colegas, faziam 

parte do dia a dia deles. 

Quando analisadas as observações pela óptica da relação professor-aluno foi 

possível perceber que os professores interagiam com os estudantes cegos. Alguns o faziam 

apenas quando iam ditar o conteúdo da aula para eles, enquanto que outros conversavam 

em diferentes momentos, brincavam, demonstrando mais aproximação inclusive do que 

com os alunos videntes. A relação professor-professor pode ser observada em poucos 

momentos e percebeu-se que apesar do bom relacionamento entre a maioria dos 

profissionais, as questões acerca dos alunos e dos entraves encontrados na aprendizagem 

deles, pouco eram comentadas. 

No que se refere à relação aluno-aluno ficou claro com as observações que os 

estudantes cegos interagiam apenas entre eles, não havendo intercâmbio com os demais 

alunos. Estes pareciam não compreender muito bem as necessidades dos estudantes cegos, 

pois conversavam muito em sala de aula e com isso dificultavam que eles escutassem e 

compreendessem o que estava sendo dito pelo professor. Pela própria distribuição física 

dos estudantes já era possível perceber que havia uma separação entre eles. Essa distinção 

ocorria também quando havia resolução de questões (os alunos cegos não faziam todas as 

questões propostas), entrega de exercícios (aos estudantes cegos era facultado o direito de 

entregar as atividades fora do prazo estipulado), realização de provas (os estudantes cegos, 

em diversas ocasiões, não faziam as provas no dia estipulado ou faziam provas 

diferenciadas), demonstrando que esses estudantes eram privilegiados em alguns 

momentos e em outros ocorria exatamente o contrário. 
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5.1.2 Instituição B 

 

A instituição B é uma entidade filantrópica, localizada na zona leste da cidade de 

Natal (RN), que atende pessoas com deficiência visual. No que concerne a educação, tal 

instituição tem classes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e oferece apoio pedagógico 

para os estudantes que cursam outras séries em diversas escolas da cidade. Como se trata 

de uma instituição especializada no atendimento de pessoas com deficiência visual, nas 

turmas observadas (3º, 4º e 5º anos), os alunos cegos sentavam-se distribuídos pela sala, 

como explicitado na Figura 9. 

 

 

Figura 9. Disposição dos alunos na sala de aula da instituição B 

Nota: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Nessa instituição os alunos participavam de todas as atividades propostas, mesmo 

aqueles com deficiências severas acopladas a deficiência visual, como já era de se esperar. 

Por exemplo, alunos com dificuldades motoras participavam das aulas de Educação Física, 

Karatê e Artes, contando com a ajuda dos professores e demais colegas para realizar as 

atividades propostas. Os alunos eram tratados como “normais”, sendo a deficiência visual 

apenas mais uma de suas características e não a sua característica definidora.  

Os professores da instituição, por terem optado trabalhar com deficientes visuais, 

sabiam a escrita Braille, bem como o modo de utilizar o Sorobã e os recursos tecnológicos, 

como o computador com leitor de tela. Além disso, utilizavam-se de outras técnicas para 

ensinar os conteúdos escolares (inclusive na sala de aula observada, constatou-se que não 

existia quadro-negro). Nesse sentido, pode-se dizer que os professores se valiam dos 

demais sentidos dos estudantes e um exemplo disso foi uma professora do 3º ano que 

estava ensinando o alfabeto aos estudantes. Primeiro ela disse o ponto da “letra a” no 

Braille (ponto 1), em seguida distribuiu a “letra a”, em plástico, para que eles pudessem 
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tocar, sentir a letra. Depois ela comentou com os estudantes que abacaxi começava com 

“a” e para finalizar disse aos estudantes que eles pedissem aos seus responsáveis pra 

comprarem essa fruta, ficando clara a tentativa da professora de tornar aquele aprendizado 

significativo.  

No que diz respeito à aprendizagem pode-se observar que os estudantes faziam 

mais uso da escrita Braille do que os da instituição A, uma vez que realizavam várias 

anotações e atividades escritas tanto em sala de aula como em casa. Foram identificadas 

algumas estratégias como prestar atenção, anotar na íntegra o que o professor diz, pedir 

ajuda aos professores e colegas, ler e interpretar textos. 

Pode-se observar que a relação professor-aluno, bem como a relação entre eles 

mesmos (aluno-aluno) era excelente e não poderia ser diferente. Eles interagiam da hora 

que entravam na escola até a hora da saída, não havendo discriminação ou preconceito. No 

que concerne a relação professor-professor percebeu-se que durante os momentos em que 

estavam juntas, as professoras conversavam sobre os estudantes, debatiam sobre as 

dificuldades encontradas, aconselhavam-se e buscavam soluções para minimizar as 

adversidades. 

 

5.1.3 Instituição C 

 

A instituição C é uma escola estadual, localizada na zona sul da cidade de Campina 

Grande (PB). Essa atende estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e conta 

atualmente com uma sala de recursos multifuncional para atender estudantes com 

necessidades educacionais especiais. Tal sala é dotada de boa infraestrutura e possui jogos 

pedagógicos e materiais didáticos diversos, computador adaptado com programa para 

alunos com deficiência visual (DOS VOX), impressora em Braille, fax, scanner e 

“cantinho da leitura” com livros diversos, tanto em Braille como em tinta. 

Nessa instituição foram observados 7 estudantes cegos, dos quais 3 eram do 3º ano, 

3 eram do 4º ano e 1 era do 5º ano. Nas turmas observadas, os alunos cegos sentavam na 

parte de trás da sala, longe do professor regular e próximo ao professor de apoio, como 

explicitado na figura a seguir: 
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Figura 10. Disposição dos alunos na sala de aula da instituição C 

Nota: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Observou-se inicialmente que a escola possuía uma boa estrutura física quando 

comparada com as demais, contudo a falta de preparo dos professores regulares se mostrou 

presente, tendo em vista que esses deixavam os estudantes cegos isolados dos demais no 

fundo da sala e limitados ao diálogo com o professor de apoio. Além disso, percebeu-se 

que os alunos chegavam atrasados, saiam antes de tocar para o intervalo e antes do término 

das atividades, demonstrando claramente a diferenciação no tratamento desses estudantes. 

Quanto aos professores, foi possível observar que eles utilizavam basicamente o 

quadro e o giz e não faziam muitas atividades diferenciadas. E mesmo quando o faziam 

desprivilegiam o estudante cego, pois traziam desenhos, solicitavam pinturas e não 

dedicavam atenção especial para a realização dessas atividades. Nessas ocasiões, 

percebeu-se que enquanto as crianças videntes realizavam as atividades propostas, os 

estudantes cegos, por não terem recebido o material com as modificações necessárias, 

geralmente ficavam conversando.  

No que concerne às atividades realizadas em sala de aula, observou-se que 

geralmente os professores de apoio ditavam as atividades para os estudantes cegos, e 

quando eles não podiam fazê-lo os estudantes ficavam sem copiar a matéria, pois poucos 

solicitavam a ajuda dos colegas. Nesse sentido, pode-se observar que quando solicitados a 

ajudar os estudantes cegos, nem todos os videntes sentiam-se confortáveis e, além disso, 

quando o faziam, se atrasavam em suas atividades e em alguns momentos perdiam as 

explicações dadas pelos professores. Quanto às estratégias de aprendizagem foi possível 

detectar o uso de poucas, definidas essencialmente como prestar atenção, anotar na íntegra 

o que o professor diz, buscar ajuda com os professores e colegas, solicitação de livros, bem 

como leitura desses.  
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Puderam ser observadas apenas iniciativas isoladas de contato com esses 

estudantes, demonstrando que a relação professor-aluno apresentava sérios entraves. Do 

mesmo modo, percebeu-se a relação professor-professor como deficitária, tendo em vista 

que não existia uma parceria entre o professor do ensino regular e os professores de apoio. 

Inclusive, observou-se em diversos momentos as duas professoras explicando o conteúdo 

ao mesmo tempo, e em algumas ocasiões, ministrando conteúdos diferentes. 

Os alunos videntes pareciam não compreender a inserção do aluno cego na escola, 

uma vez que não colaboravam com eles. Conversavam muito durante as aulas e com isso 

restringiam o leque de possibilidades dele, que se limitava ao contato com o professor de 

apoio. Deste modo, foi possível observar pouca interação entre os alunos videntes e os 

cegos, indicando que a relação aluno-aluno era pobre. 

 

5.1.4 Instituição D 

 

A instituição D é uma escola estadual, localizada na zona sul da cidade de Campina 

Grande (PB). Tal instituição atende estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e as 

três séries do ensino médio. Nessa instituição foram observados 6 estudantes cegos, dos 

quais 4 eram do 6º ano e 2 do 8º ano. Nas turmas observadas, os alunos cegos sentavam na 

frente da sala, próximo ao professor, como explicitado na Figura 11. 

 

 

Figura 11. Disposição dos alunos na sala de aula da instituição D 

Nota: Elaborado pela pesquisadora. 

 

A realidade da instituição D é muito similar a observada na escola A, tendo como 

diferenciação a existência de um professor de apoio na D. Assim, pode-se dizer que a 

instituição D não possuía uma estrutura adequada para receber estudantes cegos, uma vez 

que contava com muitos obstáculos, como por exemplo, degraus, árvores e bancos, que 
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podem dificultar o caminhar do estudante e, além disso, não possuía uma sala de recursos, 

com materiais adequados e especialmente planejados para esse público. Observou-se ainda 

que na escola não havia cartazes em alto relevo ou placas de identificação que pudessem 

auxiliar os estudantes cegos a se localizar, assim como na instituição A. 

Verificou-se o uso de estratégias de aprendizagem (prestam atenção, pedem ajuda 

aos professores e colegas, fazem pesquisa), apesar dos estudantes não realizarem tarefas 

escritas ou anotações em sala. Geralmente quem copiava para eles era o professor de apoio 

que anotava, em tinta, em um caderno, dificultando, portanto, que o próprio estudante cego 

pudesse ler o que havia sido escrito. Quando os estudantes não estavam com o professor de 

apoio, não copiavam o que era dado em sala. 

Ainda no que diz respeito ao professor de apoio, cabe dizer que os meninos cegos 

contavam com o auxilio, em sala de aula, de uma professora cega que, por não enxergar o 

que era copiado no quadro, não podia ditar pra eles, restringindo seu campo de ação em 

sala de aula. Ela também não podia auxiliá-los na locomoção, precisando ela da ajuda dos 

demais alunos da sala, bem como do professor regular. 

Já no que se refere aos professores regulares observou-se que eles utilizavam-se 

basicamente do quadro e do giz/pincel para cópia de exercícios e desenhos. Os professores 

não sabiam Braille e dependiam sempre do Instituto dos Cegos para intermediar as 

atividades e, além disso, não faziam tarefas em grupo. No que se refere à relação 

professor-aluno foi possível perceber que os professores não interagiam muito com os 

estudantes cegos, delegando ao professor de apoio esse contato. Alguns ainda 

conversavam com eles, brincavam, mas poucos sentavam e debatiam sobre o conteúdo 

ministrado na aula. Quando analisada a relação professor-professor, percebeu-se que o 

diálogo acerca dos estudantes, das dificuldades enfrentadas por eles era nulo. Quando eles 

conversavam era para definir questões pontuais e que diziam respeito mais a parte 

burocrática. 

Não muito diferente das dificuldades encontradas na relação professor-aluno, o 

relacionamento entre os alunos também se mostrou deficitário, visto que os estudantes 

cegos interagiam apenas entre eles, não havendo contato com os demais alunos da turma. 

Assim como os alunos das outras instituições de ensino, os videntes pareciam não 

compreender que para aprender o estudante cego, diferentemente deles, utiliza a audição, 

pois eles conversavam muito em sala de aula e dificultavam que eles compreendessem o 

que estava sendo dito pelo professor. Pode-se observar também que os alunos cegos em 
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alguns momentos eram privilegiados em detrimento dos alunos videntes. Por exemplo, aos 

estudantes cegos era facultado o direito de entregar as atividades fora do prazo, em sala de 

aula não era exigido deles que copiassem ou até mesmo prestassem atenção. Eles podiam 

sair da sala de aula enquanto outros alunos deviam permanecer, deixando nítida a 

diferenciação no tratamento de ambos os grupos. 

 

5.2 Questionários dos professores 

 

Dos 23 professores 8 (34,8%) eram graduados, 13 (56,5%) possuíam 

especialização e 2 (8,7%) eram mestres. O tempo de ensino variou entre 5 e 32 anos 

(14,2±7,3). Especificamente com alunos cegos o tempo de experiência foi de 1 a 8 anos 

(2,8±1,9). Do total de professores, 13 lecionavam no ensino regular e 10 na educação 

especial, distribuídos da seguinte forma: na instituição A, 5 professores regulares (P1; P2; 

P3; P4; e P5) e nenhum da educação especial; na instituição B nenhum professor regular e 

5 da educação especial (P6; P7; P8; P9; e P10); na instituição C, 2 professores regulares 

(P13; P14) e 3 da educação especial (P11; P12; P23); e na instituição D, 6 professores 

regulares (P15; P17; P18; P20; P21; P22) e 2 da educação especial (P16; P19). 

No que concerne ao treinamento constatou-se que dos 23 professores, apenas 5 (P7, 

P8, P11, P12 e P23) receberam algum treinamento (cursos de Orientação e Mobilidade, 

Braille e Sorobã) para trabalhar com alunos cegos em sala de aula, ou seja, cerca de 78,2% 

dos professores, responsáveis pela educação de estudantes cegos, não receberam nenhum 

tipo qualificação profissional. Dos cinco que receberam, todos tiveram apoio das 

instituições de ensino na qual trabalhavam e, de modo geral, não perceberam deficiências 

quanto a esse treinamento. Além disso, os cinco profissionais fizeram, após esse 

treinamento inicial, cursos de aperfeiçoamento e reportarem participar regularmente de 

congressos, seminários e simpósios. 

Quando questionados sobre as suas reações quando descobriram que teriam que 

ministrar aula a alunos cegos, os professores deram respostas variadas. Aproximadamente 

47% referiram sentimentos de temor, preocupação e insegurança: “Fiquei insegura, 

apreensiva” (P14). Quase 18% apontaram como escolha própria trabalhar com deficientes 

visuais: “Foi opção minha ter essa experiência” (P6). Cerca de 13% dos professores 

citaram sentimentos de tranquilidade, alegria e segurança: “Com muita tranquilidade, 

segurança e com o desejo de compartilhar esta experiência, que é muito gratificante” 

(P23) e outros 13% entenderam a nova vivência como um desafio: “O novo sempre é um 
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desafio, foi assim que me senti, desafiada” (P9). E pouco menos de 9% dos professores 

afirmaram ter ficado sem reação: “A principio fiquei sem reação, pois nunca havia 

trabalhado antes, porém procurei o instituto para receber apoio adequado” (P16). 

Ao serem questionados sobre a existência de diferenças comportamentais entre 

alunos cegos e videntes em sala de aula, 78,2% dos professores disseram existir diferenças 

entre esses alunos. Essas diferenças, segundo eles, referiam-se basicamente a 

características pessoais dos estudantes cegos quando comparados aos videntes, ou seja, os 

professores os caracterizaram como mais atenciosos, prestativos, carinhosos, 

participativos, compromissados, interessados do que os estudantes videntes (Exemplo: 

“Tem um comportamento o quanto tão normal com os ditos “normais”, além de serem os 

mais aplicados e também os mais educados... dentro do meu ponto de vista, aí estar [sic] 

as suas diferenças” – P17). Dentre as diferenças, ainda foi citado o fato dos estudantes 

cegos formarem entre eles um grupo coeso e se manterem isolados, distantes dos demais 

alunos. (Exemplo: “Em geral, os alunos com deficiência visual costumam ser mais 

retraídos e, no caso dos alunos desta escola, como já frequentam o Instituto dos Cegos, 

eles já vem com seus pares (grupos) de lá e, por isso, costumam ficar juntos” – P15). 

Quando perguntados sobre as estratégias utilizadas para ensinar os alunos, 52,2% 

dos professores disseram que se utilizam apenas da oralidade (aula expositiva e dialogada) 

e afirmaram utilizar-se somente dessa estratégia por não terem material adequado para 

trabalhar. Nesse sentido, temos a fala de P20: “A estratégia que disponho, a única que a 

escola oferece, aula expositiva, não disponho de outra estratégia, portanto, não tenho 

como utilizar algo diferenciado”. Em contrapartida, quase 18% dos professores pontuaram 

que além da fala utilizam-se de materiais concretos para ensinar os estudantes, a fim de 

fazer com que eles utilizem o tato. Exemplo é a fala de P11: “Oralmente quando é 

informação, mais quando trata de alguma gravuras [sic] faço em alto relevo com cola 

quente, na matemática uso material dourado, palitos de picolé”. Aproximadamente 22% 

dos professores relataram utilizar-se de mais de um tipo de material para ensinar os 

estudantes cegos, tais como exposto na fala de P23: “Trabalhamos com leituras, gravações 

de textos, material didáticos [sic], em alto relevo” e 9% não responderam essa questão. 

Como não podia ser diferente, quando questionados sobre as estratégias utilizadas 

para avaliar os estudantes cegos, 39,2% dos professores afirmaram fazer avaliações orais e 

provas escritas. Exemplo: “Provas escritas e perguntas orais. A prova escrita é pelo fato 

da igualdade entre todos em sala de aula. As perguntas orais é [sic] simplesmente pelo 

motivo da minha falta de compreensão do Braille e pela necessidade de ter que colher a 
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nota assim que termine a atividade proposta” (P5). Outros 21,8% reportaram utilizar-se 

apenas de avaliações orais (“O recurso utilizado é a avaliação oral, de modo que as 

respostas devem ser compreendidas na forma do entendimento dos alunos, de modo 

maleável” – P2) e 17,3% apenas avaliações escritas (“Geralmente, eles adquirem o 

material na escola, e alguém especializado, transcreve em Braille para eles” – P20). Além 

disso, 17,3% dos professores disseram fazer avaliações contínuas, levando em 

consideração o comportamento e a participação em sala de aula, a assiduidade dos alunos, 

bem como o relacionamento com os outros estudantes. Exemplo disso é a fala de P8 “A 

avaliação é feita de forma continua [sic], ou seja, nas discussões em sala, nas atividades e 

através das provas”. 

No que diz respeito ao diálogo mantido com os outros profissionais, 12 professores 

disseram manter contato com os demais profissionais que trabalham com os estudantes 

cegos. Desse efetivo, 58,3% relataram que conversam com os demais professores (P18: 

“Através de conversas com os professores sobre seu desenvolvimento, participação e 

avaliação”) e 41,7% não especificaram quem eram os profissionais, dizendo apenas que 

mantinham conversas informais (P16: “Conversando de forma informal”). 

Os professores foram questionados sobre as estratégias de aprendizagem utilizadas 

pelos estudantes e 56,5% afirmaram que os alunos cegos utilizam os sentidos 

remanescentes (a audição e o tato) para adquirir conhecimento, embora não tenham 

especificado como eles fazem isso (Exemplo: “O estudante com DV se utiliza bastante da 

audição e do tato para adquirir o conhecimento” – P7). Diferentemente, 17,3% dos 

professores foram mais pontuais e disseram que os estudantes cegos se utilizam da 

repetição, de analogias e da estratégia de pedir ajuda (Exemplo: “[...] Talvez em seus 

estudos a estratégia utilizada seja o reforço pela repetição com audição aguçada e com 

ajuda de outras pessoas.” – P2). 21,8% dos professores, contudo, não compreenderam a 

questão e responderam quais as estratégias eles mesmos utilizam ao invés das estratégias 

usadas pelos alunos (Exemplo: “Faço trabalho em grupo, individual e leituras como forma 

de alcançá-los e trabalhar seu desenvolvimento cognitivo” – P3). 4,4% dos professores 

não responderam essa questão. 

Quando perguntados sobre o que fazem quando percebem que os estudantes estão 

utilizando estratégias de aprendizagem pouco eficazes, novamente eles parecem não ter 

entendido a questão, pois a maioria (60,8%) respondeu especificando o que fazem quando 

as suas estratégias de ensino fracassam. Exemplo disso, é a fala de P12: “Gosto de está 

[sic] fazendo um analize [sic] do que faço e quando vejo que o meu objetivo não foi 
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alcançado, junto com a turma e tento resolver o que está acontecendo”. Outros 39,2% dos 

professores responderam a questão, entretanto, não especificaram como fazem para 

auxiliar os estudantes, a exemplo de P18 que disse: “Sim, conversando com eles 

individualmente, identifico o problema e tento solucioná-lo”. 

No que concerne às dificuldades enfrentadas por eles no ensino de estudantes 

cegos, 26% dos professores afirmaram que as dificuldades se centram na ausência de 

material adequado para o ensino desses alunos, como por exemplo, livros em Braille e 

material em alto relevo. Como exemplo, temos a fala de P1 “A falta de material suficiente 

em Braille”. 21,8% dos professores apontaram as deficiências na qualificação profissional, 

a exemplo de P21 que afirma: “A nossa má formação acadêmica que não prepara para 

trabalhar com alunos deficientes visuais. Aliado a isso, a ineficácia da dita “inclusão” 

que é uma farça [sic], pois não existe “inclusão” com salas de aula superlotadas, 

professores sem nenhum preparo intelecto/acadêmico, bem como, escolas sem recursos 

didáticos-pedagógicos, senão, o livro didático, giz e lousa [...]”. Cerca de 20% dos 

professores referiram dificuldades no ensino de conteúdos abstratos (Exemplo: “Pela 

experiência que tenho, o mais difícil para os cegos é lidar com as matérias exatas em que 

há grandes cálculos e há toda uma metalinguagem, como por exemplo „abre parêntese... 

fecha parêntese‟, símbolo de pertence e não pertence, etc. [...] A dificuldade não se dá só 

nas exatas, mas por exemplo ler mapas de geografia, mostrar aquelas pirâmides 

referentes à população brasileira, ou mesmo em português quando há figuras para 

descrever [...]” – P19). 17,3% comentaram que a maior dificuldade reside no fato de ter 

alunos cegos e videntes dentro de uma mesma sala de aula, cada grupo com suas 

características e necessidades particulares. Nesse sentido, P22 diz “Dar [sic] a assistência 

devida e que eles merecem em turmas lotadas com alunos ditos normais, porém, 

trabalhosos, sem educação doméstica, violentos... (só a graça!)”. Os demais professores 

(13,18%) afirmaram não existir dificuldades no ensino a esses alunos. 

 

5.3 Entrevistas 

 

Os resultados serão descritos respeitando-se a sequência das questões da entrevista. 

Na Tabela 6 podem ser vistos os eixos temáticos e as categorias extraídas. 
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Tabela 6. Eixos temáticos e categorias extraídas das falas dos participantes 

Eixos temáticos Categorias 

Aprendizagem em sala de aula 

Conteúdo novo 

Conversa em sala de aula 

Anotações 

Revisão das anotações 

Ausência de material 

Desenho/Figura/Gráfico 

Deveres de casa 

Materiais 

Auxílio 

Revisão do dever de casa 

Dificuldade na realização do dever de casa 

Trabalhos de pesquisa 

Dificuldades na leitura 

Provas 

Preparação para prova 

Ausência de tempo 

Dificuldade para responder as questões 

Revisão da prova 

Prova corrigida 

Organização tempo/ambiente de 

estudo 

Tempo de estudo 

Ambiente de estudo 

 

5.3.1 Aprendizagem em sala de aula 

 

Esse eixo temático atende ao objetivo de verificar como os estudantes aprendem os 

conteúdos escolares em sala de aula. Neste, foram constituídas 6 categorias, que serão 

detalhadas a seguir. 

 

5.3.1.1 Conteúdo novo 

 

 Nessa categoria foram enxertadas as respostas dos estudantes à questão do que 

fazem para aprender em sala de aula, quando o professor está explicando um assunto novo. 

A partir das entrevistas, definiu-se 4 subcategorias: escutar/prestar atenção; interação 

professor; escrever; e sem resposta. Na subcategoria escutar/prestar atenção foram 

incluídas 36% das respostas dos estudantes que afirmaram que, frente à explicação do 

professor de conteúdo novo, apenas escutam e prestam atenção. Exemplo: “Eu apenas 

escuto e quando chega na hora da prova eu lembro” (A1). Na subcategoria interação 

professor contabilizou-se 32% das respostas dos que disseram interagir com o professor 

quando não compreendem o que foi dito. Exemplo: “Eu escuto né [sic], eu escuto e faço 

pergunta a ele, exponho as dúvidas que eu tenho, eu vou dizer, “oh professor eu tô [sic] 

com dúvida essa, aquela, não tô [sic] entendendo”, ele vai e repite [sic] [...]” (D6). Na 
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subcategoria escrever foram inseridas 28% das respostas dos alunos que afirmaram 

escrever o conteúdo em suas respectivas folhas e/ou cadernos após as explicações. 

Exemplo: “Presto muita atenção né [sic] ao que ela diz, ai escrevo” (B3). Na subcategoria 

sem resposta foi contabilizada a ausência de resposta à questão feita. 

 

5.3.1.2 Conversa em sala de aula 

 

  Nessa categoria foram inclusas as respostas dos alunos à questão do que fazem em 

sala de aula quando os colegas estão conversando, dificultando que eles escutem o que o 

professor fala. Puderam ser extraídas 4 subcategorias das falas dos participantes, como 

pode ser visto na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Frequência e porcentagem das subcategorias da 

categoria “conversa em sala de aula” 

Subcategorias f % 

Solicitação silêncio 10 40 

Aproximação/Repetição 6 24 
Fuga 1 4 

Nada 8 32 

Total 25 100 

 

- Solicitação silêncio: Nessa subcategoria foram inseridas as respostas dos alunos que 

disseram solicitar silêncio. E o fazem ou diretamente, solicitando eles mesmos, ou 

indiretamente, pedindo ao professor que o faça. Exemplo: “Às vezes eu peço pra, pra, pra 

[sic] as pessoas fazer [sic] silêncio, mas só que quanto mais a gente fala mais eles fazem, 

ai quanto mais a pessoa falar, mais barulho vai fazer, ai só de vez em quando eu tento 

pedir silêncio [...]” (B2). 

 

- Aproximação/Repetição: Foram postas nessa subcategoria as respostas dos alunos que 

reportaram pedir ao professor para se aproximar deles e/ou repetir o que haviam dito 

anteriormente. Exemplo: “Ah, eu mando o professor repetir né [sic], se é um assunto que 

eu tô [sic] interessado em saber, aprender, ai eu mando ele repetir ou eu mando ele vir na 

carteira que eu tô [sic] sentado, ai ele explica melhor” (D6). 
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- Fuga: Nessa subcategoria foram incluídas as respostas dos alunos que afirmaram que, 

frente ao barulho, saem da sala a fim de fugir da situação. Exemplo: “Eu peço a professora 

de apoio pra ir pru [sic] pátio ou então vir pra cá (instituto)” (D3). 

 

- Nada: Nessa subcategoria foram inclusas as respostas dos estudantes que disseram não 

fazer nada frente ao barulho, esperando que o professor peça aos demais alunos para 

fazerem silêncio. Exemplo: “Ai quando o professor vê que tá [sic] demais ele manda 

parar, agora eu não digo nada” (A1). 

 

  Ainda no que diz respeito à conversa em sala de aula, 32% dos estudantes 

comentaram que diante do barulho não conseguem prestar atenção à fala do professor 

independentemente do nível do barulho (“Preciso do silêncio porque se não eu erro a 

tarefa toda” – C5) e 32% garantiram que quando as conversas paralelas são baixas e entre 

poucos alunos, eles conseguem se concentrar e compreender o que lhes é falado, contudo 

afirmaram que se o barulho for muito não conseguem manter o foco no professor 

(“Quando é muita zoada, por que tem gente na minha sala, é um barulho danado, é 

batendo, é gritando, ai dão um grito tão agudo que quase que dá pra estourar os tímpanos 

de alguém” – D2). Aproximadamente 35% dos estudantes não responderam essa questão. 

 

5.3.1.3 Anotações 

 

  Nessa categoria foram inclusas as respostas sobre as anotações em sala de aula. 

Foram extraídas 3 subcategorias das falas dos sujeitos, as quais foram intituladas escrita 

mecânica, não copiam e sem resposta. Na primeira foram enquadradas 84% das 

respostas dos estudantes, os quais afirmaram que, em sala de aula, costumam copiar o 

conteúdo, bem como os exercícios apenas quando o professor manda. De modo tal que a 

copiam exatamente do jeito que o professor dita, mecanicamente. Exemplo: “Não, eu 

copio só o que ele diz [...] Não, não, [sic] eu copio do jeitinho que ele diz” (A2). Na 

segunda foram inclusas 12% das respostas dos alunos que disseram não copiar em sala de 

aula visto que contam com o auxilio de um professor de apoio, que geralmente faz as 

anotações. E quando o professor de apoio não se faz presente, eles reportaram pedir para 

outros alunos copiar ou então ficam sem a matéria. Exemplo: “(...) nas terças e quintas vai 

uma monitora e quando não vai às vezes os alunos é, copiam pra nós [sic]” (D7). Na 

terceira foi contabilizada a ausência de resposta à questão feita (4%). 
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5.3.1.4 Revisão das anotações 

 

 Nessa categoria foram inclusas as respostas dos estudantes à questão da revisão das 

anotações feitas em sala de aula. A partir da leitura das entrevistas, definiu-se 4 

subcategorias (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Frequência e porcentagem das subcategorias da 

categoria “revisão das anotações” 

Subcategorias f % 

Tempo disponível 11 44 
Atividades 7 28 

Nada/Não existe 6 24 

Sem resposta 1 4 

Total 25 100 

 

- Tempo disponível: Entre as respostas que se enquadram nessa subcategoria pode-se 

incluir as dos estudantes que reportaram reler as anotações de classe apenas quando não 

tem outras atividades pra fazer, quando tem disponibilidade de tempo, independentemente 

da realização de tarefas. Exemplo: “No momento em que eu tiver sem fazer nada” (B1). 

 

- Atividades/Provas: Nessa subcategoria foram inseridas as respostas dos alunos que 

disseram reler as suas anotações de classe apenas quando tem alguma atividade pra fazer, 

seja dever de casa ou teste. Exemplo: “Costumo reler quando precisamos estudar pra 

algo, pra alguma atividade, essas coisas” (D2). 

 

- Nada/Não existe: Nessa subcategoria foram inclusas as respostas dos que disseram não 

reler, em nenhum momento, as anotações feitas em sala de aula. 

 

- Sem resposta: Nessa subcategoria foi contabilizada a ausência de resposta à questão feita. 

 

Ainda no que diz respeito à revisão das anotações, do total de estudantes que 

afirmaram reler seu material, 38% disseram ter dificuldades no Braille quando vão reler o 

material devido a escrita errada, 20% afirmaram ter dificuldades para entender o conteúdo 

das anotações, 14% relataram ter dificuldades para compreender tanto a pontuação do 

Braille como o conteúdo e 28% dos estudantes afirmaram não ter dificuldades. 
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5.3.1.5 Ausência de material 

 

 Nessa categoria foram inclusas as respostas dos estudantes à questão do que 

costumavam fazer quando não podem copiar o conteúdo da aula devido ao esquecimento 

da reglete/punção ou máquina Perkins. Puderam ser extraídas 4 subcategorias, como pode 

ser visto na Tabela 9. 

 

Tabela 9. Frequência e porcentagem das subcategorias da 

categoria “ausência de material” 

Subcategorias f % 

Pega o material com colegas 11 44 
Memorização 10 40 

Pede a alguém para copiar 3 12 

Nunca aconteceu 1 4 

Total 25 100 

 

- Pega o material com colegas: Nessa subcategoria foram incluídas as respostas dos 

estudantes que afirmaram pegar o material com os colegas posteriormente. Exemplo: “Ai 

fica difícil mesmo, eu... se eu não sei nada e meus amigos fizeram alguma coisa, eu peço, 

eu peço [sic] a eles o que eles escreveram, ai... não... ai no outro dia sabe, porque eu 

sempre venho antes, ai demora um pouquinho pru [sic] professor chegar, ai enquanto o 

professor não chega, eu pego” (A2). 

 

- Memorização: Foram inseridas nessa subcategoria as respostas dos que afirmaram que, 

quando não podem copiar a matéria da aula, ficam escutando atentamente o que lhes é 

dito, tentando memorizar. Exemplo: “É ficar bem caladinho, escutando e deixar na mente 

e ficar falando a mesma coisa toda hora pra se lembrar até o outro dia” (C1). 

 

- Pede a alguém para copiar: Entre as respostas que se enquadram nessa subcategoria 

podem-se incluir as respostas dos alunos que afirmaram que diante da impossibilidade de 

copiar, solicitam que outras pessoas anotem o conteúdo para eles. Exemplo: “Eu peço pra 

alguém copiar” (D1). 

 

- Nunca aconteceu: Nessa categoria foram inclusas as respostas dos estudantes que 

disseram nunca ter esquecido o material e, portanto, nunca deixaram de copiar o conteúdo 

quando solicitado. Exemplo: “Isso ai, graças a Deus, nunca aconteceu comigo (...)” (B6). 



90 

 

 

  No que concerne à memorização especificamente, 16% dos estudantes afirmaram 

decorar os conteúdos dados em sala de aula com muita facilidade, a exemplo de B2 que 

afirmou armazenar as informações que lhe são passadas naturalmente “(...) eu, tipo decoro 

a primeira vez que a professora lê na sala, que eu faço atividade na sala, eu já decoro 

tudo na cabeça (...) e demoro muito pra esquecer”. Em contrapartida, 20% dos alunos 

afirmaram que a lembrança do conteúdo dado em sala depende da quantidade de vezes que 

a informação é repassada, bem como do conteúdo, como pontua B6: “Depende de quantas 

vezes ele fala [...] É, dependendo da extensão, do tamanho do assunto, de quanto tempo 

ele tá falando aquilo”. 4% afirmaram que não lembram o conteúdo posteriormente quando 

apenas o escutam e 60% dos estudantes não comentaram nada a esse respeito. 

 

5.3.1.6 Desenho/Figura Gráfico 

 

 Nessa categoria foram incluídas as respostas dos estudantes à questão do que fazem 

quando o professor faz algum desenho, figura ou gráfico no quadro e não trazem nenhum 

material específico para eles ou então não detalham o que fazem. Puderam ser extraídas 3 

subcategorias das falas dos participantes, as quais são: Pede ajuda, imaginação e nada. Na 

subcategoria pede ajuda foram inseridas 12% das respostas dos alunos que falaram que 

quando o professor faz algum desenho, figura ou gráfico no quadro e não trazem material 

apropriado ou não detalham, eles pedem ao professor para ajudá-los, fornecendo mais 

detalhes. Exemplo: “Ai eu pergunto a ele com mais detalhes, ai ele faz assim no braço, às 

vezes faz na carteira, às vezes pega um objeto, ele tem que ensinar da maneira que ele 

acha que tá [sic] me ensinando” (B6). Na subcategoria intitulada imaginação incluiu-se 

64% das respostas dos estudantes que disseram que mesmo o professor não trazendo 

material específico para eles, nem detalhando os desenhos, eles tentam imaginar, visualizar 

o que ele está mostrando no quadro aos outros estudantes. Exemplo: “Ai é, eu tento 

imaginar do meu jeito [...] pela forma que vão dizendo, ai eu vou imaginando” (D8). Por 

fim, na subcategoria nada foram postas 24% das respostas dos alunos que afirmaram não 

fazer nada quando os professores não trazem material apropriado, nem detalham o que está 

posto no quadro. Exemplo: “Eu não faço. Hoje mesmo tia fez e eu não pude fazer [...] Se 

ela não disser, não tem como eu saber” (C6). 
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5.3.2. Deveres de casa 

 

Esse eixo temático tem por intuito averiguar como os estudantes cegos realizam as 

suas lições de casa. Neste, foram constituídas 6 categorias que serão descritas abaixo. 

 

5.3.2.1 Materiais 

 

 Nessa categoria foram incluídas as respostas dos estudantes à questão de que 

materiais utilizam para fazer o dever de casa. Das falas dos participantes foram extraídas 5 

subcategorias (Tabela 10). 

 

Tabela 10. Frequência e porcentagem das subcategorias da 

categoria “materiais” 

Subcategorias f % 

Livros 10 40 
Anotações/Resumos 5 20 

Sem material 4 16 

Mais de um tipo de material 5 20 

Sem resposta 1 4 

Total 25 100 

 

- Livros: Enquadrou-se nessa subcategoria as respostas dos estudantes que afirmaram fazer 

o dever de casa, utilizando os livros para auxiliá-los. Dos 9 estudantes que reportaram usar 

livros, apenas 1 disse utilizar livro em Braille. Exemplo: “Uso mesmo o material normal, 

livro em tinta” (D4). 

 

- Anotações/Resumos: Nessa subcategoria foram postas as respostas dos alunos que 

afirmaram utilizar as anotações ou resumos feitos em sala de aula para fazer a tarefa de 

casa. Exemplo: “Eu leio o que eles passaram [...] só as minhas anotações” (A3). 

 

- Sem material: Nessa subcategoria foram inseridas as respostas dos estudantes que 

afirmaram não usar nenhum material para fazer o dever de casa, utilizando-se apenas da 

memória. Exemplo: “Eu fico pensando até encontrar” (C2). 

 

- Mais de um tipo de material: Entre as respostas que se incluem nessa subcategoria estão a 

dos alunos que disseram utilizar-se, para fazer o dever de casa, de mais de um tipo de 
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material. Exemplo: “A gente usa livro ou os meios de comunicação, a gente às vezes vai 

pra lan house fazer pesquisa da matéria” (B4). 

 

- Sem resposta: Nessa subcategoria foi contabilizada a ausência de resposta à questão feita. 

 

5.3.2.2 Auxílio 

 

 Nessa categoria foram incluídas as respostas dos estudantes à questão de quem os 

auxilia quando precisam fazer as atividades de casa. Foram extraídas 3 subcategorias: a 

primeira foi intitulada familiares e englobou 40% das as respostas dos estudantes, que 

reportaram contar com o auxilio de seus familiares para fazer o dever de casa. Exemplo: 

“É minha mãe e quando ela não tá [sic] eu espero ela chegar porque não tem outra 

pessoa não” (C1). A segunda intitulada ninguém contou igualmente com 40% das 

respostas dos alunos, os quais afirmaram fazer as suas atividades de casa, sozinhos e 

apenas em caso de dificuldades procuram ajuda. Exemplo: “Faço sozinha, só quando eu tô 

[sic] em dúvida em alguma letra ai eu digo as letras pra minha mãe ou pra algum dos 

meus irmãos, ai eles vão dizendo as palavras” (B1). A terceira e última subcategoria 

professoras abarcou 20% das respostas dos alunos, que disseram que fazem os deveres 

nos institutos e, portanto contam com o auxilio de suas professoras. Exemplo: “A gente faz 

lá (instituto) [...] A professora” (C4). 

 

5.3.2.3 Revisão do dever de casa 

 

 Nessa categoria foram incluídas as respostas dos estudantes à questão se fazem a 

revisão dos deveres de casa ao finalizá-los. Extraiu-se 3 subcategorias das respostas dos 

participantes, intituladas releitura, não faz/nada e tempo. A primeira incluiu 64% das 

respostas dos estudantes que disseram que sempre que terminam a tarefa de casa conferem 

as questões a fim de verificar se estão corretas. Exemplo: “Eu leio [...] É, porque se, se 

[sic] eu faço o dever e não olho as respostas e quando eu chegar lá tiver errado, se eu não 

tivesse corrigido né [sic], ai se tiver errado eu vou perder um ponto, vai ser um ponto a 

menos na nota” (B4). Na segunda subcategoria foram inseridas 28% das respostas dos 

estudantes que afirmaram não conferir o dever após finalizá-lo, visto que ficam esperando 

pelo feedback do professor. Exemplo: “Eu só faço a tarefa, coloco na pasta, dentro da 

bolsa e trago pra cá (...)” (C6). Na terceira subcategoria enquadrou-se 8% das respostas 
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dos alunos que reportaram conferir as atividades de casa apenas quando têm tempo. 

Exemplo: “Quando dá tempo ela relê porque eu já chego em casa de noite” (D5). 

 

5.3.2.4 Dificuldade na realização do dever de casa 

 

 Nessa categoria foram incluídas as respostas dos estudantes à questão do que fazem 

quando estão com dificuldades para fazer as tarefas de casa. Como pode ser visto na 

Tabela 11, 5 subcategorias puderam ser definidas. 

 

Tabela 11. Frequência e porcentagem das subcategorias da 

categoria “dificuldade na realização do dever de casa” 
Subcategorias f % 

Procura professor 14 56 

Pede ajuda 5 20 

Desistência 2 8 
Nunca aconteceu 3 12 

Sem resposta 1 4 

Total 25 100 

 

- Procura professor: Foram inseridas nessa subcategoria as respostas dos alunos que 

afirmaram que quando encontram dificuldades no dever, deixam as questões em branco e 

solicitam do professor, no dia seguinte, que sane as dúvidas. Exemplo: “Eu chego lá: 

professor, tem essa partezinha aqui, eu não consegui fazer porque eu não lembrei muito, 

mas se o senhor for dá aula do assunto de novo hoje pra lembrar pode ser que eu lembre, 

mas eu não lembrei não” (B5). 

 

- Pede ajuda: Nessa subcategoria foram postas as respostas dos estudantes que disseram 

que quando estão com dificuldades para fazer o dever, costumam pedir ajuda para concluí-

lo e levá-lo completo para a escola. Exemplo: “Eu procuro gente pra me ajudar” (C6). 

 

- Desistência: Enquadrou-se nessa subcategoria as respostas dos estudantes que reportaram 

que frente às dificuldades, desistem da tarefa e não procuram auxílio, nem durante, nem 

depois a realização da atividade. Exemplo: “Deixo pra lá” (D3). 

 

- Nunca aconteceu: Nessa subcategoria foram incluídas as respostas dos alunos que 

pontuaram que nunca tiveram dificuldades para fazer o dever. Exemplo: “Eu sempre faço 

o dever” (C4). 
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- Sem resposta: Nessa subcategoria foi contabilizada a ausência de resposta à questão feita. 

 

5.3.2.5 Trabalhos de pesquisa 

 

 Nessa categoria foram incluídas as respostas dos estudantes à questão do que fazem 

quando o professor passa como atividade de casa uma pesquisa. Delimitou-se 5 

subcategorias a partir das respostas dos participantes. Na primeira internet foram inclusas 

36% das respostas dos estudantes que afirmaram que, quando solicitados a fazer um 

trabalho de pesquisa, procuram as informações na internet. Dos 9 estudantes, apenas 1 

disse que ele mesmo pesquisa com o auxilio de leitores de tela, enquanto que 8 disseram 

que solicitam que outras pessoas pesquisem para eles. Exemplo: “Eu peço ajuda a alguém 

[...] Eu peço pro rapaz pesquisar, eu pesquiso só quando é mais fácil alguma coisa assim, 

mas se for coisa muito grande, que demorar [sic] muito, eu peço pra ele pesquisar e eu 

vou pra casa, ai depois eu volto” (B2). Na segunda subcategoria mais de um tipo de 

material enquadrou-se 32% das respostas dos que disseram utilizar-se de mais de um tipo 

de material quando precisam fazer um trabalho de pesquisa. Exemplo: “Não só a internet, 

mas revista, livro” (B4). Na terceira nunca fez foram colocadas 20% das respostas dos 

estudantes que reportaram nunca terem feito trabalhos de pesquisa. Exemplo: “Eu sei o 

que é, mas eu nunca fiz não” (C1). Na quarta subcategoria intitulada revistas foram postas 

8% das respostas dos que afirmaram utilizar revistas quando precisam fazer trabalhos de 

pesquisa. Exemplo: “Quando é atividade de pesquisar mesmo eu tenho que pesquisar em 

revista [...] Se tiver alguma figura assim, ai minha prima ou meu pai fala [sic] pra mim, ai 

eles recortam porque eu não sei recortar, ai coloca lá e eu colo que é o que eu sei, por 

isso que tarefa de pesquisa é ruim pra mim” (C5). Na quinta, livro, foram inseridas 4% 

das respostas dos estudantes que reportaram usar apenas livros quando precisam fazer 

trabalhos de pesquisa. Exemplo: “Às vezes mãe pesquisa nos livros” (D4). 

 

5.3.2.6 Dificuldades na leitura 

 

 Nessa categoria foram incluídas as respostas dos estudantes à questão do que fazem 

quando estão com dificuldades para compreender a leitura. Definiu-se 5 subcategorias, 

como exposto na Tabela 12. 
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Tabela 12. Frequência e porcentagem das subcategorias da 

categoria “dificuldades na leitura” 

Subcategorias f % 

Releitura 10 40 

Pede ajuda 10 40 
Segue adiante 1 4 

Desistência 2 8 

Nunca leu livro 2 8 

Total 25 100 

 

- Releitura: Entre as respostas que se enquadram nessa subcategoria estão as dos que 

afirmaram que sempre que têm dificuldades, releem o material até compreender. Do total, 

3 disseram que, além de reler o texto, ajustam a velocidade da leitura. Exemplo: “Eu leio 

baixinho, com calma, ai vou lendo, lendo, lendo [sic] ai depois é que eu vou entendendo 

ele mesmo, eu faço assim” (B5). 

 

- Pede ajuda: Nessa subcategoria inseriu-se as respostas dos que afirmaram pedir ajuda 

quando têm alguma dificuldade na leitura. Exemplo: “Eu pergunto a professora ai ela lê 

pra me ajudar” (C3). 

 

- Segue adiante: Foram incluídas nessa subcategoria as respostas dos alunos que afirmaram 

seguir adiante na leitura quando se veem com dificuldades. Exemplo: “Ai quando eu não 

entendo eu passo pra outra, outra, outra [sic] (...)” (B3). 

 

- Desistência: Nessa subcategoria foram inseridas as respostas dos que afirmaram desistir 

da leitura quando têm dificuldades para compreender. Exemplo: “Eu pego e não leio mais” 

(C5). 

 

- Nunca leu livro: Nessa subcategoria incluiu-se as respostas dos que afirmaram nunca ter 

lido livros. Exemplo: “É porque a gente nunca leu livro aqui” (A4). 

 

5.3.3 Provas 

 

Esse eixo temático tem por finalidade analisar como os estudantes cegos 

internalizam os conteúdos escolares quando estudam para as provas. Ele é constituído por 

5 categorias, apresentadas abaixo. 
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5.3.3.1 Preparação para prova 

 

 Nessa categoria foram incluídas as respostas dos estudantes à questão do que fazem 

para se preparar para provas. Os estudantes reportaram meios diferentes para alcançar 

conhecimento, como pode ser visto na Tabela 13. 

 

Tabela 13. Frequência e porcentagem das subcategorias da 

categoria “preparação para prova” 

Subcategorias f % 

Exercícios de revisão 11 44 

Anotações 9 36 

Textos 3 12 

Não se prepara para provas 1 4 
Nunca fez prova 1 4 

Total 25 100 

 

- Exercícios de revisão: Entre as respostas que se incluiu nessa subcategoria estão a dos 

alunos que reportaram estudar para as provas pelos exercícios de revisão entregues pelos 

professores na semana que antecede a prova. Dos 11 estudantes que afirmaram estudar 

pelos exercícios de revisão, 2 afirmaram gravar as perguntas e respostas, enquanto que 9 

disseram estudar pelo material impresso em Braille. Exemplo: “Pra se [sic] preparar para 

as provas, eu peço... o professor dá o exercício, ai eu peço aqui pra os professor [sic] 

imprimir em Braille [...]” (D5). 

 

- Anotações: Enquadrou-se nessa subcategoria as respostas dos estudantes que afirmaram 

estudar para as provas através das anotações feitas em sala de aula. Exemplo: “Revejo as 

matérias pra se [sic] preparar porque se não quando for no dia [...] as em Braille lá, as 

que estudou durante a semana” (A4). 

 

- Textos: Nessa subcategoria foram inclusas as respostas dos que afirmaram estudar para 

as provas através dos textos entregues pelos professores em sala de aula. Exemplo: “Leio 

os textos [...] Só não leio as atividades, mas eu leio os textos” (B1). 

 

- Não se prepara para prova: Nessa subcategoria foram colocadas as respostas dos que 

afirmaram não estudar para as provas. Exemplo: “Quando é [sic] as provas, eu não 

estudo” (C6). 
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- Nunca fez prova: Nessa subcategoria foram postas as respostas dos estudantes que 

disseram nunca ter feito provas. 

 

  Ainda no que concerne a preparação para provas, quando questionados sobre como 

fazem para memorizar as informações contidas em seu material, 87,5% dos estudantes 

afirmaram reler o material sucessivamente até armazenar os conteúdos (“Eu leio um monte 

de vezes [...] Eu fico repetindo pra mim mesmo” – A3) e 12,5% disseram prestar atenção 

no que lhes é falado para poder decorar o necessário (“Eu fico prestando atenção” – C4). 

 

5.3.3.2 Ausência de tempo 

 

 Nessa categoria foram incluídas as respostas dos estudantes à questão do que fazem 

quando estão com pouco tempo para estudar. Foram extraídas 6 categorias das falas dos 

sujeitos (Tabela 14). 

 

Tabela 14. Frequência e porcentagem das subcategorias da 

categoria “ausência de tempo” 

Subcategorias f % 

Importância 4 16 
Tempo 7 28 

Adiamento 3 12 

Cola 1 4 
Nunca aconteceu 9 36 

Nunca fez prova 1 4 

Total 25 100 

 

- Importância: Foram inclusas nessa subcategoria as respostas dos estudantes que disseram 

que, diante do pouco tempo para estudar, selecionam os textos mais importantes e se 

debruçam sobre esse material. Exemplo: “Eu releio as coisas que eu acho mais importante 

(...)” (A1). 

 

- Tempo: Nessa subcategoria foram inseridas as respostas dos alunos que reportaram 

estudar apenas o que conseguem no período de tempo disponível, sem selecionar os textos, 

nem fazer nenhuma modificação na forma de estudar. Exemplo: “Vou na sorte [...] estudo 

o que dá tempo” (A2). 
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- Adiamento: Entre as respostas que se enquadram nessa subcategoria estão a dos que 

afirmaram pedir aos professores para adiar a prova quando percebem que não vai dar 

tempo estudar tudo o que precisam. Exemplo: “Tem hora que eu mando o professor adiar 

a prova [...] Tem hora que ele adia, tem, tem [sic] uns que adia [sic] as provas, bom por 

isso né [sic] [...] Graças a Deus eu peguei professores bons, eu digo: professor, eu tô[sic] 

com dúvida, queria adiar a prova, eu tô [sic] inseguro. Ai ele diz: tá, tá [sic] certo D6. E 

ai adia a prova e tal” (D6). 

 

- Cola: Incluiu-se nessa subcategoria as respostas dos alunos que reportaram colar quando 

não estudam tudo que precisam. Exemplo: “Eu colo, peço ajuda [...] Eu vou passando de 

carteira em carteira escondidinho e fico perguntando o que é pra colocar, ai coloco e 

pronto [...] Eu fico “ei, psiu, psiu, [sic] o que é pra colocar?” (C6). 

 

- Nunca aconteceu: Nessa subcategoria foram postas as respostas dos que afirmaram 

sempre estudar todo o material com antecedência. Exemplo: “Ai eu, eu nunca fiz isso 

ainda também” (B5). 

 

- Nunca fez prova: Nessa subcategoria foram inseridas as respostas dos estudantes que 

disseram nunca ter feito provas. 

 

5.3.3.3 Dificuldade para responder as questões 

 

 Nessa categoria foram incluídas as respostas dos estudantes à questão do que fazem 

quando estão com dificuldades para responder as questões da prova. Como pode ser visto 

na Tabela 15, os estudantes reportaram 5 comportamentos diferentes. 

 

Tabela 15. Frequência e porcentagem das subcategorias da 

categoria “dificuldade para responder as questões” 

Subcategorias f % 

Deixar em branco 2 8 

Chutar 2 8 

Misto 8 32 
Pedir ajuda 9 36 

Nunca aconteceu 3 12 

Nunca fez prova 1 4 

Total 25 100 
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- Deixar em branco: Foram inclusas nessa subcategoria as respostas dos estudantes que 

afirmaram deixar a questão em branco quando não sabem respondê-la. Exemplo: “Deixo 

em branco [...] Se for de marcar também” (B1). 

 

- Chutar: Nessa subcategoria foram postas as respostas dos que disseram que, quando não 

sabem responder corretamente uma questão, chutam. Exemplo: “Sempre anoto alguma 

coisa” (B2). 

 

- Misto: Enquadrou-se nessa subcategoria as respostas dos alunos que reportaram ora 

chutar as questões ora deixá-las em branco. Dentre os que se inseriram nessa subcategoria, 

4 reportaram chutar quando as questões têm opções de resposta e quando isso não 

acontece, deixam em branco. 4, entretanto, não especificaram em que situações costumam 

chutar ou deixar em branco. Exemplo: “(...) quando tem alternativa, eu tento. Mas quando 

não tem eu deixo em branco” (A1). 

 

- Pedir ajuda: Nessa subcategoria inseriu-se as respostas dos que afirmaram pedir ajuda aos 

professores quando não sabem como responder as questões. Contudo, 2 desses estudantes 

comentaram que, quando os professores não ajudam, deixam a questão em branco e 4 

chutam. Do total de estudantes, 3 garantiram apenas pedir ajuda não explicitando quais 

atitudes são tomadas posteriormente. Exemplo: “Eu peço ajuda [...] Eu chuto, eu nunca fui 

de deixar a questão em branco” (C5). 

 

- Nunca aconteceu: Foram colocadas nessa subcategoria as respostas dos alunos que 

falaram que nunca tiveram dificuldades para responder as questões da prova. Exemplo: 

“Nada, que nunca aconteceu isso comigo. Até agora não” (D2). 

 

- Nunca fez prova: Nessa subcategoria foram inseridas as respostas dos estudantes que 

disseram nunca ter feito provas. 

 

5.3.3.4 Revisão da prova 

 

 Nessa categoria foram incluídas as respostas dos estudantes à pergunta se revisam 

as questões antes de entregar a prova ao professor. Após a leitura das respostas definiu-se 

4 subcategorias, as quais foram denominadas releitura das questões, entrega sem 
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releitura, sem resposta e nunca fez prova. Na primeira foram contabilizadas 56% das 

respostas dos estudantes que afirmaram que antes de entregar a prova ao professor, releem 

as suas respostas. Do total de estudantes, 4 pontuaram reler e corrigir os erros, enquanto 

que 1 afirmou não corrigi-los. Os outros 8 disseram apenas reler, mas não informaram o 

que costumam fazer se encontram questões erradas. Exemplo: “Eu vou na minha cabeça 

lembrar de tudo que eu estudei a noite, vê se é aquilo que eu aprendi, se não ai eu tenho 

que apagar e fazer de novo, botar a resposta certa, se não, eu entrego” (B4). Na segunda 

subcategoria foram inclusas 28% das respostas dos que afirmaram entregar a prova quando 

terminam sem ler o que escreveram. Exemplo: “Não, eu não ligo com isso não. Porque lá 

eles corrigem e daí eu deixo pra lá. Eles não vão corrigir mesmo?!” (D3). Na terceira 

subcategoria foi contabilizada a ausência de resposta à questão feita (12%) e na quarta 

foram inseridas 4% das respostas dos estudantes que disseram nunca ter feito provas. 

 

5.3.3.5 Prova corrigida 

 

 Nessa categoria foram incluídas as respostas dos estudantes à questão do que 

fazem quando recebem uma prova corrigida. Foram obtidas 4 subcategorias das respostas 

dos participantes. Na subcategoria conferir notas/questões erradas foram inclusas 52% 

das respostas dos que disseram olhar tanto as notas como as questões erradas. Dos que 

afirmaram conferir as questões erradas, 5 reportaram refazer essas questões e 8 não 

costumam fazê-las novamente. Exemplo: “Pergunto a nota e as questões que estavam 

erradas [...] Refaço” (A5). Na subcategoria olhar notas enquadrou-se 36% das respostas 

dos que afirmaram olhar as notas quando recebem uma prova, mas não fazem o mesmo 

com as questões erradas. Exemplo: “Daí eu pergunto a nota e eles dizem e pronto” (D3). 

Foram colocadas na subcategoria não olha/nada 8% das respostas dos alunos que 

reportaram não olhar nem a nota, nem as questões erradas quando recebem uma prova. 

Exemplo: “Eu guardo na bolsa, levo pra casa [...] Não, não [sic] pergunto” (D4). Na 

subcategoria nunca fez prova foram inseridas 4% das respostas dos estudantes que 

disseram nunca ter feito provas. 
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5.3.4 Organização tempo/ambiente de estudo 

 

O último eixo temático atende à intenção de examinar como os estudantes cegos se 

organizam para estudar em casa. Foram incluídas nessa temática 2 categorias conforme 

será descrito. 

 

5.3.4.1 Tempo de estudo 

 

 Nessa categoria foram incluídas as respostas dos estudantes à questão de como 

organizam o seu tempo de estudo. Como pode ser visto na Tabela 16, a partir da leitura 

foram definidas 4 subcategorias. 

 

Tabela 16. Frequência e porcentagem das subcategorias da 

categoria “tempo de estudo” 

Subcategorias f % 

Horário oposto 7 28 

Atividades 12 48 
Ausência de organização 5 20 

Não estuda 1 4 

Total 25 100 

 

- Horário oposto: Enquadrou-se nessa subcategoria as respostas dos que afirmaram estudar 

todos os dias os conteúdos vistos pela manhã na escola. Exemplo: “Como não tem todos os 

professores, ai eu chego em casa mais cedo, tomo banho, ai eu vejo o que teve hoje na 

sala de aula, ai vou rever o que eu vi (...)” (D1). 

 

- Atividades: Nessa subcategoria foram inclusas as respostas dos alunos que reportaram 

estudar apenas quando têm alguma atividade para fazer, seja dever de casa ou prova. 

Exemplo: “(...) depende de quantos dever tiver pra fazer” (B4). 

 

- Ausência de organização: Foram colocadas postas nessa subcategoria as respostas dos 

que disseram estudar em qualquer horário ou dia, condicionando o momento do estudo a 

disponibilidade de tempo. Exemplo: “Faço em qualquer horário” (A5). 

 

- Não estuda: Nessa subcategoria foram incluídas as respostas dos que afirmaram não 

estudar em casa. 



102 

 

5.3.4.2 Ambiente de estudo 

 

 Nessa categoria foram incluídas as respostas dos estudantes à questão de onde 

estudam. As 3 subcategorias encontradas foram: tranquilo/silencioso, 

espaçoso/confortável e qualquer lugar. Na primeira foram inseridas 52% das repostas 

dos alunos que disseram procurar lugares tranquilos para estudar a fim de evitar distrações. 

Exemplo: “Porque é mais em silêncio [sic] e lá eu estudo sozinho” (C1). Na segunda 32% 

das respostas dos que afirmaram procurar lugares confortáveis, com mobiliário adequado, 

de modo a facilitar o estudo. Exemplo: “Na cozinha tem a mesa pra eu apoiar e no sofá 

não tem, por isso eu faço mais na mesa” (C6). Na terceira e última subcategoria foram 

colocadas 16% das respostas dos estudantes que reportaram estudar em qualquer lugar da 

casa, não tendo um espaço físico especifico para fazê-lo. Exemplo: “Não tem um lugar” 

(D8). 

 

5.4 Escala de Avaliação das Estratégias de Aprendizagem 

 

 A seguir serão apresentados os resultados obtidos com a Escala de Avaliação das 

Estratégias de aprendizagem dos estudantes cegos e em seguida dos estudantes videntes. 

 

5.4.1 Participantes cegos 

 

A média obtida pelos participantes na escala de estratégias de aprendizagem foi de 

34,2±6,7. O valor mínimo e máximo atingidos foram 24 e 52 pontos, respectivamente. 

Considerando a média, verificou-se que 10 participantes (40%) apresentaram escores 

acima da média, enquanto que 15 participantes (60%) permaneceram abaixo da média. 

Pelo exposto, pode-se perceber que nenhum estudante alcançou o valor mínimo (0 pontos) 

nem máximo (62 pontos) na pontuação total da escala. 

As pontuações nas subescalas ausência de estratégias de aprendizagem 

disfuncionais, estratégias cognitivas e estratégias metacognitivas, também foram 

identificadas. A Tabela 17 apresenta os dados de média de pontos, pontuação máxima e 

mínima em cada subescala. 
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Tabela 17. Distribuição das médias, pontuações máxima e mínima em cada 

subescala 

 
Variação da 

Pontuação 

Média de 

pontos 

Pontuação 

Mínima 

Pontuação 

Máxima 

Ausência de 
estratégias 

metacognitivas 

disfuncionais 

0-26 19,5±4,1 10 26 

Estratégias 
cognitivas 

0-22 5,5±4,5 0 16 

Estratégias 

metacognitivas 
0-14 9,1±2,4 3 14 

 

5.4.1.1 Análise das estratégias de aprendizagem utilizadas no geral 

 

Como pode ser visto na Tabela 18, as estratégias mais mencionadas pelos 

participantes (56%) foram duas estratégias metacognitivas (itens 27 e 29). Nestes itens a 

maioria dos participantes assinalou que costuma perceber quando não entende o que está 

lendo e que quando isso acontece, normalmente para e lê novamente. 

No que se refere à frequência de uso das estratégias de aprendizagem, a maioria das 

estratégias foi escolhida pelos participantes como sendo empregadas “nunca”. Nesse 

sentido, verificou-se que 88% dos participantes não costumam anotar o que a professora 

está falando quando ela não manda ou não escreve nada no quadro (item 4), 84% dos 

participantes não grifam as partes importantes do texto e 76% não costumam fazer uma 

lista de ideias antes de começar a escrever uma redação. Em contrapartida, 88% dos 

respondentes não costumam assistir televisão enquanto estudam (item 30), 84% dos 

participantes não escutam música enquanto estudam (item 19), 80% não costumam comer 

enquanto estudam (item 24) e 72% não costumam ficar se levantando toda hora pra pegar 

algum material (item 23). 

 

Tabela 18. Distribuição das frequências e porcentagens de respostas da amostra total, por 

item da escala de estratégia de aprendizagem 
 Sempre Às vezes Nunca 

 f % f % f % 

1-Você costuma grifar as partes importantes 

do texto para aprender melhor? 
0 0 4 16,0 21 84,0 

2-Quando você está fazendo uma redação, 

costuma fazer uma lista de ideias antes de 

começar a escrever? 

2 8,0 4 16,0 19 76,0 

3-Você costuma estudar ou fazer o dever de 

cada na última hora? 
2 8,0 11 44,0 12 48,0 

4-Quando você está assistindo a uma aula, 

costuma anotar o que a professora está 
0 0 3 12,0 22 88,0 
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falando, mesmo quando ela não manda ou 

não escreve nada na lousa? 

5-Você costuma ler outros textos e livros 

sobre o assunto que o professor explicou em 

aula? 

3 12,0 6 24,0 16 64,0 

6-Quando você estuda, costuma perceber que 

não está entendendo aquilo que está 

estudando? 

9 36,0 16 64,0 0 0 

7-Você costuma desistir quando uma tarefa é 

difícil ou chata? 
3 12,0 7 28,0 15 60,0 

8-Quando a sua professora está explicando 

uma matéria nova, você costuma ficar 

pensando em outra coisa? 

1 4,0 7 28,0 17 68,0 

9-Você costuma fazer um esquema usando 

as ideias principais do texto? 
4 16,0 5 20,0 16 64,0 

10-Quando você termina de estudar para 

uma prova, costuma fazer questões para si 

próprio para ver se entendeu bem o que 

estudou? 

3 12,0 6 24,0 16 64,0 

11-Quando você lê um texto, procura 
escrever com suas palavras o que entendeu 

da leitura, para poder estudar depois? 

3 12,0 9 36,0 13 52,0 

12-Você se sente cansado quando lê, estuda 

ou faz o dever de casa? 
7 28,0 13 52,0 5 20,0 

13-Você percebe quando está com 

dificuldades para aprender determinados 

assuntos ou matérias? 

11 44,0 12 48,0 2 8,0 

14-Quando você estuda, lê a matéria e depois 

fecha o caderno e fala em voz alta tudo o que 

entendeu? 

2 8,0 7 28,0 16 64,0 

15-Quando costuma ficar pensando em outra 
coisa quando o professor está dando 

explicações? 

2 8,0 8 32,0 15 60,0 

16-Quando você aprende alguma coisa nova, 

costuma tentar relacionar aquilo que está 

aprendendo com alguma coisa que você já 

sabia? 

5 20,0 14 56,0 6 24,0 

17-Você resume os textos que o professor 

pede para estudar? 
4 16,0 13 52,0 8 32,0 

18-Quando você recebe a nota de uma prova, 

costuma verificar o que errou? 
8 32,0 6 24,0 11 44,0 

19-Você escuta música enquanto estuda ou 
faz a lição de casa? 

2 8,0 2 8,0 21 84,0 

20-Você cria perguntas e respostas sobre o 

assunto que está estudando? 
4 16,0 4 16,0 17 68,0 

21-Quando você está fazendo uma tarefa 

difícil, costuma ficar muito nervoso? 
7 28,0 10 40,0 8 32,0 

22-Quando você estuda, percebe se não está 

conseguindo aprender? 
7 28,0 16 64,0 2 8,0 

23-Depois que você senta para fazer a lição 

de casa, costuma ficar se levantando toda 

hora para pegar algum material? 

1 4,0 6 24,0 18 72,0 

24-Você costuma comer enquanto estuda ou 

faz o dever de casa? 
1 4,0 4 16,0 20 80,0 

25-Você costuma se esquecer de fazer as 

coisas que a sua professora pede? 
2 8,0 9 36,0 14 56,0 

26-Você costuma se distrair ou pensar em 

outra coisa quando está lendo ou fazendo o 

dever de casa? 

2 8,0 8 32,0 15 60,0 

27-Quando você percebe que não entendeu o 14 56,0 10 40,0 1 4,0 
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que leu, costuma parar e ler novamente? 

28-Você costuma se esquecer de fazer o 

dever de casa? 
1 4,0 13 52,0 11 44,0 

29-Você percebe quando não entende o que 

está lendo? 
14 56,0 10 40,0 1 4,0 

30-Você costuma estudar ou fazer a lição de 

casa assistindo televisão? 
1 4,0 2 8,0 22 88,0 

31-Você costuma pedir ajuda ao colega ou a 
alguém de sua casa, quando não entende 

alguma matéria? 

8 32,0 14 56,0 3 12,0 

 

Serão apresentados a seguir os resultados referentes às análises sobre repetência, 

sexo, idade e anos escolares, tanto nas escalas como nas subescalas. 

 

5.4.1.2 Análise quanto à repetência dos participantes 

 

No que concerne a repetência dos participantes, percebeu-se que não existe uma 

diferença acentuada entre o número de repetentes (60%; n=15) e o de não repetentes (40%; 

n=10). A média de pontos dos participantes repetentes (36,6±6,8) foi superior a média dos 

não repetentes (30,9±5,1). Além disso, utilizando-se o teste t de Student, percebeu-se que 

houve diferença estatisticamente significante (t=2,22; p=0,03) entre os grupos, tendo os 

alunos repetentes pontuado mais em todas as subescalas (Tabela 19). 

 

Tabela 19. Distribuição das médias e desvio padrão por subescala no que se refere à 

repetência 

 

Ausência de 
estratégias 

disfuncionais 

Estratégias cognitivas 
Estratégias 

metacognitivas 

Média de pontos Média de pontos Média de pontos 

Repetentes 21,2±2,6 6,1±4,5 9,2±1,5 
Não 

repetentes 
17,1±4,7 4,8±4,5 9,0±3,4 

 

5.4.1.3 Análise quanto ao sexo dos participantes 

 

No que concerne ao sexo dos participantes, pode-se perceber que o número de 

meninas (52%; n=13) e o de meninos (48%; n=12) foi equivalente. Analisada a influência 

da variável sexo, o teste t demonstrou não existir diferença estatisticamente significante 

entre os grupos na pontuação total da escala (t=1,22; p=0,23). Entretanto, pode-se verificar 

que houve uma pequena diferença na pontuação total da escala, visto que as meninas 

(35,9±8,8) alcançaram uma pontuação maior do que os meninos (32,5±3,2). 
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No que tange aos sexos, analisou-se ainda a existência de diferenças na pontuação 

alcançada nas subescalas. As meninas obtiveram uma média de pontos superior aos 

meninos em duas subescalas, como mostra a Tabela 20. 

 

Tabela 20. Distribuição das médias e desvio padrão por subescalas de acordo com o 

sexo dos estudantes 

 

Ausência de 

estratégias 

disfuncionais 

Estratégias cognitivas 
Estratégias 

metacognitivas 

Média de pontos Média de pontos Média de pontos 

Meninas 19,6±4,5 7,2±5,6 9,0±2,7 

Meninos 19,3±3,8 3,9±2,1 9,3±2,1 

 

5.4.1.4 Análise quanto à idade dos participantes 

 

No tocante à idade, devido à diversidade da amostra, optou-se por agrupar os 

alunos em dois grupos. O primeiro grupo contou com 44% (n=11) dos participantes, com 

idades de 9 a 12 anos (10,6±1,2) e o segundo com 56% (n=14) dos alunos, com idades de 

13 a 16 anos (14,7±1,3). Os resultados indicaram que o grupo 1 (34,7±8,0) alcançou 

médias de pontos superiores ao grupo 2 (33,9±5,9), apesar do teste t de Student indicar que 

essa diferença entre os grupos não é estatisticamente significante (t=0,270; p=0,79). 

Quando comparados os grupos tomando por base as subescalas, percebeu-se que o 

grupo 1 saiu-se melhor que o grupo 2 em apenas uma das subescalas analisadas, como 

pode ser visto na Tabela 21. 

 

Tabela 21. Distribuição das médias e do desvio padrão por subescalas de acordo com a 

idade dos estudantes 

 

Ausência de 

estratégias 
disfuncionais 

Estratégias cognitivas 
Estratégias 

metacognitivas 

Média de pontos Média de pontos Média de pontos 

Grupo 1 20,7±3,5 5,0±4,5 9,0±2,9 

Grupo 2 18,64±4,4 6,0±4,6 9,2±2,0 

 

5.4.1.5 Análise quanto aos anos escolares dos participantes 

 

Quando se analisou os resultados tomando por base os anos escolares cursados, 

pode-se perceber que a aluna do 9° ano obteve a melhor pontuação, sendo seguida pelos 

alunos do 3° ano, 5° ano, 4° ano, 8º ano, 7º ano e 6º ano (Tabela 22). 
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Tabela 22. Distribuição das frequências, porcentagens e médias 

de pontos dos alunos por ano escolar 

 f % Média de pontos 

3º ano 3 12 37,0±7,0 

4º ano 3 12 35,6±14,5 

5º ano 3 12 36,0±5,5 
6° ano 6 24 31,8±4,0 

7° ano 6 24 33,3±5,2 

8° ano 3 12 34,0±9,8 

9° ano 1 4 40,0±0 

 

Analisou-se ainda a existência de diferenças nas subescalas da escala de estratégias 

de aprendizagem, como pode ser visto na Tabela 23. Utilizando-se a ANOVA, verificou-se 

que não houve diferenças estatisticamente significativas (F=0,310; p=0,92) entre os 

grupos. 

 

Tabela 23. Distribuição das médias e desvio padrão por subescalas de acordo com o ano 

escolar dos estudantes 

 

Ausência de estratégias 

disfuncionais 
Estratégias cognitivas 

Estratégias 

metacognitivas 

Média de pontos Média de pontos Média de pontos 
3º ano 22,0±1,4 5,5±4,9 9,5±0,7 

4º ano 22,0±2,0 7,0±7,9 6,6±4,7 

5º ano 15,6±4,0 9,3±5,8 11,0±2,6 

6° ano 18,8±4,2 3,8±2,4 9,1±1,6 
7° ano 21,6±2,6 3,1±2,1 8,5±1,3 

8° ano 15,6±6,0 7,6±6,0 10,67±2,8 

9° ano 21,0±0 9,0±0 10,0±0 

 

5.4.2 Participantes videntes 

 

A média obtida pelos participantes na escala de estratégias de aprendizagem foi de 

36,8±7,5. O valor mínimo e máximo atingidos foram 26 e 58 pontos, respectivamente. 

Considerando a média, verificou-se que 14 participantes (56%) apresentaram escores 

acima da média, 1 participante (4%) ficou na média e 10 participantes (40%) 

permaneceram abaixo da média. Nenhum estudante alcançou o valor mínimo (0 pontos) 

nem máximo (62 pontos) na pontuação total da escala. 

As pontuações nas subescalas ausência de estratégias de aprendizagem 

disfuncionais, estratégias cognitivas e estratégias metacognitivas, também foram 
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identificadas. A Tabela 24 apresenta os dados de média de pontos, pontuação máxima e 

mínima em cada subescala. 

 

Tabela 24. Distribuição das médias, pontuações máxima e mínima em 

cada subescala 

 
Variação da 

Pontuação 

Média de 

pontos 

Pontuação 

Mínima 

Pontuação 

Máxima 

Ausência de 

estratégias 

metacognitivas 

disfuncionais 

0-26 19,6±4,8 10 26 

Estratégias 

cognitivas 
0-22 7,6±4,3 2 22 

Estratégias 
metacognitivas 

0-14 9,5±2,2 5 14 

 

5.4.2.1 Análise das estratégias de aprendizagem utilizadas no geral 

 

Como pode ser visto na Tabela 25, as estratégias mais mencionadas pelos 

participantes, com 84% e 76%, foram duas estratégias metacognitivas (itens 18 e 27, 

respectivamente). Nestes itens, mais da metade dos participantes afirmou que quando não 

entende o que está lendo, para e lê novamente e sempre olha o que errou quando recebe 

uma prova corrigida. 

No que se refere à frequência de uso das estratégias de aprendizagem, a maioria das 

estratégias foi escolhida pelos participantes como sendo empregadas “nunca”. Nesse 

sentido, verificou-se que 88% dos participantes não costumam escutar música enquanto 

estudam (item 19), 88% não costumam comer enquanto estudam (item 24) e 60% não 

costumam ficar se levantando toda hora pra pegar algum material (item 23). 

Algumas estratégias que foram assinaladas como sendo utilizadas “sempre” 

merecem ser destacadas. 24% dos estudantes resumem os textos que o professor pede pra 

estudar (item 17), 4% sempre grifam o texto (item 1) e 12% sempre fazem esquemas (item 

9). Entretanto, 12% sempre estudam em cima da hora (item 3) e 8% desistem quando a 

tarefa é difícil (item 7). 

  

Tabela 25. Distribuição das frequências e porcentagens de respostas da amostra total, por 

item da escala de estratégia de aprendizagem 
 Sempre Às vezes Nunca 

 f % f % f % 

1-Você costuma grifar as partes importantes 

do texto para aprender melhor? 
1 4,0 12 48,0 12 48,0 
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2-Quando você está fazendo uma redação, 

costuma fazer uma lista de ideias antes de 

começar a escrever? 

3 12,0 3 12,0 19 76,0 

3-Você costuma estudar ou fazer o dever de 

cada na última hora? 
3 12,0 9 36,0 13 52,0 

4-Quando você está assistindo a uma aula, 

costuma anotar o que a professora está 

falando, mesmo quando ela não manda ou 
não escreve nada na lousa? 

2 8,0 5 20,0 18 72,0 

5-Você costuma ler outros textos e livros 

sobre o assunto que o professor explicou em 

aula? 

3 12,0 11 44,0 11 44,0 

6-Quando você estuda, costuma perceber que 

não está entendendo aquilo que está 

estudando? 

6 24,0 19 76,0 0 0 

7-Você costuma desistir quando uma tarefa é 

difícil ou chata? 
2 8,0 6 24,0 17 68,0 

8-Quando a sua professora está explicando 

uma matéria nova, você costuma ficar 

pensando em outra coisa? 

1 4,0 8 32,0 16 64,0 

9-Você costuma fazer um esquema usando 

as ideias principais do texto? 
3 12,0 3 12,0 19 76,0 

10-Quando você termina de estudar para 

uma prova, costuma fazer questões para si 

próprio para ver se entendeu bem o que 

estudou? 

11 44,0 8 32,0 6 24,0 

11-Quando você lê um texto, procura 

escrever com suas palavras o que entendeu 

da leitura, para poder estudar depois? 

9 36,0 9 36,0 7 28,0 

12-Você se sente cansado quando lê, estuda 

ou faz o dever de casa? 
6 24,0 7 28,0 12 48,0 

13-Você percebe quando está com 

dificuldades para aprender determinados 

assuntos ou matérias? 

6 24,0 15 60,0 4 16,0 

14-Quando você estuda, lê a matéria e depois 

fecha o caderno e fala em voz alta tudo o que 

entendeu? 

4 16,0 5 20,0 16 64,0 

15-Quando costuma ficar pensando em outra 

coisa quando o professor está dando 

explicações? 

2 8,0 8 32,0 15 60,0 

16-Quando você aprende alguma coisa nova, 

costuma tentar relacionar aquilo que está 

aprendendo com alguma coisa que você já 

sabia? 

5 20,0 11 44,0 9 36,0 

17-Você resume os textos que o professor 

pede para estudar? 
6 24,0 12 48,0 7 28,0 

18-Quando você recebe a nota de uma prova, 

costuma verificar o que errou? 
21 84,0 1 4,0 3 12,0 

19-Você escuta música enquanto estuda ou 
faz a lição de casa? 

0 0 3 12,0 22 88,0 

20-Você cria perguntas e respostas sobre o 

assunto que está estudando? 
3 12,0 12 48,0 10 40,0 

21-Quando você está fazendo uma tarefa 

difícil, costuma ficar muito nervoso? 
9 36,0 7 28,0 9 36,0 

22-Quando você estuda, percebe se não está 

conseguindo aprender? 
6 24,0 12 48,0 7 28,0 

23-Depois que você senta para fazer a lição 

de casa, costuma ficar se levantando toda 

hora para pegar algum material? 

3 12,0 7 28,0 15 60,0 



110 

 

24-Você costuma comer enquanto estuda ou 

faz o dever de casa? 
0 0 3 12,0 22 88,0 

25-Você costuma se esquecer de fazer as 

coisas que a sua professora pede? 
2 8,0 11 44,0 12 48,0 

26-Você costuma se distrair ou pensar em 

outra coisa quando está lendo ou fazendo o 

dever de casa? 

4 16,0 6 24,0 15 60,0 

27-Quando você percebe que não entendeu o 
que leu, costuma parar e ler novamente? 

19 76,0 5 20,0 1 4,0 

28-Você costuma se esquecer de fazer o 

dever de casa? 
0 0 10 40,0 15 60,0 

29-Você percebe quando não entende o que 

está lendo? 
13 52,0 8 32,0 4 16,0 

30-Você costuma estudar ou fazer a lição de 

casa assistindo televisão? 
3 12,0 4 16,0 18 72,0 

31-Você costuma pedir ajuda ao colega ou a 

alguém de sua casa, quando não entende 

alguma matéria? 

12 48,0 11 44,0 2 8,0 

 

Na sequência, serão apresentados os resultados referentes às análises sobre 

repetência, sexo, idade e anos escolares, tanto nas escalas como nas subescalas. 

 

5.4.2.2 Análise quanto à repetência dos participantes 

 

No que diz respeito à repetência dos participantes, pode-se perceber uma diferença 

acentuada entre o número de repetentes (64%; n=16) e o de não repetentes (36%; n=9). 

Além disso, pode-se verificar que houve uma pequena diferença na pontuação total da 

escala, visto que os não repetentes (37,4±6,7) alcançaram uma pontuação um pouco maior 

do que os repetentes (36,4±8,1). Contudo, utilizando-se o teste t de Student, percebeu-se 

que não houve diferença estatisticamente significante (t=-0,31; p=0,75) no que se refere à 

utilização de estratégias de aprendizagem, mesmo os alunos repetentes tendo pontuando 

um pouco mais do que os não repetentes em duas subescalas, como pode ser visto na 

Tabela 26. 

 

Tabela 26. Distribuição das médias e desvio padrão por subescala no que se refere à 

repetência 

 

Ausência de 

estratégias 
disfuncionais 

Estratégias cognitivas 
Estratégias 

metacognitivas 

Média de pontos Média de pontos Média de pontos 

Repetentes 19,0±4,7 7,8±4,9 9,5±2,5 
Não 

repetentes 
20,7±4,9 7,2±3,2 9,4±1,7 
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5.4.2.3 Análise quanto ao sexo dos participantes 

 

No que concerne ao sexo dos participantes, pode-se perceber que o número de 

meninas (44%; n=11) e o de meninos (56%; n=14) foi equivalente. Analisada a influência 

da variável sexo, o teste t demonstrou não existir diferença estatisticamente significante 

entre os grupos na pontuação total da escala (t=1,79; p=0,08). Entretanto, as meninas 

(39,7±9,1) alcançaram uma pontuação maior do que os meninos (34,5±5,3). 

No que tange aos sexos, analisou-se ainda a existência de diferença nas subescalas. 

Nas subescalas estratégias cognitivas e metacognitivas, as meninas obtiveram uma média 

de pontos superior a dos meninos, como mostra a Tabela 27. 

 

Tabela 27. Distribuição das médias e desvio padrão por subescalas de acordo com o 

sexo dos estudantes 

 

Ausência de 

estratégias 
disfuncionais 

Estratégias cognitivas 
Estratégias 

metacognitivas 

Média de pontos Média de pontos Média de pontos 

Meninas 19,1±5,0 9,9±5,3 10,6±2,0 

Meninos 20,0±4,8 5,8±2,2 8,6±2,0 

 

5.4.2.4 Análise quanto à idade dos participantes 

 

No tocante à idade, devido à diversidade da amostra, optou-se por agrupar os 

alunos em dois grupos. O primeiro grupo contou com 56% (n=14) dos alunos, com idades 

de 9 a 12 anos (10,3±0,8) e o segundo grupo com 44% (n=11), com idades de 13 a 16 anos 

(14,7±1,1). Os resultados indicaram que o grupo 2 (37,8±8,8) alcançou médias de pontos 

superiores ao grupo 1 (36,0±6,5), apesar do teste t de Student indicar que essa diferença 

entre os grupos não é estatisticamente significante (t=-0,59; p=0,56). 

Quando comparados os grupos tomando por base as subescalas, percebeu-se que o 

grupo 2 saiu-se melhor que o grupo 1 em duas das subescalas analisadas, como pode ser 

visto na Tabela 28. 
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Tabela 28. Distribuição das médias e do desvio padrão por subescalas de acordo com a 

idade dos estudantes 

 

Ausência de 

estratégias 

disfuncionais 

Estratégias cognitivas 
Estratégias 

metacognitivas 

Média de pontos Média de pontos Média de pontos 
Grupo 1 20,7±5,1 6,2±3,0 9,0±2,0 

Grupo 2 18,2±4,1 9,4±5,1 10,0±2,4 

 

5.4.2.5 Análise quanto aos anos escolares dos participantes 

 

Quando se analisou os resultados tomando por base os anos escolares, pode-se 

perceber que os alunos do 8° ano obtiveram a melhor pontuação, sendo seguidos pelos 

alunos do 6° ano, 7° ano, 5° ano, 4º ano e 3º ano (Tabela 29). 

 

Tabela 29. Distribuição das frequências, porcentagens e 

médias dos pontos dos alunos por ano escolar 

 f % Média de pontos 

3º ano 3 12 26,6±0,5 
4º ano 3 12 36,3±2,0 

5º ano 3 12 38,0±8,7 

6° ano 6 24 38,6±3,9 

7° ano 6 24 38,0±7,2 

8° ano 4 16 39,2±12,8 

 

Analisou-se ainda a existência de diferenças nas subescalas da escala de estratégias 

de aprendizagem, como pode ser visto na Tabela 30. Utilizando-se a ANOVA, verificou-se 

a não existência de diferenças estatisticamente significativas (F=1,39; p=0,27) entre os 

grupos. 

 

Tabela 30. Distribuição das médias e desvio padrão por subescalas de acordo com o ano 

escolar dos estudantes 

 

Ausência de estratégias 
disfuncionais 

Estratégias cognitivas 
Estratégias 

metacognitivas 

Média de pontos Média de pontos Média de pontos 

3º ano 13,6±3,2 4,3±2,5 8,6±1,1 

4º ano 24,6±1,5 4,6±1,5 7,0±2,0 
5º ano 18,3±5,0 8,6±4,0 11,0±1,7 

6° ano 21,5±3,6 7,3±2,7 9,8±2,0 

7° ano 20,5±3,9 8,0±3,2 9,5±2,2 

8° ano 17,2±5,8 11,5±7,8 10,5±3,0 
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Discussão 

 

No presente capítulo será apresentada a discussão dos resultados. Primeiramente 

serão discutidos os resultados das observações e dos questionários com os professores e 

em seguida os resultados das entrevistas com os estudantes cegos e os dados da Escala de 

Avaliação das Estratégias de Aprendizagem dos estudantes cegos e dos videntes. 

 

6.1 Observações 

 

Inicialmente percebeu-se uma diferença no modo de inserir os alunos cegos na 

escola regular nas cidades de Natal e Campina Grande, visto que na primeira os estudantes 

permanecem na instituição especializada até o 5º ano do ensino fundamental e só no 6º ano 

vão para a escola comum, ao passo que na segunda os alunos vão desde as primeiras séries 

do ensino fundamental, junto com o professor de apoio. É preciso que se pense um pouco a 

respeito desses dois modos diferentes, pois ambos apresentam pontos positivos e 

negativos. 

No primeiro caso, têm-se como positivo o fato do aluno receber uma atenção 

especial ao permanecer na instituição especializada até o 5º ano, de tal forma que ele 

aprende não só os conteúdos escolares, mas também a lidar com as dificuldades 

ocasionadas pela deficiência visual, através de aulas de Orientação e Mobilidade, da 

prática de esportes, dentre outras atividades. Então quando vão para a escola regular levam 

consigo uma bagagem de autonomia e independência. O que pode ser visto como limitante 

é o fato deles permanecerem segregados, sem interação com crianças videntes no espaço 

escolar, o que pode restringir o campo de ação desses estudantes. Nesse sentido, Miranda 

(2008) ressalta que é importante que todas as crianças aprendam juntas, sempre que 

possível, para que haja interações e trocas mútuas de experiências enriquecedoras e 

estimuladoras do desenvolvimento não só cognitivo, como afetivo e social. Assim, ainda 

segundo a autora, enclausurar os educandos num mundo restrito e separado como a escola 

especial, pode limitar o desenvolvimento global dos mesmos, uma vez que trata-se de um 

ambiente artificial que não tem nada em comum com o mundo normal em que devem 

viver, indicando que a manutenção deles na escola especial não ajuda na superação da 

cegueira e sim acentua sua condição. 

Já no que concerne ao segundo caso, percebe-se que há uma tentativa de integração 

com as crianças sem deficiência visual, mas a presença do professor de apoio parece ser 
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um limitador para esses alunos, uma vez que eles se tornam extremamente dependentes. 

Dependem deles pra se locomover dentro da escola, pra escrever em sala de aula e em 

alguns casos até para interagir com o professor regular, como será comentado mais 

adiante. 

No que concerne as instituições propriamente ditas, pode-se perceber que não 

existe uma estrutura física adequada para receber os alunos cegos, visto que não há 

material em alto relevo (letras emborrachadas, por exemplo) ou placas de identificação em 

Braille (com exceção da instituição B) que possam auxiliar os estudantes a identificar os 

espaços das escolas. De modo semelhante, durante as suas observações em uma escola 

regular Gil (2009) identificou muitos cartazes, além de placas de identificação de locais 

por todo o espaço escolar. No entanto, todos estavam escritos em tinta e com letras 

pequenas, impossibilitando que um estudante cego ou com baixa visão pudesse ler, tendo 

este último que se aproximar bastante caso se interessasse pela leitura do material exposto, 

demonstrando que não há uma preocupação com esses estudantes quando da confecção 

desse tipo de material, tão presente nas escolas. 

Além disso, na presente pesquisa observou-se a existência de obstáculos, como 

degraus, árvores e bancos (instituição D) no ambiente escolar, que dificultam a 

acessibilidade autônoma desses sujeitos, tendo em vista que nem todos contam com 

bengalas para auxiliá-los. De modo semelhante, Godim e Silva (2008) e Luz e Godim 

(2008) também encontraram barreiras de acessibilidade que atrapalhavam o deslocamento 

dos estudantes cegos em todo o espaço físico da escola pesquisada, indicando que as 

escolas não sofreram modificações estruturais para receber os estudantes como preconiza a 

lei, tendo eles que se adequarem ao que estava posto. 

Ainda no que concerne a estrutura física, percebeu-se que apenas a instituição C 

conta com uma sala de recursos, que possui equipamentos e materiais pedagógicos 

específicos para auxiliar os estudantes com necessidades educativas especiais. A respeito 

da sala de recursos Brasil (2001), Paraná (2008) e Bertuol (2010) afirmam que a sua 

função primordial é complementar o atendimento educacional realizado em classes 

comuns e que este serviço deve ser efetivado por um professor especializado. Este deve 

prestar atendimento direto ao aluno, bem como indireto, através de orientação e assistência 

aos professores da classe comum, às famílias dos alunos e aos demais profissionais que 

atuam na escola (Costa, 2009). Apesar dessa dupla função, na instituição citada percebeu-

se que há apenas o atendimento direto aos alunos, uma vez que não se observou nenhum 

contato com os familiares dos estudantes, nem com os demais professores, indicando que o 
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professor especializado não dialoga com os membros da comunidade escolar e, portanto, 

não cumpre as suas funções tal como lhe foi designado por lei. 

Além disso, Brasil (2001) afirma que o atendimento em sala de recursos deve ser 

realizado no turno inverso ao da classe comum. Contudo, percebeu-se que na referida 

instituição o horário de funcionamento é o mesmo das aulas e com isso, ao se deslocarem 

para a sala de recursos, os alunos perdem o que está sendo dado em sala, demonstrando 

que não há uma preocupação com o conteúdo visto na classe comum. As professoras, ao 

retirarem os alunos da sala durante a aula e não se preocuparem em apresentar esse 

conteúdo posteriormente deixam lacunas no aprendizado deles, que provavelmente os 

prejudicarão mais a frente. Nesse sentido, pode-se dizer que a forma de funcionamento 

dessa sala precisa ser repensada, pois mesmo buscando auxiliar os estudantes a superarem 

os limites existentes no ensino regular, mostra sérias brechas. 

Percebeu-se que em decorrência da ausência de um lugar adequado na maioria das 

instituições, há pouco ou nenhum (como no caso da instituição D) material em Braille, 

restringindo a opção de leitura e escrita dos estudantes. A falta de material transcrito para o 

Braille pode ser verificada no país inteiro, o que dificulta o processo de educação e o 

desenvolvimento cultural dos cegos, uma vez que o livro se constitui um dos recursos de 

aprendizagem, aperfeiçoamento e distração (Silva et al., 2002). O acesso ao livro, segundo 

as autoras citados, é relativamente fácil para os videntes e se torna difícil para as pessoas 

cegas, pois estas ficam, na maioria das vezes, dependentes de instituições que 

disponibilizam livros impressos em Braille, ou de computadores com programas de voz 

que auxiliem a leitura do material, ou ainda de pessoas que leiam para elas, lembrando que 

devido ao alto custo dos dois primeiros (livros em Braille e computadores), muitos 

estudantes contam apenas com a boa vontade de ledores e assim tem o seu espectro de 

conhecimento reduzido. 

Observou-se que na instituição C, devido à existência da sala de recursos, têm-se 

materiais apropriados que podem ser utilizados por todos os professores, apesar disso são 

usados apenas dentro da referida sala. Godim e Silva (2008) e Luz e Godim (2008) 

verificaram, igualmente, que existia na escola pesquisada alguns recursos disponíveis 

capazes de auxiliar os professores, mas esses não eram utilizados, pois a maior parte dos 

profissionais não sabia como fazê-lo. Assim, do mesmo modo que na presente pesquisa, as 

autoras observaram que o material era usado apenas na sala de recursos, enquanto uma 

parcela considerável dos professores permanecia trabalhando com a didática tradicional 

(quadro, marcadores/giz, livro didático, além da xerox de textos). 
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A respeito da participação dos alunos nas atividades da escola pode-se perceber que 

os estudantes cegos não participavam de todas as atividades, incluindo as aulas de 

educação física (com exceção da instituição B). Em sua pesquisa, Godim e Silva (2008) 

também constataram que os alunos cegos encontravam-se isolados e não participavam das 

atividades coletivas. A respeito do isolamento e não participação desses estudantes, autores 

como Tessaro et al. (2005) apontam que tal situação é vivenciada por outras crianças com 

necessidades educativas especiais, uma vez que diversos estudos têm demonstrado que, no 

âmbito escolar, essas crianças permanecem segregadas e tem a sua participação nas 

atividades da escola, restrita. Diante disso, evidencia-se o despreparo dos profissionais da 

escola para lidar com esses estudantes, uma vez que demonstram não saber planejar 

atividades que atendam as necessidades do seu alunado. Nesse sentido, salienta-se que os 

estudantes com deficiências necessitam de um ambiente de ensino planejado 

cuidadosamente, visando à sua formação integral e sua consequente autonomia social, 

tarefa esta que deve ser proporcionada pela comunidade escolar (Pereira Neto, 2009). 

No que concerne a acomodação dos alunos cegos em sala de aula, percebeu-se que 

eles sentavam isolados do restante da turma em três instituições de ensino (A, C e D), 

deixando clara a barreira existente entre os grupos (cegos/videntes). De modo semelhante, 

Godim e Silva (2008) verificaram que os alunos cegos quase sempre ficavam separados do 

restante, no canto da sala de aula. Diante dessa realidade, deve-se pensar a respeito da 

inclusão desses alunos na escola e até que ponto ela existe de fato. 

Segundo Sant’Ana (2005), pode-se dizer que há inclusão quando as diferenças e as 

necessidades individuais dos estudantes são atendidas. Logo, inclusão implica a existência 

de um currículo apropriado, com arranjos organizacionais, estratégias de ensino e o uso de 

recursos diferenciados (Godim & Silva, 2008), de modo tal que apenas transferir o aluno 

da escola ou da classe especial para a classe comum não significa incluí-lo (Tessaro et al., 

2005), pode-se dizer no máximo que ele está inserido. 

A esse respeito, Anjos et al. (2009) afirmam que a lógica inclusivista implica, como 

dito anteriormente, uma modificação na estrutura curricular, de modo a flexibilizar a grade 

e a estrutura das séries, criando novas lógicas dentro da escola e nas relações educativas 

como um todo. Corroborando, Gil (2009) diz que para que ocorra a inclusão é preciso que 

haja uma mudança de perspectiva, e com isso questionamentos acerca das políticas e a 

organização da educação. Pode dizer então que a inclusão, tal como preconizada pela 

literatura, não se efetiva nas escolas observadas, pois não há modificação na estrutura das 

escolas para melhor receber esses alunos e, assim sendo, eles não participam ativamente da 
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vida escolar, não interagem com os demais alunos e professores e, por conseguinte não 

tem as suas potencialidades trabalhadas efetivamente. 

De modo semelhante ao observado nesta pesquisa, a maior parte dos autores 

pesquisados relata que a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais nas 

escolas não se concretiza, independentemente da região do país que residam. Pode-se 

imaginar que a inclusão ainda não atingiu níveis satisfatórios, por diversos fatores, dentre 

eles: a falta de sensibilização da comunidade escolar; o desconhecimento dos professores 

acerca da educação especial; a insuficiência e a inadequação de recursos instrucionais e 

pedagógicos; e a inadequação da rede física e de equipamentos pedagógicos, adequados às 

necessidades do alunado (Brasil, 2001). 

Em outra perspectiva, Luz e Godim (2008) pontuam que o movimento da inclusão 

não se efetiva, pois apesar dos documentos produzidos pelo Estado garantirem condições, 

por meio das políticas públicas voltadas à educação, para a inclusão da pessoa com 

necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino, tais documentos não levam 

em consideração a prática vivenciada nas escolas públicas e nem a ação docente voltada ao 

aluno com deficiência. Deste modo, ao serem publicadas não provocaram profundas 

mudanças no cenário educacional, de modo tal que o plano textual não trouxe garantias 

quanto ao sucesso das práticas inclusivas (Prioste, 2006), em função da falta de 

comprometimento da sociedade, em especial das escolas com as políticas delineadas em 

seu conteúdo. A esse respeito Bertuol (2010) diz que, para que as propostas, leis e decretos 

saiam do papel é preciso que haja engajamento do governo, tanto na distribuição de mais 

recursos financeiros como no suporte aos profissionais envolvidos no processo da 

inclusão. 

Entende-se, pois, que por mais que a inclusão seja debatida, ela precisa, conforme 

aponta Miranda (2008), ser assimilada e incorporada pelas pessoas envolvidas nesse 

processo, como princípio e postura profissional, de forma que sejam produzidas tanto 

condições de acesso como de permanência a todos os estudantes com necessidades 

educativas especiais na escola regular. Nesse sentido, não basta ofertar vagas e inserir o 

sujeito deficiente no espaço escolar, mas deve-se, sobretudo, oferecer condições concretas 

para que ele permaneça na escola, aprendendo e se desenvolvendo tanto cognitiva como 

socialmente (Gil, 2009; Godim & Silva, 2008; Pereira Neto, 2009; Prioste, 2006). 

Quanto aos professores, observou-se que, de modo geral, eles não receberam 

treinamento para lidar com os alunos cegos e que por essa razão a melhor maneira de 

ensiná-los vem sendo descoberta através do processo de erro e acerto. Gil (2009), 
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semelhantemente, verificou que o conhecimento era construído com a prática, no dia a dia 

com os alunos. Luz e Godim (2008) afirmam que inúmeros problemas podem ocorrer em 

sala de aula em decorrência da falta de preparo dos professores dentre os quais se poderia 

citar a inadequação das técnicas utilizadas em sala de aula. 

Nesse sentido, percebeu-se que as aulas na maioria das instituições são bastante 

visuais, há a cópia excessiva de material no quadro por alguns professores, bem como a 

pouca utilização de material concreto, indicando que há uma estimulação deficitária dos 

sentidos remanescentes dos estudantes. Nesse sentido, Masini (1991) aponta que para que 

o estudante cego organize o mundo que o rodeia e se insira nele, ele precisa dispor de 

condições para explorá-lo e que por essa razão as situações educacionais precisam estar 

organizadas de modo tal que ele possa utilizar todas as suas possibilidades, sejam elas 

táteis, térmicas, olfativas, auditivas e/ou cinestésicas. O professor deve levar os alunos a 

experienciarem várias situações de aprendizagem, para que possam explorar, manipular, 

perceber, reconhecer e conhecer o mundo ao qual pertencem. A ausência de experiências 

com os sentidos remanescentes pode prejudicar a compreensão das relações espaciais, 

temporais e a aquisição de conceitos necessários ao processo de alfabetização (Brasil, 

2001). 

Corroborando, Rabello et al. (2007) pontuam que a criança cega deve vivenciar o 

mundo por meio do tato, audição, olfato e paladar, pois conceitos como os de espaço, 

tamanho e forma são fornecidos pelas percepções auditivas, táteis, olfativas e cinestésicas. 

Dentre esses sentidos, Gil (2009) destaca a importância do tato e da audição uma vez que 

esses dois concederão algumas peculiaridades na construção do desenvolvimento e da 

aprendizagem da criança com deficiência visual. Ao descrever, por exemplo, um objeto, 

não será relevante para a criança cega informações como forma, cor, tamanho, mas fará 

parte de sua descrição a textura (se é áspero ou liso), se o objeto é duro ou mole, se está 

localizado perto de um ambiente barulhento ou silencioso, de cheiro bom ou não. 

No que concerne as estratégias de aprendizagem foi possível perceber que há uma 

semelhança entre as estratégias utilizadas pelos estudantes das quatro instituições de 

ensino observadas, uma vez que todos costumam prestar atenção, anotar o que o professor 

diz, buscar apoio social com os professores e colegas, indicando que os estudantes cegos, 

em sala de aula, utilizam estratégias cognitivas e metacognitivas, embora o façam de 

maneira pouco eficiente, como será explanado mais adiante. 

No que diz respeito à relação professor-aluno percebeu-se que há interação entre 

esses, contudo nas instituições C e D, devido à presença do professor de apoio, essa 
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relação é quase inexistente, cabendo a esse o contato com o aluno e com suas dificuldades. 

Nesse sentido, antes de discutir a relação entre o professor de apoio e o professor regular, é 

preciso que se pense um pouco a respeito do papel do professor de apoio. 

Este profissional deve buscar auxiliar o professor da classe comum e a equipe 

técnico-pedagógica da escola, de modo tal que necessita estar apto a utilizar material 

didático em Braille, bengala, reglete, sorobã, punção, máquinas Perkins, computadores 

com leitores de tela, dentre outros (Paraná, 2003). Acrescenta também o autor que o 

professor de apoio precisa buscar a adequação dos materiais e recursos pedagógicos 

utilizados pelo aluno e pelo professor, as modificações na organização da sala, a 

implementação dos recursos da Tecnologia Assistiva, a promoção da interação dos alunos 

com os demais membros da escola e a viabilização da participação do aluno nas diferentes 

situações de aprendizagem e interação no contexto escolar (Paraná, 2004). Percebe-se, 

pois, que o professor da educação especial deve trazer informações específicas acerca da 

deficiência, fornecer treinamento técnico, preparar os alunos com deficiência para estar na 

sala comum, adaptar e preparar o material para os alunos e mediar à relação emocional e 

cognitiva entre os alunos com deficiência e o professor, reduzindo os conflitos (Anjos et 

al., 2009). 

Na presente pesquisa verificou-se que as professoras de apoio estavam na escola 

para auxiliar os alunos cegos, contudo em nenhum momento observou-se a tentativa de 

promoção da interação e socialização com os demais membros da escola, bem como a 

viabilização da participação deles nas diferentes situações de aprendizagem em sala de 

aula, conforme aconselha Brasil (2001). Além disso, em sala de aula, não se observou as 

professoras de apoio fazerem adequações no que era exposto no quadro pela professora 

regular, havendo muitas vezes a mera repetição do que era dito. Percebeu-se também que 

as professoras de apoio não participavam do planejamento das aulas, não expunham as 

dificuldades dos alunos, não conversavam e nem propunham formas diferentes de 

trabalhar determinados conteúdos, ou seja, não ofertavam orientações aos professores e 

consequentemente não ofereciam alternativas para a melhora no processo de aprendizagem 

dos estudantes. Foi possível observar ainda que as professoras de apoio, em diversos 

momentos, copiavam em tinta o conteúdo e os exercícios para os alunos, de modo tal que 

eram oferecidas poucas oportunidades para os estudantes lerem e escreverem em Braille. 

Diante disso deve-se questionar o papel das professoras de apoio nesse contexto, 

uma vez que mesmo acompanhando os estudantes diariamente a escola, elas não cumprem 

o que lhes é designado. Pode-se indagar também o porquê delas copiarem para os alunos 
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ao invés de solicitarem que eles próprios o façam. Entende-se que a professora de apoio 

deve auxiliar os alunos, mas isso não significa que deva fazer as atividades para eles. Ela 

deve ser uma ponte entre esse aluno e a comunidade escolar, mediando essa relação de 

modo a torná-la mais significativa. Frente a essa realidade, pode-se supor que as próprias 

professoras desconhecem a sua função dentro do contexto escolar e, por conseguinte atuam 

de forma errônea, indicando que a realização de programas de capacitação com essas 

profissionais é fundamental. Não basta enviar-lhes para as escolas com os estudantes 

cegos, é preciso que saibam o que, como e porque fazer. 

Ainda no que concerne as professoras de apoio observou-se que apesar dessas 

acompanharem todos os dias os alunos mais novos (instituição C) e em dias alternados os 

estudantes mais velhos (instituição D), estes continuavam muito dependentes, tanto para 

realizar as atividades como para se locomover, visto que não utilizam bengalas. A despeito 

das bengalas Ferrel (1999) diz que essas são importantes, pois oferecem proteção à criança 

e/ou ao adulto, na medida em que fornecem informações sobre o que está à frente desses 

sujeitos, antes deles colidirem.  

Diante disto, questiona-se o por quê das professoras não trabalharem desde cedo a 

independência desses alunos, de modo tal que paulatinamente pudessem ir para a escola e 

realizar as atividades que lhes são exigidas de modo autônomo. Nessa perspectiva Brasil 

(2001) pontua que as professoras precisam trabalhar as diversas capacidades e habilidades 

das crianças dentro da escola para que desta forma alcancem um bom envolvimento com a 

vida escolar. Deve-se procurar não limitar as pessoas cegas mais do que a própria cegueira 

o faz, impedindo-as, por exemplo, de realizar o que elas sabem, e devem fazer sozinhas. 

Corroborando, Gil (2009) salienta que ao se negar oportunidades e vivências de novas 

experiências para que o indivíduo com deficiência visual se desenvolva por si só, planeje 

seus movimentos ou enfrente os obstáculos que, constantemente, aparecem em seu 

cotidiano, com atitudes como a superproteção, por exemplo, pode-se contribuir para a sua 

dependência, baixa autoestima, sensação de incompetência e insegurança, e 

consequentemente para sua pouca capacidade de mobilidade, estimulando-o a um 

comportamento passivo e retraído, que dificultará seu acesso ao mundo externo. 

Além disso, deve-se pensar um pouco sobre o papel de uma professora de apoio 

cega, que além de não cumprir os deveres de um professor de apoio, assim como as 

demais, fica impedida de auxiliar os alunos na locomoção, na cópia de conteúdo/exercícios 

do quadro, precisando ela própria do auxilio dos outros membros da comunidade escolar. 

Entende-se que a presença dela tranquiliza os alunos, visto que é uma pessoa que 
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experienciou situação similar na escola e compreende as dificuldades enfrentadas pelos 

alunos, contudo questiona-se se é somente esse o papel dela. Entende-se que ela deveria 

auxiliar os estudantes no processo de ensino-aprendizagem e não tornar esse mais difícil. 

Além disso, ao presenciar situações de dependência dela dos professores e dos próprios 

alunos, pode-se pensar no que tem sido ofertado a essas crianças e adolescentes em termos 

de autonomia e independência, ambas condições fundamentais para o desenvolvimento da 

cidadania desses estudantes. 

A respeito da relação entre as professoras de apoio e a professora regular, pode-se 

dizer que não há interação entre ambas, de modo que em sala a professora regular explica 

o conteúdo para a turma e as professoras de apoio ou repetem o que ela disse para os 

alunos cegos ou ficam em silêncio. Aventa-se a hipótese que não existe interação entre as 

professoras em sala de aula, pois elas não compreendem o quanto é de responsabilidade de 

cada uma a aprendizagem dos alunos cegos. A esse respeito, Anjos et al. (2009) comentam 

que frequentemente os professores regulares esperam que o professor especializado seja 

responsável pela adaptação do material, já que se trata do aluno “dele”, indicando que 

muitas vezes isentam-se da responsabilidade e com isso dos ocasionais fracassos dessa 

aprendizagem. Percebe-se então que alguns profissionais não compreendem a presença do 

professor de apoio na escola, de modo que o percebem como um estorvo ao trabalho 

desenvolvido pela professora regente, existindo por parte destes uma concepção de que o 

professor de apoio seja particular ao aluno com necessidades educativas especiais, como se 

fosse um enfermeiro ou babá, denotando uma percepção equivocada e marcada por 

preconceitos (Pereira Neto, 2009). 

O referido autor acredita que uma concepção errônea do papel do professor de 

apoio compromete a qualidade do ensino que está sendo oferecido, na medida em que cria 

um afastamento do professor regular. Nesse sentido, ressalta que não deve ser atribuída ao 

professor de apoio a tarefa de organizar o material para os estudantes com necessidades 

educacionais especiais, pois segundo ele, a responsabilidade pela inclusão desses alunos 

deve ser compartilhada entre os professores (regular e de apoio), de modo que toda a aula 

deve ser pensada e organizada conjuntamente, cabendo ao professor de apoio apenas 

legitimar o que foi cuidadosamente planejado pelos dois professores anteriormente. 

Nesse sentido, Costa (2009) afirma que é preciso que haja interação entre os 

professores da educação especial e o profissional do ensino regular, visto que esse, na 

maior parte das vezes, não recebeu qualificação para atuar junto a pessoas com deficiência 

e precisa de auxilio para fazê-lo. Essa mediação profissional, segundo o autor citado, 
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fortalece o trabalho pedagógico, na medida em que aumenta o conhecimento acerca da 

aprendizagem do aluno cego e consequentemente induz o uso de metodologias 

apropriadas. 

No que concerne a relação entre alunos cegos e videntes pode-se perceber que essa 

é praticamente nula. Luz e Godim (2008), de modo semelhante, identificaram pouco 

entrosamento entre alunos cegos e videntes, havendo por parte desses últimos uma clara 

tentativa de isolar os primeiros. Diferentemente, em sua pesquisa Anjos et al. (2009) 

encontraram que existiam interações entre os alunos, contudo a maioria dessas dizia 

respeito a brincadeiras e atividades livres, indicando que a socialização relacionava-se 

mais ao entretenimento do que ao ensino-aprendizagem, sendo mais restrita e superficial. 

Nesse sentido, entende-se que escola tem que se preocupar não apenas com a convivência 

e com a troca de experiências dos estudantes, mas com o aprendizado dos conteúdos 

necessários e valorizados pela sociedade atual (Bertuol, 2010), de maneira que deve-se 

estimular a socialização tanto para os momentos de lazer como para a aprendizagem dos 

conteúdos escolares. 

Observou-se também que não há um trabalho para conscientizar os alunos videntes 

sobre o processo de inclusão escolar dos estudantes com deficiência visual, uma vez que 

há muita conversa em sala de aula e isso dificulta que os cegos escutem as explicações dos 

professores. A esse respeito Santin e Simmons (1977) afirmam que a audição é o único 

sentido de distância de que os cegos dispõem, e essa tem de funcionar de maneira 

inteiramente diferente sem a informação da visão, indicando que a criança cega desenvolve 

e organiza o mundo de maneira intrinsecamente diferente das crianças videntes e por essa 

razão precisa de uma atenção especial. 

Observou-se ainda que além da separação física entre os estudantes, há distinção 

entre eles. Na instituição C inclusive fica clara essa diferenciação, pois os alunos cegos 

chegam atrasados, saem antes de tocar para o intervalo, lancham separadamente e, além 

disso, saem antes de tocar o sinal para a saída. Diante disso, novamente pode-se questionar 

o processo de inclusão desses estudantes, uma vez que com essa atitude se evidencia que 

não existe uma tentativa de interação entre esses estudantes e os demais. Entende-se que ao 

oferecer privilégios como esses aos estudantes, a comunidade escolar, mesmo com a 

melhor das intenções, os distingue e consequente, segrega. 
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6.2 Questionário dos professores 

 

No que concerne ao treinamento percebeu-se que menos de 25% dos professores 

receberam algum tipo de treinamento para trabalhar com alunos cegos, indicando que a 

maior parte dos profissionais, inclusive aqueles da instituição especializada, trabalha com 

alunos cegos mesmo não tendo qualificação profissional para isto. Percebe-se, pois, que os 

alunos foram inseridos (e pelas questões já discutidas, emprega-se o termo inserção 

propositadamente) nas escolas sem que houvesse uma discussão com a comunidade 

escolar, evidenciando que essa inserção se efetivou mais por força da lei do que pelo 

entendimento de que esses estudantes precisam de oportunidades para desenvolver todas as 

suas potencialidades. Por essa razão Brasil (2001) defende que antes das crianças com 

necessidades educacionais especiais, dentre elas as cegas, entrarem na escola regular, haja 

uma preparação da comunidade escolar, de modo tal que sejam oferecidos cursos de 

capacitação e aperfeiçoamento para os professores da classe comum e que haja 

continuamente supervisão e acompanhamento do processo de inclusão, para garantir que 

os alunos entrem e permaneçam na escola. 

Em decorrência da falta de preparo, quando questionados sobre como se sentiram 

quando souberam que dariam aula a alunos com deficiência visual, quase metade dos 

participantes reportou sentir-se temerosa. Assim como na presente pesquisa, Gil (2009) 

identificou sentimentos como pavor e preocupação na fala de algumas das profissionais 

entrevistadas ao saber que um aluno com deficiência visual estudaria na escola. De acordo 

com Pereira Neto (2009) é natural que a chegada de alunos com necessidades educacionais 

especiais ao ensino regular traga consigo preocupação, insegurança, medo. Tais 

sentimentos afloram, pois os professores passam a perceber as falhas na sua formação, a 

falta de treinamento e o fato de que esses estudantes exigem novas capacidades e novos 

modos de pensar (Anjos et al., 2009). Nesse sentido, entende-se que deve ser oferecido aos 

profissionais não só informações sobre a educação especial, mas também condições para 

trabalharem suas emoções, suas crenças e valores que por perpassarem a sua atuação 

profissional, influenciarão sobremaneira o modo como se portarão frente aos alunos (Gil, 

2009). 

A maioria dos participantes disse perceber diferenças comportamentais entre cegos 

e videntes, sendo os primeiros mais atenciosos, participativos, interessados que os 

segundos. De modo semelhante, Miranda (2008) verificou que os professores não 

apontaram distinções no modo de aprender dos alunos cegos e videntes, mas salientaram 
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que os alunos com deficiência visual ficavam mais atentos às explicações e não desviavam 

a atenção tão facilmente como os outros alunos. O fato do aluno com deficiência tornar-se 

exemplo de comportamento disciplinado pode estar relacionado com o fato do professor 

estar despreparado para ofertar um atendimento de qualidade e para compensar esse 

despreparo dedicar maior atenção aos alunos com deficiência, dando-lhes um tratamento 

diferenciado (Anjos et al., 2009), fato este que pode ser identificado nas observações. 

Quando perguntados sobre quais materiais utilizam para ensinar alunos cegos, mais 

da metade dos professores afirmou utilizar-se apenas da oralidade (aula expositiva e 

dialogada), não havendo uma diferenciação no modo de ministrar a aula. Miranda (2008) 

quando indagou os professores sobre a metodologia de trabalho, encontrou resultado 

similar ao desta pesquisa, visto que informaram não haver diferenças do que é planejado 

para os alunos do ensino regular. Esta inadequação das técnicas ocorre pela falta de 

metodologias eficazes que abranjam a todos os alunos e de conhecimento para a 

manipulação dos materiais oferecidos pela escola pública, bem como pela ausência de 

práticas docentes que levem em consideração a diversidade existente na escola (Luz & 

Godim, 2008). 

Quando questionados sobre a manutenção de diálogo com os demais profissionais 

que trabalham com os estudantes, mais da metade dos professores reportou conversar com 

eles, embora alguns não tenham especificado que profissionais são esses. Tal dado vai de 

encontro ao que foi visto nas observações, visto que nelas verificou-se pouco entrosamento 

entre os professores da mesma instituição e quase nenhum entre os profissionais de 

instituições diferentes. Semelhantemente ao que foi visto nas observações, Prioste (2006) 

verificou a falta de contato do professor regular com outros profissionais, tanto internos 

como externos, evidenciando que os profissionais estão muitas vezes sozinhos na batalha a 

favor da inclusão. Igualmente, Gil (2009) identificou pouco ou nenhum contato com os 

demais profissionais que atendiam as crianças com deficiência visual, indicando muitas 

vezes o desconhecimento acerca dos tratamentos feitos. Entende-se que a ausência de uma 

equipe de apoio, formada por especialistas de diferentes áreas, que possa atuar junto aos 

profissionais das instituições de ensino pode tornar-se um obstáculo importante para a 

realização de ações e projetos comprometidos com os princípios inclusivos (Sant’Ana, 

2005). A esse respeito, a primeira autora diz que atualmente o professor parecer não contar 

com suporte para esclarecer suas dúvidas, expressar seus medos e angústias, discutir os 

casos mais difíceis em sala de aula, assim como refletir sobre suas estratégias didáticas. 
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A maioria dos professores, quando questionados sobre quais as estratégias de 

aprendizagem utilizadas por alunos cegos, disse apenas que eles se utilizam dos sentidos 

remanescentes, mas não especificaram como isso ocorre, demonstrando falta de 

conhecimento de como fazem para aprender. A esse respeito, Boruchovitch (1999) afirma 

que há pouco conhecimento tanto por parte das instituições de ensino como dos 

professores sobre a importância do desenvolvimento de estratégias de aprendizagem 

adequadas para os estudantes. Para Souza (2007), professores e alunos devem conhecer 

diferentes estratégias de aprendizagem, bem como sua aplicabilidade e relevância, de tal 

maneira que o professor possa ser capaz de ensinar as estratégias de aprendizagem e o 

modo certo de utilizá-las, demonstrando possuir um metaconhecimento no processo de 

ensino-aprendizagem (Oliveira, 2008). 

Quando questionados sobre o que fazem quando percebem que os estudantes estão 

utilizando estratégias de aprendizagem pouco eficazes, a maioria dos professores 

respondeu especificando o que fazem quando as suas estratégias de ensino fracassam. 

Poucos profissionais reportaram auxiliar os estudantes no ensino de novas estratégias. 

Acerca da instrução em estratégias de aprendizagem Boruchovitch (1999, 2001) diz que 

essas podem ser ensinadas a alunos com baixo rendimento escolar, de modo tal que é 

possível ensinar tais estudantes a fazer anotações, a sublinhar trechos importantes de um 

texto, a monitorar a sua compreensão na hora da leitura, a usar técnicas de memorização, a 

resumir, entre outras. Corroborando, Almeida (2002) pensa ser possível ensinar aos alunos 

comportamentos de estruturação do ambiente de trabalho e dos materiais requeridos, 

atitudes de autoavaliação dos procedimentos, esforço e rendimento, incluindo, por 

exemplo, esquemas de autoatribuição de prêmios e penalizações, competências de 

organização e transformação da organização. Contudo, Gomes (2002) ressalta a 

necessidade do desenvolvimento de habilidades cognitivas e metacognitivas por parte dos 

professores para que possam ensinar aos alunos de que forma transformar as informações 

em conhecimento e como poderão se tornar mais metacognitivos e autorregulados. 

Quanto às dificuldades encontradas, a maioria reportou a ausência de material 

adequado para o ensino dos alunos com deficiência visual. Entretanto, uma parcela 

considerável dos participantes citou a ausência de qualificação profissional. Tal resultado é 

semelhante ao encontrado na literatura, uma vez que os autores têm apontado que dentre os 

problemas que dificultam a efetivação da inclusão estão a falta de preparo dos professores, 

a ausência de material e bibliografias específicas em Braille, a precariedade na 

infraestrutura nas escolas, a discriminação social, a falta de colaboração dos colegas e o 
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pouco envolvimento da família (Gil, 2009; Godim & Silva, 2008; Luz & Godim, 2008; 

Miranda, 2008; Pereira Neto, 2009; Prioste, 2006; Sant’Ana, 2005; Silva et al., 2002; 

Tessaro et al., 2005). 

Tais resultados indicam que a ausência de treinamento dos professores é uma 

realidade brasileira e não apenas pontual, demonstrando que uma parcela dos que 

trabalham com alunos com necessidades educacionais especiais não costuma participar de 

cursos de capacitação, oficinas, seminários, palestras, os quais propiciam à aquisição de 

conhecimento formal. Pode-se imaginar que esse treinamento não ocorre por diversas 

questões, como falta de investimento das instituições nas quais esses profissionais 

trabalham, a falta de tempo dos professores que, devido a baixa remuneração salarial, 

trabalham em diversas instituições de ensino e/ou o desconhecimento sobre a oferta de 

cursos promovidos pelo governo. Nesse sentido, Luz e Godim (2008) afirmam que 

diversos fatores contribuem para a falta de comprometimento dos professores com a 

qualificação profissional, dentre os quais se destacam: baixos salários, péssimas condições 

de trabalho (local, infraestrutura, material didático), problemas de gerenciamento do 

sistema de ensino, precário funcionamento das escolas, posturas pedagógicas tradicionais 

que alimentam a improvisação e o mínimo de apropriação de saberes e competências que 

caracterizam a formalização do ofício de professor. Apesar de todas essas dificuldades, 

não se pode retirar a responsabilidade social dos professores de serem promotores da 

aprendizagem e do desenvolvimento dos alunos, uma vez que conscientes ou inconscientes 

acabam sempre por influenciar (Almeida, 2002). 

Ainda a respeito da ausência de qualificação profissional, Alves e Duarte (2005) 

acreditam que a falta de preparo é um fator importante na exclusão do aluno deficiente 

visual, pois os professores se sentem despreparados e incapazes de promover a inclusão 

desse aluno. Estes autores veem como solução para minimizar as dificuldades a preparação 

profissional de qualidade, na qual sejam fornecidas informações sobre metodologias e 

estratégias de ensino que possam auxiliar no processo inclusivo do aluno deficiente visual. 

Contudo, Prioste (2006) diz que queixar-se de despreparo não significa, necessariamente, 

que o professor deseje ser preparado, uma vez que mesmo sentindo-se temerosos com a 

chegada dessas crianças à escola, não procuram informações ou orientações para melhor 

atendê-los (Gil, 2009). 

Percebe-se, pois, que a inclusão dos alunos cegos na rede regular de ensino é um 

desafio para os professores, pois estes, na maioria das vezes, não foram preparados em sua 

formação para enfrentar essa nova realidade. Nesse sentido, faz-se necessário que os 
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professores repensem a sua atuação, revejam criticamente a sua forma de ensinar, reflitam 

sobre os seus preconceitos e sejam capazes de introduzir práticas que possam fazer a 

diferença dentro da sala de aula (Boruchovitch, 1999). 

 

6.3 Entrevistas 

 

As questões de 1 a 6 buscavam investigar como os estudantes cegos aprendem em 

sala de aula. Quando foram perguntados, na questão 1, sobre o que fazem para aprender os 

conteúdos novos, a maioria reportou manter a atenção na figura do professor a fim de 

escutá-lo, demonstrando que monitoram o seu comportamento em sala (estratégia 

metacognitiva). Alguns pesquisadores (Costa, 2000; Cruvinel, 2009; Schlieper, 2001; 

Serafim, 2004; Souza, 2007), utilizando um instrumento similar, entrevistaram alunos do 

ensino fundamental, videntes, e encontraram resultados análogos, visto que parte 

considerável dos participantes disse controlar a atenção e o comportamento em sala de 

aula.  

A esse respeito, a literatura aponta que durante o processo de aprendizagem 

controlar a atenção é fundamental, pois se o indivíduo não se mantiver focalizado, as 

informações não poderão ser retidas e nem recuperadas porque simplesmente não serão 

adquiridas (Pfromm Netto, 1987). Nesse sentido, Gomes (2002) ressalta que o sujeito é 

ativo nesse processo, pois ele lida, a todo o momento, com diversas informações e é ele 

quem escolhe manter a atenção em determinados estímulos e não em outros. A referida 

autora pontua que o grau de atenção necessário para que se processe a informação também 

depende do conhecimento prévio, pois quando se trata da aprendizagem de informações 

familiares, o processamento requer o mínimo da função, diferentemente do que ocorre 

quando se trata de algo novo, onde a atenção concentrada é muito mais importante. 

Na questão 2, os estudantes afirmaram que quando o barulho é muito grande, 

dificultando a percepção do que o professor diz, solicitam silêncio, seja diretamente ou 

através da figura do professor, demonstrando que, frente a situações desagradáveis, 

buscam eliminar o que os incomoda. Pode-se pensar que os estudantes, a partir do 

momento que percebem os empecilhos e buscam modificar a situação a fim de conseguir 

melhorar a sua aprendizagem, mostram-se metacognitivos. 

No que diz respeito às anotações feitas em sala de aula, a maior parte dos alunos 

afirmou copiar apenas o que o professor manda e o fazem exatamente do jeito que ele diz, 

não havendo, portanto um comportamento elaborativo. A escrita mecânica é uma 
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estratégia cognitiva, de ensaio, considerada uma das mais simples, geralmente utilizada 

por alunos das séries iniciais. Muneiro (2008) pontua que ao contrário da escrita mecânica, 

a escrita elaborada envolve a otimização do aproveitamento dos estudos, uma vez que a 

consciência do que escrever demanda o comportamento estratégico de pensar 

antecipadamente sobre determinado conteúdo. 

Ainda sobre as anotações, os alunos disseram reler o que escreveram em sala 

apenas quando não tem outra atividade para fazer, demonstrando que é dada pouca atenção 

a esse tipo de material, ficando o estudo dessas anotações relegado a um segundo plano. 

Diante disso pode-se pensar que os alunos não percebem a importância das anotações 

feitas em sala, demonstrando que os professores, bem como os familiares desses 

educandos precisam ajudá-los, através da instrução, a compreenderem melhor o papel 

dessas anotações em sua aprendizagem. Segundo Souza (2007) algumas estratégias 

precisam ser ensinadas diretamente para que sejam utilizadas, enquanto que outras são 

usadas espontaneamente pelos alunos. 

Quando questionados sobre o que costumam fazer quando esquecem o material 

(reglete/punção/máquina) em casa e não podem copiar a matéria, quase a metade dos 

alunos reportou pegar a matéria com os colegas posteriormente. A estratégia de pedir ajuda 

é uma estratégia metacognitiva, que envolve o monitoramento e a regulação da cognição. 

De acordo com Costa (2000) crianças pequenas, com 4 ou 5 anos de idade, já têm 

consciência da eficiência de procurar ajuda, sendo essa estratégia uma das mais 

importantes por possibilitar que o aluno aprenda outras habilidades. Nesse sentido, 

Schlieper (2001) ressalta que os alunos que solicitam ajuda são capazes de perceber a 

dificuldade da tarefa e estão constantemente monitorando sua própria capacidade de 

compreensão. Por isso, tal estratégia é frequentemente utilizada pelos estudantes a fim de 

administrar as dificuldades encontradas no momento do estudo (Cruvinel, 2009). 

Ainda sobre a aprendizagem em sala de aula, a maior parte dos alunos comentou 

que, quando os professores fazem desenhos, figuras ou gráficos no quadro e não trazem 

nenhum material em alto relevo, nem detalham o que está sendo posto, geralmente imagina 

o que estão tentando passar para os demais colegas da turma, demonstrando vontade de 

compreender e consequentemente de alcançar aquele conhecimento. A imaginação, ao 

permitir que eles representem os objetos em suas mentes, funciona como uma ponte que os 

aproxima do mundo dos videntes. 

As questões de 7 a 12 tinham por intuito analisar como os estudantes cegos 

estudam e fazem os deveres de casa. E assim, quase metade dos participantes afirmou 
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contar com o auxilio de seus familiares para fazer as atividades e que esses geralmente 

leem os livros em tinta para eles. Costa (2000), Schlieper (2001), Serafim (2004) e Souza 

(2007) também encontraram resultados semelhantes ao desta pesquisa, uma vez que os 

alunos reportaram procurar apoio social junto aos seus familiares para fazerem as 

atividades corretamente. 

Contudo, diferentemente dos alunos videntes que podem ler os livros didáticos, os 

estudantes cegos dependem de seus familiares para fazer as atividades e quando esses não 

podem auxiliá-los, lendo os livros, eles deixam de fazê-las. Essa dependência ocorre tanto 

devido à ausência de material em Braille, como a falta de fluência no Braille de alguns 

desses jovens. Tal situação prejudica o estudante, pois ao ficar a mercê dos outros, ele 

perde a sua autonomia e deixa de ser o condutor do seu próprio processo de aprendizagem. 

Ainda no que concerne ao apoio social e a realização das tarefas de casa, dentre os 

familiares mais citados estão os pais, entretanto alguns jovens afirmaram não contar com a 

ajuda deles devido à sua baixa escolaridade, o que obviamente influencia negativamente a 

aprendizagem dos alunos. Outra questão que se pode discutir a esse respeito é que mesmo 

alguns pais sabendo ler e escrever, não usam a escrita Braille, o que pode também 

dificultar o ensino aos estudantes cegos que precisam o tempo inteiro estar decodificando o 

que muitas vezes eles mesmos tem dificuldade para compreender. 

Sobre a revisão do dever de casa, a maioria dos participantes afirmou reler o 

material após terminar a tarefa, utilizando-se, portanto de uma estratégia metacognitiva 

(regulação), dado esse corroborado tanto por Costa (2000), Schlieper (2001), Serafim 

(2004) e Souza (2007) como por Cruvinel (2009), visto que os alunos videntes disseram 

reler cuidadosamente a tarefa de casa a fim de conferir se está correta. 

Quando questionados sobre as dificuldades na realização do dever, mais da metade 

relatou que deixa as questões em branco e no dia seguinte procura o professor para sanar 

as dúvidas. Novamente a estratégia de pedir ajuda se mostrou presente, visto que uma 

parcela dos estudantes afirmou pedir ajuda aos seus familiares para finalizar o dever 

quando têm dificuldades. Deste modo, percebe-se que a maior parte dos alunos busca 

apoio social, seja do professor (na escola) ou dos familiares (em casa). 

Sobre os trabalhos de pesquisa, os estudantes reportaram utilizar-se da internet 

quando precisam pesquisar algo. Contudo, chama a atenção que a maior parte desses 

necessita do auxilio de seus familiares, pois ou não sabem mexer no computador ou não 

possuem os programas adequados (leitores de tela) para fazê-lo. Os estudantes relataram 

que quando precisam pesquisar pedem a um de seus familiares para fazer a pesquisa e não 
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acompanham o andamento do processo, de modo tal que ao final recebem o material 

pronto e apenas entregam aos professores, sem refletir ou discutir sobre o conteúdo posto. 

Novamente a dependência dos familiares é negativa, pois os estudantes ao deixarem sob a 

responsabilidade de outros as suas tarefas escolares, deixam de aprender. 

No caso de não compreender o que estão lendo a maioria reportou reler 

cuidadosamente o material (alguns deles afirmaram inclusive que fazem ajustes na 

velocidade da leitura), enquanto que outros disseram pedir ajuda, ambas estratégias 

metacognitivas, de regulação. Costa (2000), Boruchovitch (2001), Serafim (2004), Souza 

(2007) e Cruvinel (2009) também obtiveram essas respostas da maioria dos estudantes. 

Entretanto a estratégia mais citada na maioria dos trabalhos foi a de solicitar auxilio, sendo 

seguida da releitura cuidadosa. Diferentemente, a maioria dos partícipes da pesquisa de 

Schlieper (2001) reportou não fazer nada frente a essa questão, apenas uma pequena 

parcela disse reler cuidadosamente e buscar apoio social. 

As questões de 13 a 18 buscavam averiguar como os estudantes cegos preparam-se 

para as provas, bem como se comportam frente a elas. No que diz respeito à preparação 

para as provas, a maior parte dos estudantes comentou estudar pelos exercícios de revisão 

entregues pelos professores na semana anterior a prova. Além disso, os jovens afirmaram 

ler o material anotado em sala de aula, ambas consideradas estratégias de ensaio 

(cognitivas), pouco complexas. 

De modo semelhante, Costa (2000) questionou os alunos sobre o que fazem para se 

preparar para uma prova e eles disseram utilizar-se de estratégias de ensaio, enquanto que 

os estudantes da pesquisa de Schlieper (2001) mencionaram usar estratégias de elaboração, 

consideradas mais sofisticadas. Serafim (2004), por sua vez, observou que uma parcela 

considerável dos alunos reportou ler, sem especificar como fazem para armazenar as 

informações necessárias. A maioria dos estudantes que participaram do estudo de Souza 

(2007) afirmou reler as anotações no caderno ou nos livros. Entretanto, aproximadamente 

36,1% afirmaram fazer exercícios, diferentemente dos estudantes cegos que em nenhum 

momento reportaram fazê-lo. No estudo de Cruvinel (2009) a maior parte dos estudantes 

videntes citou apenas estudar (sem precisar exatamente o que faz). Poucos alunos 

reportaram a leitura e a escrita mecânica. 

A maioria dos estudantes disse utilizar-se da repetição para decorar o conteúdo 

(estratégia cognitiva, de ensaio). A repetição é uma estratégia adquirida espontaneamente 

pelos estudantes já nas etapas iniciais da escolarização, de modo tal que não necessitam de 

um ensino estruturado em sala de aula para aprendê-la (Costa, 2000). Logo, de modo 
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muito semelhante aos resultados dessa pesquisa, Costa (2000) e Souza (2007) encontraram 

que os alunos utilizam estratégias de ensaio para memorizar. Diferentemente, Schlieper 

(2001) descobriu que a maioria dos estudantes apenas lê, sem especificar como faz isso. Já 

a maior parte dos alunos da pesquisa de Serafim (2004) afirmou não fazer nada quando 

precisa memorizar alguma informação para se sair bem na prova, demonstrando pouco ou 

nenhum conhecimento sobre como processar informações de maneira rápida ou profunda. 

Menos da metade reportou utilizar estratégias de ensaio (repetição) nesse contexto. E os 

estudantes videntes, partícipes da pesquisa de Cruvinel (2009), comentaram ler e escrever 

mecanicamente. 

Quando questionados sobre o que fazem quando percebem que não vai dar tempo 

estudar tudo o que precisam, alguns estudantes disseram não fazer alterações em função do 

tempo, mantendo o mesmo ritmo de estudo, demonstrando falta de conhecimento e 

preparo para lidar com pouco tempo disponível para estudar para uma prova. Costa (2000), 

ao fazer a mesma questão para estudantes videntes, encontrou que a maior parte mantinha 

seu comportamento inalterado e apenas alguns faziam seleções e ajustes em funções do 

tempo. Souza (2007), de modo semelhante, achou que quase metade dos estudantes 

videntes não modificava o comportamento frente a essa situação, nem faziam ajustes em 

função do tempo. Apenas uma pequena parcela disse reorganizar o tempo de estudo em 

função das prioridades. 

Quando questionados sobre o que fazem quando tem dificuldades para responder as 

questões da prova, a maioria dos alunos disse que costuma pedir ajuda (estratégia 

metacognitiva, de regulação) ao professor para concluí-las. Desse total, alguns alunos 

disseram que quando o professor recusa ajuda deixam em branco e outros reportaram 

chutar. Tais dados corroboram a pesquisa de Costa (2000) que encontrou que 25% pede 

ajuda ao professor, sendo a segunda estratégia mais citada pelos participantes. 

Diferentemente, no estudo de Souza (2007) onde mais da metade dos estudantes relatou 

não usar nenhuma estratégia nessa situação. 

A maior parte dos estudantes disse reler a prova antes de entregá-la ao professor, a 

fim de conferir se as respostas estão corretas (estratégia metacognitiva, de regulação). 

Resultados semelhantes foram obtidos por Costa (2000) e Serafim (2004) visto que os 

alunos reportaram conferir várias vezes as respostas antes de entregar. Schlieper (2001), 

por sua vez, encontrou que os estudantes conferem e refazem as questões antes de 

entregar. Igualmente em Souza (2007) os estudantes relataram revisar a prova, conferindo 

se deixaram alguma questão errada. Os estudantes videntes que participaram da pesquisa 
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de Cruvinel (2009), do mesmo modo, reportaram reler cuidadosamente o seu material, 

mostrando-se metacognitivos nessa situação. 

Quando perguntados sobre o que fazem quando recebem uma prova corrigida, 

pouco mais da metade dos estudantes comentou que além de olhar a nota que tirou, 

verifica quais as questões erradas (estratégia metacognitiva, de monitoramento). Costa 

(2000) e Serafim (2004), ao fazer uma pergunta similar, identificaram que a estratégia 

mais citada pelos estudantes foi a correção. Na pesquisa de Schlieper (2001) a maior parte 

dos estudantes disse mostrar para pessoas significativas as notas das provas e quase metade 

deles disse corrigir as questões erradas. Souza (2007), ao perguntar aos alunos o que fazem 

quando recebem o resultado de uma prova de matemática, a maioria disse não ter 

estratégia nesse contexto. Apenas 1/4 disse identificar onde erra a fim de corrigir esses 

erros. Igualmente, os estudantes da pesquisa de Cruvinel (2009) afirmaram manter seu 

comportamento inalterado quando recebem a nota de uma prova, contudo a maioria 

reportou corrigir as questões quando questionados sobrem o que fazem com as questões 

erradas da prova. 

As questões de 19 e 20 tinham por objetivo, respectivamente, compreender como 

os estudantes cegos organizam o seu tempo e o ambiente de estudo quando precisam 

aprender os conteúdos escolares. Sobre a organização do tempo de estudo, quase metade 

dos estudantes disse que estuda apenas quando tem alguma atividade para fazer, 

demonstrando uma ausência de organização diária. A falta de organização no momento do 

estudo dificulta as situações de aprendizagem, indicando que os estudantes precisam 

planejar e organizar o seu tempo de estudo para que possam alcançar melhores resultados 

(Muneiro, 2008). 

Quanto ao local escolhido para estudar, a maior parte dos estudantes disse procurar 

lugares tranquilos e silenciosos a fim de evitar as distrações (estratégia metacognitiva, de 

regulação). Costa (2000), Schlieper (2001), Serafim (2004), Souza (2007) e Cruvinel 

(2009) encontraram resultados semelhantes com os estudantes videntes, que responderam 

procurar um lugar adequado para os estudos, buscando neutralizar a presença de pessoas e 

ruídos, bem como condições físicas desfavoráveis. 

Pelo exposto, pode-se perceber que dentre as estratégias cognitivas, as mais 

utilizadas foram as de ensaio (repetir/anotar na íntegra). Estratégias de elaboração, como 

resumir, anotar com suas próprias palavras, criar analogias, parafrasear, e estratégias de 

organização como selecionar as ideias mais importantes, criar roteiros ou mapas não foram 

citadas pelos participantes. Costa (2000) destaca que as estratégias de elaboração são 
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importantes para a aprendizagem dos estudantes, pois possibilitam que esses façam 

questionamentos sobre o conteúdo estudado. Apesar disso, Cruvinel (2003) também 

encontrou resultado semelhante ao trabalhar com estudantes videntes, de modo tal que 

estratégias cognitivas mais sofisticadas como, selecionar ideias de um texto, fazer esquema 

ou descobrir o assunto a partir do título foram pouco mencionadas pelos sujeitos. 

Já no que concerne as estratégias metacognitivas, percebeu-se o uso de estratégias 

de monitoramento (atenção, compreensão) e de regulação (ajustar velocidade, reler, rever, 

ajustar ambiente, pedir ajuda) foram referenciadas pelos estudantes. Contudo, não se 

percebeu o uso de estratégias de planejamento. O uso de tais estratégias, de acordo com 

Muneiro (2008), implica o estabelecimento de metas e de organização para a realização de 

atividades de aprendizagem, bem como o planejamento do tempo disponível para estudar 

ou realizar uma tarefa, de modo que o não uso dessas estratégias demonstra que os 

estudantes não pensam antecipadamente a respeito das atividades a serem desenvolvidas. 

 Nota-se, portanto que o repertório de estratégias de aprendizagem dos estudantes 

não é muito vasto, demonstrando que eles se utilizam basicamente das mesmas estratégias 

de aprendizagem independentemente da tarefa a ser realizada. Nesse sentido, Boruchovitch 

(1999), Gomes (2002) e Gomes e Boruchovitch (2005) pensam que não basta os alunos 

conhecerem as estratégias de aprendizagem, é preciso que saibam como e quando usá-las, 

uma vez que dependendo da atividade a ser realizada, as estratégias precisam ser 

modificadas. Acrescentando, Ribeiro (2002) afirma que os estudantes devem conhecer a 

estratégia, compreender como e quando utilizá-la, e também devem saber avaliar se está 

sendo útil e caso não esteja, modificá-la. Corroborando, Oliveira (2008) aponta que o 

apego a certas estratégias pode provocar uma inadequação na forma de estudar, 

demonstrando que os educandos necessitam de uma ampla variedade de habilidades e de 

diferentes estratégias de aprendizagem para modificá-las quando estas não funcionam e 

assim obter uma assimilação integral e de qualidade. Concordando, Cruvinel (2009) diz 

que nesse processo o estudante deve avaliar a atividade que será realizada, quais as 

estratégias serão mais eficientes e, além disso, deve monitorar toda a execução da 

atividade a fim de modificar o que não atender aos objetivos propostos. 

Além disso, percebeu-se que, de modo geral, tanto os alunos mais novos como os 

mais velhos utilizaram-se de estratégias pouco elaboradas. Esse dado vai de encontro ao 

exposto na literatura que afirma que as crianças mais velhas recorrem a processos mais 

complexos e estabelecem relações mais sofisticadas (Sternberg, 2000). Por essa razão, 

segundo Costa (2000) e Boruchovitch e Santos (2006), o progresso acadêmico vem 
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acompanhado de tarefas cada vez mais complexas que acabam por exigir também o uso de 

estratégias de aprendizagem cada vez mais elaboradas. 

 

6.4 Escala de Avaliação das Estratégias de Aprendizagem 

 

Na escala de estratégias de aprendizagem os estudantes videntes alcançaram uma 

média de pontos superior a dos cegos, indicando que eles reportaram utilizar mais 

estratégias de aprendizagem durante a realização de tarefas escolares e estudo. Essa 

diferença se evidencia quando são olhadas as médias nas subescalas, especialmente a de 

estratégias cognitivas. Tal diferença pode ocorrer, pois os estudantes cegos enfrentam 

dificuldades em seu dia a dia como, por exemplo, a falta de livros em Braille, recebendo 

dos seus professores apenas o material resumido, ditado do quadro. Diante dessa realidade, 

eles deixam de utilizar algumas estratégias como resumir (elaboração) ou selecionar as 

ideias principais de um texto (organização). Além disso, devido à deficiência visual ficam 

impedidos de criar roteiros ou mapas de estudo (organização) ou sublinhar (ensaio) o 

texto, podendo no máximo criar alguma marca que indique que o trecho é importante, o 

que ocorre entre esses estudantes muito raramente. 

Apesar dos videntes terem alcançado escores superiores aos cegos, eles ainda são 

considerados baixos quando comparados aos valores obtidos pela amostra de padronização 

do teste. Tal diferenciação pode ocorrer, pois a amostra normativa é composta por 

estudantes da região sudeste do país, que apresentam características sociais e culturais 

diferentes dos da presente pesquisa. Nesse sentido, Oliveira (2008) destaca que o Brasil é 

um país que apresenta realidades culturais distintas, e que por essa razão, os instrumentos 

precisam ser administrados com cuidado de modo a respeitar às características de cada 

região. 

Os estudantes cegos afirmaram utilizar “sempre” apenas duas estratégias, ambas 

metacognitivas, uma de regulação (item 27) e outra de monitoramento (item 29). Enquanto 

que os videntes reportaram utilizar frequentemente tanto estratégias cognitivas (de 

elaboração - item 11; de ensaio - item 10), como metacognitivas (de regulação - itens 18, 

27 e 31; de monitoramento - item 29). Percebe-se então que os estudantes de ambos os 

grupos reportaram utilizar com mais frequência estratégias metacognitivas demonstrando, 

por exemplo, que são capazes de verificar as questões erradas de uma prova, perceber 

quando estão com dificuldades e procurar ajuda. Acerca da importância da metacognição, 

Ribeiro (2002) diz que quando os alunos são capazes de refletir sobre os processos que 
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usam para aprender, terão facilidade em selecionar os meios mais apropriados para utilizar 

no processo de aprendizagem, de modo tal que alcançarão resultados satisfatórios. Nesse 

sentido, Souza (2007) afirma que os estudantes com habilidades metacognitivas podem ser 

reconhecidos pelas suas capacidades de utilizar estratégias de aprendizagem, fazer 

predições sobre seu desempenho, procurar ajuda no processo de aprendizagem, fazer 

transferências de conhecimento, atitudes, valores e capacidades para atuar em diferentes 

situações ou tarefas. 

Quando analisadas as estratégias, percebe-se no item 27 (estratégia metacognitiva), 

um dos mais citados pelos participantes dos dois grupos, que tanto os estudantes cegos 

como os videntes quando percebem que não entenderam o que leram, param e leem 

novamente. Em sua pesquisa, Muneiro (2008) também encontrou que esta estratégia 

metacognitiva é uma das mais citadas pelos estudantes universitários, demonstrando que 

tanto os estudantes das séries iniciais como das mais avançadas possuem um 

comportamento regulatório. Contudo, Oliveira (2008) ressalta que esse comportamento 

torna-se mais forte quanto mais o aluno passa pelas séries, de maneira que maior será sua 

percepção para perceber que não entendeu algum novo conteúdo. 

No item 18, em contrapartida, 44% dos cegos disseram nunca verificar o que errou 

quando recebe a nota de uma prova, enquanto que 84% dos videntes sempre o fazem, 

demonstrando que os participantes videntes percebem a importância de aprender com o 

erro enquanto que os cegos não. A esse respeito Gomes (2002) afirma que os fracassos 

tanto como os sucessos propiciam ao estudante a adoção de novas estratégias com as quais 

possa dar conta dos desafios, sendo por essa razão, importantes para a aprendizagem. 

Além desses itens, outros foram referenciados pelos dois grupos semelhantemente. 

No que diz respeito às estratégias cognitivas, tem-se o item 4, onde 88% dos cegos e 72% 

dos videntes reportaram nunca anotar além do que a professora manda. Cruvinel (2003) 

encontrou resultado semelhante e segundo ela o alto índice de estudantes reportando 

utilizar-se dessa estratégia pode ocorrer, pois desde os primeiros anos escolares os 

professores solicitam que eles copiem a matéria do quadro, demonstrando que valorizam 

bastante essa estratégia. No item 2, 76% dos cegos e dos videntes afirmaram não fazer uma 

lista de ideias antes de começar a escrever uma redação. No que se refere a esses dois itens 

percebe-se que, apesar da diferença visual, devido ao uso de estratégias de aprendizagem 

básicas, um comportamento elementar foi aprendido de modo semelhante pelos sujeitos. 

No que concerne a ausência de estratégias metacognitivas disfuncionais, no item 

24, 80% dos cegos e 88% dos videntes afirmaram não comer enquanto estudam. No item 
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30, 88% dos cegos e 72% dos videntes reportaram nunca assistir televisão enquanto 

estudam. Além disso, 72% dos cegos e 60% dos videntes disseram não ficar se levantando 

toda hora pra pegar algum material depois que sentam para fazer o dever de casa (item 23). 

Novamente se percebe um comportamento similar entre os grupos, demonstrando que 

mesmo os estudantes não se utilizando de muitas estratégias, eles sabem quais não devem 

utilizar. Ou seja, eles podem não ter um comportamento mais sofisticado quando se trata 

de estratégias cognitivas e até metacognitivas, mas demonstram saber evitar os 

comportamentos indesejados no momento do estudo. 

Quanto à análise da repetência, os alunos repetentes alcançaram uma média de 

pontos superior a dos não repetentes no grupo dos estudantes cegos, contrariando os dados 

encontrados na literatura. Tanto Cruvinel (2003) como Lins et al. (2009, 2011) 

encontraram que os alunos não repetentes se saíram melhor do que os repetentes, 

corroborando a ideia de que alunos mais estratégicos obtêm resultados superiores e 

consequentemente um desempenho acadêmico melhor. Pode-se supor que na presente 

pesquisa encontrou-se resultado diferente, pois os estudantes repetentes aprenderam 

comportamentos mais estratégicos com o avançar da idade ou pela experiência e convívio 

na escola, e apesar de referenciarem utilizar mais estratégias de aprendizagem, podem não 

fazê-lo na prática. Ou seja, apesar dos sujeitos mencionarem usar as estratégias de 

aprendizagem, eles podem não fazê-lo ou pelo menos, não de forma eficiente no momento 

do estudo. Nesse sentido, Costa (2000) afirma que o fato de um estudante reportar utilizar 

uma determinada estratégia não significa que ele necessária e sistematicamente a utilize e é 

difícil averiguar a veracidade das respostas, pois os instrumentos investigam apenas o 

relato dos sujeitos quanto ao uso de estratégias de aprendizagem e não a utilização dessas 

de fato. 

Quando analisada a pontuação dos participantes por sexo, tanto no grupo de cegos 

como no de videntes, as meninas alcançaram uma pontuação maior do que os meninos. 

Nesse sentido os trabalhos de Gomes (2002), Cruvinel (2003), Oliveira (2008) e Lins et al. 

(2009, 2011), Oliveira et al. (2011) corroboram com o observado neste trabalho, visto que 

as meninas se sobressaíram, alcançando médias superiores aos meninos. Inclusive, nas 

quatro últimas pesquisas citadas essa diferença foi estatisticamente significante. Pode-se 

imaginar que tais dados foram encontrados repetidamente, mesmo utilizando-se de escalas 

com diferentes itens, pois as meninas possuem um desenvolvimento cognitivo distinto e 

mais rápido que os meninos e assim, conseguem se manter mais compenetradas nos 

estudos. 
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Quando analisada a pontuação por idade, no grupo dos cegos, os alunos mais 

jovens (G1) se saíram melhor do que os estudantes mais velhos (G2). Diferentemente no 

grupo dos videntes, o G2 alcançou uma média de pontos superior ao G1. Chama a atenção 

que no grupo dos cegos os mais novos tenham alcançado pontuações melhores, visto que a 

literatura aponta que as crianças mais velhas e adolescentes empregam estratégias mais 

sofisticadas do que as mais jovens tendo, portanto um comportamento mais estratégico 

(Cruvinel, 2003). Isso ocorre porque a capacidade metacognitiva aumenta com a idade e a 

experiência (Souza, 2007). Apesar disso, Oliveira (2008) e Oliveira et al. (2011) também 

encontraram que os alunos mais jovens apresentaram uma melhor pontuação do que os 

mais velhos, exceto na escala de estratégias metacognitivas onde esses se sobressaíram. 

Lins et al. (2009, 2011), encontraram resultados semelhantes, visto que as crianças mais 

novas, com idades entre 9 e 13 anos, saíram-se melhor na pontuação em todas as 

subescalas avaliadas. 

Diante desse resultado distinto, pode-se pensar que mesmo as crianças mais velhas 

possuindo um repertório de estratégias mais elaborado e uma capacidade metacognitiva 

mais aguçada, elas não empregam as estratégias de aprendizagem no momento do estudo. 

Supõe-se então que nesse caso os estudantes mais velhos não compreendem a utilidade das 

estratégias de aprendizagem, bem como a importância delas para um aprendizado 

significativo. Nesse sentido, Silva e Sá (1997) apontam que apenas ensinar as estratégias 

de aprendizagem para os estudantes de forma mecânica não é o suficiente. É preciso que 

eles compreendam o porquê de se utilizar aquelas estratégias, naquele determinado 

contexto, bem como o que elas provocarão positivamente na aprendizagem de cada um 

quando utilizadas corretamente. Segundo as autoras a ausência ou uso inapropriado de 

estratégias, bem como a inexistência de hábitos favoráveis à aprendizagem pode ocasionar 

dificuldades de aprendizagem. 

Quando analisada a pontuação por anos de escolaridade, no grupo dos cegos a 

aluna do 9º ano foi quem obteve a pontuação mais elevada. Já no grupo dos videntes, os 

alunos do 8º ano alcançaram índices superiores aos demais. Tal dado corrobora o 

encontrado na literatura, uma vez que essa aponta que quanto mais os alunos avançam nas 

séries escolares maior a sua capacidade de autorregulação. Apesar disso, podem ser 

encontrados dados controversos na literatura como, por exemplo, em Cruvinel (2003) que 

trabalhando com alunos do 4º, 5º e 6º anos, verificou que os alunos do 5º ano se saíram 

melhor que os demais. Igualmente, em Oliveira (2008), Oliveira et al. (2011) e Lins et al. 
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(2009, 2011) os alunos das séries iniciais obtiveram uma média de pontos melhor do que 

aqueles das séries mais avançadas. 

Pelo exposto, percebe-se então que há certa homogeneidade nas respostas dos 

sujeitos, de modo tal que as estratégias utilizadas pelos estudantes cegos são semelhantes 

às utilizadas pelos estudantes videntes e, portanto similares às mencionadas pela literatura 

da área em nível nacional. Entretanto, os estudantes cegos demonstraram utilizar-se de 

estratégias de aprendizagem de pouca complexidade, que apesar de serem similares as 

utilizadas pelos estudantes videntes, estes o fazem nas séries iniciais. 

Além disso, destaca-se que o estudante cego não utiliza algumas estratégias 

propostas para os videntes e parece não possuir em seu repertório outras que possam 

substituí-las de forma eficaz. Isso provavelmente ocorre, pois o estudante cego não dispõe 

de recursos para ampliar o seu repertório de estratégias sozinho, nem conta com o apoio 

dos seus professores que, devido à falta de preparo, não sabem como ajudá-lo a alcançar o 

conhecimento. Por essa razão, faz-se necessário a implementação de programas que visem 

aprimorar o conhecimento desses profissionais acerca das dificuldades escolares 

apresentadas pelos seus alunos e que, sobretudo os instrumentalizem a identificarem e a 

ensinarem estratégias de aprendizagem diversificadas (Oliveira, 2008). E em seguida é 

preciso que se providenciem programas de instrução adequados para desenvolver nos 

estudantes habilidades que os possibilite identificar quais estratégias dispõe para o 

aprimoramento de sua aprendizagem. 

A esse respeito Almeida (2002) afirma que a instrução não pode ser entendida 

como um mero exercício mecânico, muito menos como um receituário aplicado a todo e 

qualquer tipo de aluno, uma vez que cada estudante utiliza métodos próprios para 

aprender. Por isso no programa instrucional, segundo o autor, é preciso habilitar o aluno a 

escolher entre várias estratégias disponíveis, aquelas que melhor se adequam as suas 

características pessoais e as exigências da tarefa escolar, ao invés de treiná-lo a repetir 

cegamente uma estratégia. Além disso, Boruchovitch et al. (2006) pontuam que o ensino 

de estratégias de aprendizagem somente será eficaz se for associado a ele o ensino de 

estratégias afetivas que modifiquem variáveis psicológicas como, por exemplo, a 

ansiedade. 

Concluindo, pode-se dizer que, de modo geral, tanto os estudantes cegos, como os 

videntes utilizam poucas estratégias cognitivas e apresentam falhas na habilidade 

metacognitiva, demonstrando que a falta de um repertório de estratégias de aprendizagem 

denso não decorre devido à ausência ou presença de visão e que fatores como repetência, 
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sexo, idade e série escolar afetam, embora minimamente, o uso e o nível de 

desenvolvimento de algumas estratégias de aprendizagem. Ou seja, percebe-se que certas 

estratégias de aprendizagem não são utilizadas pelos estudantes, independentemente da 

deficiência visual ou da região na qual residem. Deste modo, aventa-se a hipótese que a 

utilização de estratégias de aprendizagem relaciona-se com o entendimento de como elas 

funcionam, de modo que, a partir do momento que os estudantes compreendem a eficácia e 

a utilidade das estratégias, as usam. Diante disso, pode-se dizer que é iminente a realização 

de programas de instrução em estratégias de aprendizagem, em âmbito nacional, que visem 

ensinar aos alunos modos mais eficazes de aprender. 
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Considerações finais 

 

O presente trabalho teve por objetivo geral caracterizar as estratégias de 

aprendizagem utilizadas por estudantes cegos e videntes, matriculados no Ensino 

Fundamental, em escolas regulares e em instituições especializadas. Para alcançar esse 

objetivo, delineou-se quatro objetivos específicos, os quais serão comentados a seguir. 

No que concerne a avaliação de possíveis diferenças entre o modo de inserção 

escolar dos alunos cegos em Campina Grande e Natal, pode-se dizer que tais estudantes 

são inseridos de modo diferente nessas duas cidades, uma vez que em uma os alunos 

adentram o espaço escolar apenas no Ensino Fundamental II e na outra o fazem já no 

Fundamental I. Apesar dessa diferença, as dificuldades enfrentadas por eles dentro das 

escolas, como a falta de estrutura e de profissionais qualificados mostraram-se similares, 

demonstrando que independentemente do local, as escolas estão pouco preparadas para 

receber os estudantes com necessidades educativas especiais. 

Acerca da verificação da percepção dos professores quanto à aprendizagem dos 

estudantes cegos, pode-se perceber que esses profissionais, de maneira geral, não 

receberam treinamento para trabalhar com estudantes com necessidades educacionais 

especiais. E em decorrência dessa falta de capacitação, demonstram não saber quais as 

estratégias de aprendizagem que os estudantes cegos utilizam, indicando que eles 

desconhecem como tais alunos aprendem e que por essa razão, muitas vezes, utilizam 

recursos que não os ajudam a trabalhar as suas potencialidades. Tal realidade parece ser 

nacional, demonstrando que ações governamentais precisam ser implementadas de modo a 

preparar esses profissionais para lidar com essa demanda que é tão diferente da que foram 

preparados para receber. 

A respeito da análise das estratégias de aprendizagem mais frequentemente 

utilizadas por estudantes cegos, percebeu-se que os estudantes cegos utilizam-se de 

estratégias cognitivas e metacognitivas para estudar, contudo esse repertório parece não ser 

variado, indicando que eles basicamente usam as mesmas estratégias independentemente 

da tarefa a ser realizada. Percebeu-se também que tanto os alunos mais jovens como os 

mais velhos utilizam as mesmas estratégias, demonstrando que o repertório de estratégias 

não se modifica com o avançar da idade e do nível de escolarização. Tal fato chama a 

atenção e nos faz questionar se os estudantes não utilizam outras estratégias por não 

conhecerem ou por não compreenderem, diante da sua realidade, a sua eficácia. Mostra-se, 
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portanto, iminente a necessidade de inserir esses alunos em programas de treinamento para 

que possam aprender sobre as estratégias e o modo correto de utilizá-las. 

No que concerne a comparação entre as estratégias de aprendizagem utilizadas por 

alunos cegos e videntes, pode-se perceber que os estudantes utilizam-se das mesmas 

estratégias, independentemente da presença da visão. Contudo, percebeu-se que os 

estudantes cegos utilizam-se de estratégias mais elementares, enquanto que os videntes 

além dessas, utilizam-se de outras consideradas mais elaboradas. Além disso, percebeu-se 

que os cegos, por conta da deficiência visual, deixam de utilizar-se de algumas estratégias 

cognitivas, mas não apresentam outras que possam compensar a ausência dessas, 

reforçando a ideia que é preciso que se implemente programas a fim de ajudar essas alunos 

a encontrarem estratégias que possam lhes auxiliar. 

Pode-se dizer que a presente pesquisa, ao adentrar o universo escolar, deparou-se 

com diversos outros elementos, que mesmo não sendo o foco da pesquisa, não puderam 

passar desapercebidos. Dentre esses, cabe citar o preconceito vivenciado por esses 

estudantes, que ora mostra-se velado e ora manifesta-se abertamente. Deste modo, foi 

possível perceber tanto alunos como professores referenciando-se a esses estudantes como 

pouco capazes, demonstrando falta de conhecimento acerca das potencialidades desses 

sujeitos. Nesse sentido, é preciso que se entenda que esses estudantes não são inferiores, 

nem merecem o título de “coitadinhos”, muito pelo contrário, são estudantes capazes de 

aprender e que precisam apenas que as diferenças sejam respeitadas e trabalhadas. 

Pode-se dizer a presente pesquisa traz importantes contribuições para a literatura da 

área, uma vez que apresenta informações acerca das estratégias utilizadas por esse grupo 

específico, até então pouco referenciado. Deste modo, espera-se que outros pesquisadores 

possam utilizar-se dos resultados aqui apresentados para iniciar estudos sobre a elaboração 

de um material instrumental com vistas à avaliação deste aspecto relacionado ao processo 

de ensino-aprendizagem. 

Algumas limitações podem ser citadas no presente estudo, como o baixo efetivo de 

participantes cegos. Tal índice mostrou-se abaixo do esperado, pois poucas crianças com 

deficiência visual adentram o espaço escolar e as que o fazem muitas vezes apresentam 

deficiências múltiplas, que dificultam sobremaneira o processo de ensino-aprendizagem. 

Além disso, o efetivo de criança restringiu-se a duas cidades nordestinas, não nos 

permitindo, pois, generalizar os dados para populações inseridas em realidades culturais e 

sociais distintas. Logo, é necessário ter cautela na análise e na conclusão dos resultados 

apresentados, já que se trata de uma amostra reduzida, de poucas escolas. 
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Nesse sentido, sugere-se que novas pesquisas sejam realizadas a fim de aprofundar 

os conhecimentos apresentados nesta, para que assim se possa conhecer outras realidades 

educativas, com populações de diferentes realidades socioeconômicas e culturais. Sugere-

se ainda que se busque programas de treinamento em estratégias tanto para os alunos, 

como já foi mencionado, como para os professores, para que esses possam auxiliar os 

estudantes a encontrarem as melhores formas para apreender o conteúdo escolar. 

Sugere-se que em pesquisas futuras sejam utilizadas medidas de comparação, como 

as notas escolares, para verificar se alunos com melhores desempenhos acadêmicos 

utilizam-se de um repertório de estratégias mais vasto, como aponta a literatura. Na 

presente pesquisa, pretendia-se realizar tal comparação, contudo não foi possível ter acesso 

as notas de todos os estudantes, visto que em algumas escolas as fichas dos alunos não 

estavam completas, devido à transferência de outras instituições. 

Além disso, sugere-se que outras pesquisas sejam realizadas utilizando a Escala de 

Avaliação das Estratégias de Aprendizagem, buscando comparar se existem diferenças 

quando da aplicação individual e coletiva. Tal sugestão é feita, pois na presente pesquisa 

observou-se que alguns estudantes, principalmente aqueles das séries iniciais, tiveram mais 

dificuldades para compreender alguns itens e como a aplicação era individual, pode-se 

esclarecer as dúvidas à medida que se percebia as dificuldades. Diante disso, questiona-se 

se a aplicação fosse coletiva se seria possível perceber essas dificuldades e corrigi-las. 

No que concerne a esse instrumento sugere-se ainda que alguns itens sejam 

acrescentados, de modo a tornar as três subescalas mais homogêneas, com a mesma 

quantidade de itens, visto que atualmente há uma discrepância na quantidade desses. 

Entende-se que foram feitos inúmeros estudos para que se pudesse chegar à versão atual 

do instrumento atual, mas é preciso que se saliente que tal como está ele investiga mais os 

comportamentos disfuncionais do que as estratégias cognitivas e metacognitivas 

propriamente ditas. 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPSI/UFRN) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (PROFESSORES) 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa construção e validação de um 

instrumento para avaliar estratégias de aprendizagem em estudantes do ensino 

fundamental com deficiência visual que é coordenada por João Carlos Alchieri. 

A sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, sem que isso traga prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa procura elaborar uma escala de estratégias de aprendizagem para estudantes 

do ensino fundamental com deficiência visual e se justifica pela necessidade de 

estudarmos e discutirmos sobre as estratégias de aprendizagem que estão sendo utilizadas 

por esse grupo específico de alunos. Caso decida participar, você irá responder um 

questionário e posteriormente uma questão avaliativa. Com o questionário buscamos 

compreender melhor como é a sua prática em sala de aula, e com a questão avaliativa 

analisar o desempenho escolar de alguns dos seus alunos. 

O risco envolvido com a sua participação é: a exposição das dificuldades encontradas por 

você em sala de aula no trato com alunos com deficiência visual, bem como a exposição 

dos problemas dos alunos na escolha das estratégias de aprendizagem, que será 

minimizado através da seguinte providência: sigilo das informações. 

Você terá o seguinte benefício ao participar da pesquisa: poderá auxiliar os alunos a 

aprimorarem as suas estratégias de aprendizagem e com isso alcançar uma melhora no 

processo de aprendizagem. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e o seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos 

resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido, caso solicite. 

Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, você terá direito a indenização. 
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Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para o prof. Dr. João Carlos Alchieri, no endereço 

eletrônico jcalchieri@gmail.com ou pelo telefone (84) 3215-3590, R: 203. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética 

em Pesquisa da UFRN no endereço eletrônico cepufrn@reitoria.ufrn.br ou pelo telefone 

(84) 3215-3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar, de modo voluntário, da pesquisa 

construção e validação de um instrumento para avaliar estratégias de aprendizagem em 

estudantes do ensino fundamental com deficiência visual. 

 

Participante da pesquisa: 

 

__________________________________________________________ 

Nome 

 

 

Assinatura 

 

Pesquisador responsável: 

Prof. Dr. João Carlos Alchieri 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Campus Universitário, Lagoa 

Nova, Caixa Postal 1622, CEP: 59078-970 Natal/RN. Telefone: (84) 3215-3590 R: 230 

 

Comitê de Ética e Pesquisa 

Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 

Natal/RN. Telefone: (84) 3215-3135 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPSI/UFRN) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (ESTUDANTES) 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você autorizar a participação do seu filho na pesquisa construção e 

validação de um instrumento para avaliar estratégias de aprendizagem em estudantes do 

ensino fundamental portadores de deficiência visual que é coordenada por João Carlos 

Alchieri. 

A participação do seu filho é voluntária, o que significa que tanto você como ele poderão 

desistir a qualquer momento, sem que isso traga prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa procura elaborar uma escala de estratégias de aprendizagem para estudantes 

do ensino fundamental portadores de deficiência visual e se justifica pela necessidade de 

estudarmos e discutirmos sobre as estratégias de aprendizagem que estão sendo utilizadas 

pelos estudantes. Caso decida autorizar a participação do seu filho, ele responderá uma 

escala de estratégias de aprendizagem. Esse procedimento poderá ser feito de forma 

individual ou em grupo e terá duração de 20 minutos, aproximadamente. 

O risco envolvido com a participação do seu filho é: a exposição dos problemas dele na 

escolha das estratégias de aprendizagem, que será minimizado através da seguinte 

providência: sigilo das informações. 

Seu filho terá o seguinte benefício ao participar da pesquisa: poderá aprimorar as suas 

estratégias de aprendizagem e com isso alcançar melhora no processo de aprendizagem. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e o nome do seu filho não será identificado 

em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos 

resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à participação do seu filho na pesquisa, você 

será ressarcido, caso solicite. 

Em qualquer momento, se seu filho sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, você terá direito a indenização. 
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Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para o prof. Dr. João Carlos Alchieri, no endereço 

eletrônico jcalchieri@gmail.com ou pelo telefone (84) 3215-3590, R: 203. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética 

em Pesquisa da UFRN no endereço eletrônico cepufrn@reitoria.ufrn.br ou pelo telefone 

(84) 3215-3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em autorizar a participação do meu filho, de modo 

voluntário, na pesquisa construção e validação de um instrumento para avaliar 

estratégias de aprendizagem em estudantes do ensino fundamental portadores de 

deficiência visual. 

 

Responsável legal pelo participante da pesquisa: 

 

Nome: ____________________________________________________ 

 

 

Assinatura 

 

Pesquisador responsável: 

Prof. Dr. João Carlos Alchieri 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Campus Universitário, Lagoa 

Nova, Caixa Postal 1622, CEP: 59078-970 Natal/RN. Telefone: (84) 3215-3590 R: 230 

 

Comitê de Ética e Pesquisa 

Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 

Natal/RN. Telefone: (84) 3215-3135 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPSI/UFRN) 

 

QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO 

 

Esse questionário é parte integrante da pesquisa intitulada “construção e validação de um 

instrumento para avaliar estratégias de aprendizagem em estudantes do ensino fundamental 

portadores de deficiência visual”, sob a responsabilidade dos pesquisadores João Carlos 

Alchieri e Manuela Ramos Caldas Lins. Para que esta pesquisa alcance elevado grau de 

validade e fidedignidade, é necessário que você descreva realmente o que faz e esboce a 

sua verdadeira opinião. 

Assim sendo, solicitamos a sua colaboração no sentido de responder ao questionário 

abaixo. Para tanto, observe as seguintes recomendações: 

1. Leia com atenção, não só a pergunta, mas também todas as respostas. 

2. Use caneta esferográfica azul ou preta. 

3. Não deixe nenhuma questão sem resposta. 

 

Data de preenchimento do questionário: ____/____/________ 

 

Instituição: _______________________________________________________________ 

Nome: __________________________________________________________________ 

Idade: ______ anos                                     Sexo: (   ) Masculino    (   )Feminino 

Há quantos anos você ensina? ________________________________________________ 

Que disciplina você ensina? _________________________________________________ 

Qual a sua formação?  (   ) graduação   (   ) especialização   (   ) mestrado   (   ) doutorado  

(   ) Outra: ___________________ 

Com qual nível de ensino você trabalha? (   ) infantil   (   ) fundamental   (   ) médio   (   ) 

superior (   ) técnico 

 

1. Há quantos anos você trabalha com deficientes visuais?_________________________ 

 

2. Como você reagiu quando soube que daria aula para alunos com deficiência visual?___ 

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. Você recebeu algum treinamento especial para trabalhar com deficientes visuais? 

(   ) sim  (   ) não  

Em caso afirmativo responda as seguintes questões: 

4. Como se deu esse treinamento? ____________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Você recebeu algum apoio ou incentivo da instituição em que trabalha para realizar esse 

treinamento?______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. Que deficiências quanto ao treinamento você percebe agora que existem?___________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. Após esse treinamento inicial você participou de algum outro tipo de especialização ou 

programas de reciclagem?_________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8. Você percebe alguma diferença no que diz respeito ao comportamento dos alunos com 

deficiência visual em sala de aula em relação aos alunos videntes? ___________________  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

9. Que estratégias você utiliza para ensinar sua matéria aos alunos com deficiência visual 

e como se diferenciam estas no ensino de alunos sem deficiência visual?____________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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10. Que recursos você emprega para avaliar os alunos com deficiência visual e o que 

fundamenta o uso deles?____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

11. Você mantém um diálogo com os outros profissionais que atuam junto aos alunos 

deficientes visuais (professores, psicólogos, fisioterapeuta, médico, etc)? (   ) sim (   ) não 

12. Em caso afirmativo, como é feita a interlocução como esses profissionais?__________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

13. Entendendo as estratégias de aprendizagem como métodos que os estudantes utilizam 

para alcançar o conhecimento e com base na sua experiência profissional, que estratégias 

de aprendizagem você acredita que o estudante com deficiência visual utiliza?__________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

14. Quando você percebe a ineficácia das estratégias de aprendizagem utilizadas pelos 

alunos com deficiência visual, você os estimula a utilizarem estratégias diferentes? Conte-

me como você faz isso?_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

15. O que você considera mais difícil no ensino a alunos com deficiência visual?_______ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Agradecemos a sua colaboração! 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPSI/UFRN) 

 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

Protocolo nº: _____ 

Data da aplicação: ____/____/_________ 

 

Cidade: _______________________________                     Estado: _____________________ 

Escola: __________________________________________________        (   ) Públ.   (   ) Priv. 

Série: ___________________________                      Turno: ___________________________ 

Nome: ______________________________________________________________________ 

Sexo: (   ) Masculino          (   ) Feminino 

Data de nascimento: ____/____/________                      Idade: __________________________ 

Deficiência visual: (   ) Sim          (   ) Não 

Em caso afirmativo: (   ) genética          (   ) adquirida 

Causa da deficiência visual: _____________________________________________________ 

 

Já repetiu alguma série? (   ) Sim          (   ) Não 

Em caso afirmativo: Repetiu em que série? _______________ Quantas vezes? _____________  

Em que matéria? _______________ 

 

Escolaridade dos Pais: 

Pai: (  )Fundamental I  (  )Fundamental II  (  )Ensino Médio  (  )Superior  (  )Não sabe 

Mãe: (  )Fundamental I  (  )Fundamental II  (  )Ensino Médio  (  )Superior  (  )Não sabe 

 

Profissão do pai: _________________________________________________ 

Profissão da mãe: ________________________________________________ 
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Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPSI/UFRN) 

 

ENTREVISTA 

 

 Aprendizagem em sala de aula: 

1) Quando o professor está explicando uma matéria nova, o que você faz para aprender o 

que está sendo ensinado? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2) Vamos imaginar que o professor esteja explicando o conteúdo e a turma esteja 

conversando muito, dificultando que você escute o que ele diz, o que você costuma fazer 

em situações como essa? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3) Em sala de aula, o que você costuma anotar em seu caderno? Você faz essas anotações 

com suas próprias palavras ou você copia as palavras do professor? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4) Você costuma rever essas anotações feitas em sala de aula em que momento? Quando 

você revê as suas anotações, você tem dificuldades para entender?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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5) Quando você vai para a escola sem a sua reglete/punção ou sua máquina de escrever, e 

fica impedido, portanto, de copiar a matéria, o que você faz para aprender e posteriormente 

lembrar o que foi dado pelo professor em sala de aula? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6) Quando o professor faz desenhos ou gráficos no quadro negro e não traz nenhum 

material para você utilizar, o que você faz para compreender o que ele está explicando? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 Dever de casa: 

7) Conte-me como você faz para estudar e fazer o dever de forma correta, especificando 

que materiais você utiliza para buscar as informações (livros em Braille, Internet, etc). 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

8) Quem é a pessoa que te ajuda a fazer o dever de casa e com que frequência ela te 

auxilia? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

9) Quando você acaba de fazer um dever de casa, o que você faz para verificar se as 

respostas estão corretas e com que frequência você faz isso? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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10) Vamos supor que você não conseguiu fazer o dever de casa, o que você faz? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

11) Quando um professor solicita um trabalho que necessita de pesquisa, como você faz 

para obter as informações? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

12) Alguns alunos, às vezes, percebem que não conseguem entender nada ou quase nada 

do que estão lendo. Quando isso acontece com você, o que você faz para lhe ajudar a 

entender melhor aquilo que você está lendo e com que frequência você faz isso? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 Provas: 

13) O que você faz para se preparar para as provas? Você faz isso sempre e para todas as 

matérias? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

14) Às vezes você precisa decorar alguma informação para se sair bem na prova. Como 

você faz para memorizar essas informações? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

15) Quando você está estudando para uma prova e percebe que não vai dar tempo de 

aprender tudo que você precisa para se sair bem, o que você faz? 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

16) Quando você está fazendo uma prova e percebe que não sabe como responder algumas 

questões, o que você costuma fazer? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

17) Quando você está fazendo uma prova, o que você faz para ter certeza de que suas 

respostas estão corretas e com que frequência você faz isso?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

18) O que você faz quando você recebe uma prova corrigida? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 Organização tempo/ambiente de estudo: 

19) Como você faz para organizar o seu tempo de estudo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

20) Em que lugar da casa você gosta de ficar quando precisa estudar ou fazer o dever de 

casa? Por que você gosta desse lugar? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Agradecemos a sua participação! 
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ESCALA DE AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM PARA O ENSINO 

FUNDAMENTAL (Oliveira, Boruchovitch & Santos, 2010) 

 

Gostaríamos de saber o que você costuma fazer para estudar e aprender melhor. Pense nas formas 

como você, em geral, costuma estudar ou se preparar para uma prova. Não há respostas certas ou 

erradas. O importante é você responder com sinceridade o que realmente faz. 

 

 Sempre Às vezes Nunca 

1-Você costuma grifar as partes importantes do texto para 

aprender melhor? 

   

2-Quando você está fazendo uma redação, costuma fazer uma 

lista de ideias antes de começar a escrever? 

   

3-Você costuma estudar ou fazer o dever de cada na última 

hora? 

   

4-Quando você está assistindo a uma aula, costuma anotar o 
que a professora está falando, mesmo quando ela não manda ou 

não escreve nada na lousa? 

   

5-Você costuma ler outros textos e livros sobre o assunto que o 

professor explicou em aula? 

   

6-Quando você estuda, costuma perceber que não está 

entendendo aquilo que está estudando? 

   

7-Você costuma desistir quando uma tarefa é difícil ou chata?    

8-Quando a sua professora está explicando uma matéria nova, 

você costuma ficar pensando em outra coisa? 

   

9-Você costuma fazer um esquema usando as ideias principais 

do texto? 

   

10-Quando você termina de estudar para uma prova, costuma 

fazer questões para si próprio para ver se entendeu bem o que 

estudou? 

   

11-Quando você lê um texto, procura escrever com suas 

palavras o que entendeu da leitura, para poder estudar depois? 

   

12-Você se sente cansado quando lê, estuda ou faz o dever de 

casa? 

   

13-Você percebe quando está com dificuldades para aprender 

determinados assuntos ou matérias? 

   

14-Quando você estuda, lê a matéria e depois fecha o caderno e 
fala em voz alta tudo o que entendeu? 

   

15-Quando costuma ficar pensando em outra coisa quando o 

professor está dando explicações? 

   

16-Quando você aprende alguma coisa nova, costuma tentar 

relacionar aquilo que está aprendendo com alguma coisa que 

você já sabia? 

   

17-Você resume os textos que o professor pede para estudar?    

18-Quando você recebe a nota de uma prova, costuma verificar 

o que errou? 

   

19-Você escuta música enquanto estuda ou faz a lição de casa?    

20-Você cria perguntas e respostas sobre o assunto que está 

estudando? 

   

21-Quando você está fazendo uma tarefa difícil, costuma ficar 

muito nervoso? 

   

22-Quando você estuda, percebe se não está conseguindo 

aprender? 

   

23-Depois que você senta para fazer a lição de casa, costuma 

ficar se levantando toda hora para pegar algum material? 
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24-Você costuma comer enquanto estuda ou faz o dever de 

casa? 

   

25-Você costuma se esquecer de fazer as coisas que a sua 

professora pede? 

   

26-Você costuma se distrair ou pensar em outra coisa quando 

está lendo ou fazendo o dever de casa? 

   

27-Quando você percebe que não entendeu o que leu, costuma 

parar e ler novamente? 

   

28-Você costuma se esquecer de fazer o dever de casa?    

29-Você percebe quando não entende o que está lendo?    

30-Você costuma estudar ou fazer a lição de casa assistindo 

televisão? 

   

31-Você costuma pedir ajuda ao colega ou a alguém de sua 

casa, quando não entende alguma matéria? 
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APROVAÇÃO COMITÊ DE ÉTICA 

 

 

 Andamento do projeto - CAAE - 0115.0.051.000-10    
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Construção e validação de um instrumento para avaliar estratégias de aprendizagem em 
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