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RESUMO 

 

 

Na atualidade, a Educação Inclusiva tem se tornado cerne de muitas discussões, 

uma vez que, a educação passou a se direcionar a todas as pessoas, com ou sem 

deficiência. Por meio dela, todos têm direito a um ensino de qualidade e a 

possibilidade de dividirem as mesmas oportunidades de aprendizagem. Esta 

investigação teve por objetivo compreender como ocorreu o processo de ensino e 

aprendizagem da língua espanhola em um contexto, no qual alunos com e sem 

cegueira, dividiam o mesmo espaço educacional. Trata-se, portanto de uma 

investigação de natureza exploratória e qualitativa, na qual utilizamos como 

instrumento para a coleta das informações a entrevista semiestruturada com 

perguntas abertas, realizada junto aos professores de língua espanhola e seus 

alunos cegos. Como aporte metodológico, elencamos a Análise Proposicional do 

Discurso – APD (PIRES, 2008), para que os dados pudessem ser analisados. Os 

resultados mostraram que, apesar dos diferentes condicionantes, os alunos cegos, 

quanto ao processo de ensino aprendizagem da Língua Espanhola, apresentam 

dificuldades de ordem estrutural, pessoal e pedagógica semelhantes. Isto ficou 

evidente a partir das falas das entrevistas. Também, constatou-se um despreparo 

dos professores referente à utilização de recursos didáticos e estratégias de ensino 

que possam contemplar as especificidades de aprendizagem destes alunos. 

 

Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. Língua Espanhola. Alunos cegos.  

  



RESUMEN 

 

 

En los días actuales, la Educación Inclusiva hay sido eje de amplias discusiones, 

pues en ella, la educación es direccionada a todas las personas, con discapacidades 

o no. Por intermedio de ella, todos tienen derechos a una enseñanza de calidad y 

pueden compartir las mismas oportunidades de aprendizaje. Esta investigación tiene 

por objetivo hacer un análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua 

española en un contexto, en lo cual alumnos con y sin ceguera compartían el mismo 

espacio educacional. Es por lo tanto un investigación de naturaleza exploratória e 

cualitaviva, en la cual es utilizada como un herramienta para la recogida de los datos 

la entrevista semiestructurado con preguntas abiertas, realizada con los profesores 

de lengua española y sus alumnos ciegos. Como aporte metodológico utilizamos el 

Análisis Proposicional del Discurso – APD (PIRES, 2008) para que los datos 

pudieran ser analizados. Los resultados señalaron que, aunque los diferentes 

condicionantes, los alumnos ciegos, cuanto al proceso de enseñanza aprendizaje de 

la lengua española, presentan dificultades de orden estructural, personal y 

pedagógica semejantes. Evidenciado a partir de las declaraciones. También se 

constató una ausencia de preparación por parte de los profesores referentes a la 

utilización de recursos didácticos y estrategias de enseñanza que pudieran 

contemplar a las especificidades de aprendizaje de estos alumnos. 

 

Palabras clave: Enseñanza. Aprendizaje. Lengua Española. Alumnos ciegos.  
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

 

Só se vê bem com o coração. O essencial é 
invisível para os olhos. [...] Para enxergar 
claro, bastar mudar a direção do olhar 
(SAINT-EXUPÉRY, 1988, p.74). 

 

O processo de inclusão no âmbito escolar possibilitou que alunos com 

deficiência, que até a década 1960 estudavam apenas em escolas voltadas, 

especificamente, ao atendimento particular de suas necessidades educacionais, 

passassem a dividir os mesmos espaços escolares com alunos sem deficiência, na 

escola regular. 

Atualmente, nas escolares regulares, alunos com e sem deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, podem 

interagir diariamente, promovendo assim uma maior integração, participação e 

sociabilização entre eles, contribuindo para o desenvolvimento de sadios 

sentimentos de respeito à diferença, de cooperação e solidariedade (CARVALHO, 

2000). 

Os princípios da inclusão no sistema educacional propõem uma educação 

de qualidade para todos os alunos, com ou sem deficiência, baseando-se em 

princípios de valorização da diversidade humana, do direito, do valor e da igualdade 

das minorias, sem distinção. 

Nesse sentido da educação inclusiva, o sistema escolar deve adaptar-se às 

necessidades dos alunos, oferecendo uma educação de qualidade que os favoreça 

no processo de ensino-aprendizagem e promova seu desenvolvimento intelectual e 

social (BRASIL, 1999). 

Porém, tal processo evidencia a necessidade de infraestrutura adequada, 

materiais especializados, que contemplem os mais diferentes tipos de necessidades 

educacionais especiais dos alunos, público alvo da educação especial, e, 

principalmente, capacitação e qualificação de professores para que o processo de 

aprendizagem desses alunos aconteça de forma significativa e benéfica, ou seja, 

que realmente contribua com sua inclusão em todas as dimensões sociais, como 

sujeitos ativos e partícipes das transformações que se operam na sociedade.  
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No que diz respeito aos alunos da Educação Especial, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394 enfatiza que, preferencialmente, deve 

situar-se no ensino regular e que, para isso, esse sistema deve assegurar adequada 

organização do trabalho pedagógico para atender às suas necessidades. Portanto, 

as escolas de ensino regular, devem dispor de profissionais preparados para o 

atendimento especializado, bem como professores capacitados que favoreçam a 

inclusão daqueles educandos nas classes comuns e que permitam a igualdade de 

acesso aos programas sociais disponíveis no ensino regular (BRASIL, 1996). 

Contudo, o que se percebe na prática escolar é a inclusão do aluno com 

deficiência de maneira inadequada, propiciando sua não participação efetiva, por 

não compreender, perceber ou não ter acesso ao que está sendo ensinado, como 

por exemplo, um aluno cego, que devido a sua limitação visual, acaba ficando alheio 

a uma aula na qual o professor trabalha, exclusivamente, com o uso de imagens ou 

escrita no quadro branco, sem as adaptações ou estratégias que o façam adquirir 

aquele conhecimento (REILY, 2004). 

Em ambiente de educação inclusiva, a busca pela qualidade de ensino se 

estende para todos os alunos, sem distinção, por isso somos levados a refletir sobre 

a importância da formação profissional, a necessidade de práticas educacionais que 

fomentem essa tão almejada qualidade, e principalmente a reflexão sobre o 

processo de ensino-aprendizagem que precisamos desenvolver em sala de aula, 

para que possam contemplar as mais distintas necessidades educacionais especiais 

de todos os alunos. 

Nosso interesse pelo tema nasceu da oportunidade que tive em estudar com 

um aluno cego, em um curso de língua espanhola (curso de idiomas), na instituição 

na qual estava concluindo a graduação em Língua Espanhola, o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia - IFRN. 

Por curiosidade, prestava bastante atenção nesse aluno, pois, até o 

momento, nunca tinha passado por tal experiência, por isso não imaginava como 

proceder nem como interagir, com receio de fazer algo que fosse mal interpretado 

por ele. 

As dúvidas e as dificuldades da professora, em sala de aula, levaram-me a 

refletir sobre como acontecia o processo de ensino-aprendizagem de uma língua 

estrangeira com alunos que possuem necessidades educacionais especiais, mais 

especificamente alunos cegos; sobre a forma de como efetivar uma real participação 
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desses alunos nas aulas; e, principalmente, sobre como motivá-los à aprendizagem 

de uma língua estrangeira em meio à ausência de material específico e adaptado às 

suas necessidades. 

Durante as aulas, começamos a observar as atitudes e as inquietações 

desse aluno, pois, em meio a uma aula na qual era expressiva a utilização de 

imagens e recursos visuais que dificultavam sua compreensão, percebia que ele 

parecia não conseguir compreender o que estava sendo explicado, o que transcorria 

na sala de aula, e/ou a metodologia da professora. 

Essa professora, em um semestre anterior, tinha ensinado espanhol a outro 

aluno cego, mas, mesmo assim, percebia-se que ela sentia dificuldades para 

trabalhar em uma sala de aula com alunos cegos. Com isso, buscava meio que 

timidamente, junto a ele, maneiras de ensinar e aprender que lhe seriam mais 

compreensíveis. 

Verifiquei, também, que, em algumas atividades realizadas em sala, não 

havia uma participação deste aluno, devido à ausência de material específico, 

principalmente material instrucional em braile, aliado a isso algumas estratégias 

metodológicas o impediam de compreender uma atividade, como por exemplo, a 

utilização de vídeos contendo danças regionais, sem explicações ou diálogos. 

Neste mesmo período estava cursando uma graduação em Língua 

Espanhola, e entre as disciplinas do semestre, a disciplina de Educação Inclusiva. 

Nela discutíamos e refletíamos sobre as diferentes deficiências e as metodologias 

que poderíamos utilizar em sala de aula com alunos que apresentam necessidades 

educacionais especiais em decorrência de sua condição de deficiência. 

Essa disciplina despertou ainda mais meu interesse no conhecimento das 

deficiências sensoriais, físicas ou cognitivas, destacando especialmente a cegueira, 

em virtude da experiência que vivenciava, pois seria uma oportunidade de unir a 

teoria à prática, verificando se as teorias estudadas no curso de graduação podiam 

ser confirmadas ou não. 

Até então, nunca havia parado para perceber as dificuldades pelas quais 

passavam as pessoas com deficiência no âmbito educacional, e precisamente nas 

escolas regulares. Sempre tive contato com elas, mas, geralmente, as que eu 

conhecia, estudavam exclusivamente em instituições especializadas. E, nas 

conversas informais, as escolas regulares para eles, serviam apenas como um local 

onde iam encontrar ou procurar amigos, quando lhes era permitido entrar. 
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A experiência junto ao aluno cego e a disciplina de educação inclusiva que 

estava cursando no período, atrelada a outras experiências que possuía e minhas 

concepções acerca dessa relação de respeito a outro, me levaram a mudar a 

direção do meu olhar, como sugerido na epígrafe de Saint-Exupéry (1988), e 

comecei a busca por um olhar que me levasse a enxergar com mais clareza o que 

estava ao meu redor, e principalmente, sobre a situação dos alunos com deficiência. 

Isso me levou mais freqüentemente a refletir sobre as formas diferenciadas 

de aprendizagem, e junto ao aluno cego, buscava perceber no decorrer das aulas, 

quais as estratégias que poderiam proporcionar uma maior participação deste aluno 

em sala e sua compreensão em relação aos conhecimentos estudados, 

principalmente nos momentos em que ele apresentava alternativas, de como o 

professor, deveria encaminhar a atividade proposta. 

A partir daí, cada aula se tornava um desafio para mim ajudando-o na 

tentativa de aprender com ele, observando estratégias que favoreciam o processo 

de ensino aprendizagem da língua espanhola para alunos cegos, tendo em vista a 

graduação em Língua Espanhola que iria concluir, e minha futura atuação docente 

com a possibilidade de receber alunos na condição de cegueira em sala de aula. 

Durante o curso, sentava geralmente ao lado dele, esperando aprender 

lições que me seriam fundamentais na prática educacional futura, mas 

principalmente indispensável ao meu desenvolvimento pessoal e social. 

Em outra oportunidade, conheci outro aluno cego que cursava língua 

espanhola em escola pública. Ele estava na primeira série do Ensino Médio e me 

confidenciou que sempre teve muita vontade de aprender a língua espanhola. 

Ressaltou ainda que, em virtude da obrigatoriedade do ensino dessa língua 

estrangeira nas escolas de Ensino Médio, essa seria a oportunidade, pois ainda não 

possuía condições financeiras para pagar um curso de idiomas. 

Se por um lado, fiquei muito curiosa com tal confidência, porque estava 

cursando uma Licenciatura nessa língua e, seria o momento ideal para investigar 

outros aspectos, relacionados à metodologia discente, aos recursos disponibilizados 

pela escola pública e regular para a aprendizagem do Espanhol; por outro fiquei 

decepcionada, dias depois, quando ele expôs as dificuldades que surgiram no 

decorrer das aulas, entre elas: ausência de material adaptado, despreparo do 

professor, problemas de aceitação dos colegas em sala, entre outras de ordem 

estrutural e organizacional no âmbito escolar. 
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Tal situação me levou a refletir ainda mais sobre o processo de inclusão, 

principalmente de alunos com deficiências; sobre as políticas que asseguram estes 

alunos nas escolas regulares; sobre o processo de ensino aprendizagem de línguas 

estrangeiras para alunos cegos em uma sala de aula, na qual a maioria é vidente1.  

A situação desse aluno me angustiou bastante, pois, sempre fui aluna de 

escolas públicas e conheço muito bem as dificuldades pelas quais passam estas 

escolas. Além disso, relembro como foi difícil para mim, que não possuo deficiência 

visual, tentar ultrapassar os obstáculos que surgiam e surgem na busca da 

aprendizagem e do saber. Por isso, ficava imaginando que desafios uma pessoa 

com cegueira teria que enfrentar. 

Comparando as duas possibilidades de ensino do espanhol: curso de 

idiomas e escola pública, percebi, a priori, que eram mundos que se diferenciavam, 

mas, analisando melhor pude identificar similitudes, porque nas duas realidades, 

entre outros aspectos comuns, faltava material adaptado, práticas pedagógicas que 

contemplassem as especificidades dos alunos cegos, professores com dúvidas e 

inseguranças para lidar com esses alunos, e ainda havia exclusão, por parte dos 

alunos cegos, das atividades em sala de aula. 

A partir daí, iniciei pesquisas junto aos estudiosos das práticas inclusivas e 

das necessidades educacionais especiais 2 , que me orientassem na busca de 

possíveis propostas que viabilizariam uma melhor compreensão do ensino de 

línguas estrangeiras, especificamente a Língua Espanhola, voltada para alunos 

cegos. 

Nessa procura por informações mais específicas para conclusão da 

graduação, direcionei meu trabalho final para esta temática, ou seja, ensino de 

línguas, portuguesa e espanhola, para pessoas com deficiência visual. No Trabalho 

de Conclusão entrevistei dois alunos cegos que aprendiam as referidas línguas, e 

pude perceber as semelhanças e diferenças que permeavam estas duas 

possibilidades de ensino. 

Essa necessidade de busca por propostas e respostas, que orientem o 

ensino de línguas estrangeiras para pessoas cegas, me levou diretamente à 

                                                           
1
 Aquele que vê; que pode fazer uso da visão; visual. 

2
 O termo necessidades educacionais especiais, conforme a PNEE (2008), “ressalta a interação das 

características individuais dos alunos com o ambiente educacional e social, chamando a atenção do 
ensino regular para o desafio de atender as diferenças”. Estarei a partir de então, utilizando- o para 
referir-me ao público alvo da Educação Especial. 
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formação do professor e à necessidade de ressignificação de suas práticas 

pedagógicas, em sala de aula de Língua Espanhola, onde alunos cegos e videntes 

poderão dividir os mesmos espaços escolares. 

Trabalhei a partir das informações obtidas com os alunos, porém, sempre 

tive a intenção de dar vozes aos diferentes sujeitos que consolidam o ensinar e o 

aprender, então, vislumbrando esta oportunidade, me submeti ao Mestrado em 

Educação e consegui a aprovação.  

Nessa nova fase acadêmica, dando voz a estudantes cegos e a seus 

professores, buscamos responder aos seguintes questionamentos: Como se dá o 

processo de ensino e aprendizagem de alunos cegos, nas salas de aula de Língua 

Espanhola num contexto inclusivo? O que dizem os alunos cegos e seus 

professores de Língua Espanhola sobre o ensino e a aprendizagem desta língua 

estrangeira? Quais as estratégias pedagógicas e os recursos didáticos utilizados 

pelo professor de língua espanhola em sala de aula nas quais alunos cegos e 

videntes dividem os mesmos espaços? Que fatores contribuíram ou desfavoreceram 

o processo de aprendizagem da língua espanhola pelos alunos cegos? 

Dado nosso interesse pelo objeto de estudo – o ensino de Língua Espanhola 

para pessoas cegas – conduzimos nossa investigação científica com o objetivo de 

compreender como ocorreu o processo de ensino e aprendizagem da língua 

espanhola em um contexto inclusivo a partir dos depoimentos dos professores e dos 

seus alunos cegos.  

E para alcançarmos o objetivo geral nos propusemos a: 

 Analisar o discurso dos professores de língua espanhola e de seus alunos cegos 

no que diz respeito ao ensino e aprendizagem desta língua estrangeira; 

 Identificar as estratégias pedagógicas e os recursos didáticos utilizados pelo 

professor de língua espanhola em sala de aula; 

 Perceber os fatores que contribuíram ou desfavoreceram o processo de 

aprendizagem da língua espanhola pelos alunos cegos a partir do depoimento deles. 

A escolha do tema diz respeito tanto à sensibilização quanto à experiência 

vivida junto ao aluno cego numa mesma sala de aula, como espectadora e partícipe 

das dificuldades, dos anseios e das dúvidas que surgiam. Além disso, os 

depoimentos revelados naquele período pelos alunos cegos, sobre o processo de 

ensino aprendizagem de Língua Portuguesa e Espanhola, despertaram cada vez 

mais o interesse, tendo o vista o curso de graduação concluído, a atuação docente e 
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a possibilidade de ensinar alunos com deficiência visual, e, nesta perspectiva 

sermos capazes de desempenhar a atividade docente de forma que possa 

responder às necessidades educacionais especiais desses alunos, contribuindo 

assim com a consolidação da proposta das escolas inclusivas na atualidade. 

Na educação esse processo de inclusão se apresenta com a proposta de um 

único sistema educacional de qualidade para todos os alunos, com ou sem 

deficiência, e com ou sem outros tipos de condição atípica, que começou a 

consolidar-se na segunda metade da década de 1980, isto é, uma nova concepção 

na educação que se baseia em princípios de aceitação das diferenças individuais e 

valorização da diversidade humana (SASSAKI, 2003). 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, quanto 

ao princípio da educação para todos, o direito à matrícula do aluno com 

necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino e a obrigatoriedade 

do ensino de Língua espanhola imposta pela Lei 11.161 (BRASIL, 2005) nas escolas 

brasileiras, com vistas à prática do ensino inclusivo, independente de seu talento, de 

sua deficiência (sensorial, física ou cognitiva) de sua origem socioeconômica ou 

cultural (AGUIAR, 2004), abrem espaço neste estudo para refletirmos e discutirmos 

sobre o processo inclusivo de alunos com deficiências, e a prática pedagógica do 

ensino de língua estrangeira dentro do processo de ensino-aprendizagem. 

A proposta da educação inclusiva não trata de colocar na escola parcelas de 

alunos da educação especial, mas oferecer oportunidades para que todas as 

crianças tenham possibilidades reais de construção do seu conhecimento, de 

interagir com as outras, de desenvolverem suas potencialidades, de se prepararem 

para a vida. Enfim, para a independência e a liberdade de viver e conviver em 

sociedade (AMARO, 2006). 

Porém, em geral, o que se percebe num primeiro olhar é que esse processo 

de inclusão no senso comum diz respeito somente aos alunos com necessidades 

educacionais especiais, e que não há um sentimento de pertencimento nas salas de 

aulas por parte de tal aluno. Um exemplo disso são os alunos cegos, que muitas 

vezes vivenciam a escola como espectadores, ficando alheios ao que está 

geralmente escrito na lousa, aos conhecimentos trabalhados em outros recursos 

didáticos, ou ao que transcorre na sala de aula (REILY, 2004). 

Tais situações acabam evidenciando que o aluno com deficiência não 

participa efetivamente durante as aulas, desfavorecendo substancialmente uma 
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aprendizagem mais significativa, pois o conjunto de características da 

aprendizagem, para esses alunos, deve ser realizado de forma criteriosa, a fim de 

adequar o ensino às suas capacidades potenciais. 

A inserção de alunos cegos nas escolas regulares contribui para o 

favorecimento e o desenvolvimento gradativo do processo da educação inclusiva, 

porém, para que essa realidade se concretize e o aprendizado desses alunos 

aconteça de forma benéfica, é de fundamental importância que as escolas se 

organizem estrutural, funcional e pedagogicamente, num esforço conjunto de todos 

que fazem a comunidade escolar (AGUIAR, 2004). 

A partir do tema escolhido para esta investigação, no tocante ao ensino de 

língua estrangeira, pode ser verificado o processo de ensino formal de Língua 

Espanhola, enfatizando-se como a aprendizagem deste ensino se configura para 

alunos cegos e, como os aspectos referentes à formação de professores se inserem 

neste processo, analisando-se as práticas pedagógicas do contexto da sala de aula 

de Língua Espanhola. 

Além disso, é de fundamental relevância a busca de informações sobre o 

ensino aprendizagem dos alunos cegos nas salas aulas de línguas estrangeiras, 

mais especificamente do ensino de Língua Espanhola, tendo em vista que as 

línguas estrangeiras são responsáveis por proporcionar a ampliação de novos 

conhecimentos, e, para o aluno, torna-se um fator importante na construção da 

própria identidade cultural, pois, a partir do conhecimento da cultura do outro, o 

aluno vai consolidando o seu próprio processo de construção cultural. 

Cabe ressaltar, também, que pesquisamos em periódicos da CAPES, 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Scielo Brasil e 

Revista Brasileira de Educação Especial, na tentativa de encontrar trabalhos, nos 

últimos dez anos, que discutissem o tema relativo ao processo de ensino 

aprendizagem de línguas estrangeiras e língua espanhola, para alunos cegos, e, na 

pesquisa realizada encontramos alguns trabalhos com as referidas temáticas; os 

quais apresentaremos seqüencialmente: 

Oliveira, D. (2007), em Professor tem alguém ficando para trás! As crenças 

de professores influenciando a cultura ensino/aprendizagem de Língua Estrangeira 

de alunos surdo, aponta como as crenças de professores de línguas estrangeiras 

podem influenciar no processo de ensino e aprendizagem dos alunos com 

deficiência auditiva. 
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A dissertação demonstra um resultado inquietante, uma vez que, mesmo os 

docentes mais experientes, no ensino à pessoa com deficiência auditiva, possuem 

crenças, geralmente negativas, sobre o processo de aprendizagem deste aluno, e 

que estas crenças acabam influenciando de maneira expressiva sua prática docente, 

levando ao empobrecimento das aulas e utilização recorrente de exercícios que não 

favorecem uma real aprendizagem da língua estrangeira. 

As crenças e discursos destes professores, baseados nos estereótipos 

decodificam a deficiência em um desvio, uma anormalidade, inferioridade (AMARAL, 

1995), como se o aluno fosse incapaz de desenvolver as habilidades requeridas 

para a aprendizagem, explicitando um processo de estigmatização, apontado por 

Goffman (1988) que alega ser esse processo evidenciado, quando os aspectos não 

contaminados da identidade social deste indivíduo, não são levados em 

consideração, melhor explicando, o foco da nossa percepção está apenas no 

estigma, “defeito”, no nosso caso específico, na deficiência, como limitadora de 

todas as possibilidades de aprendizagem do aluno. 

Dias (2008), em sua dissertação, A construção de normas: o trabalho de 

professores de Espanhol como Língua Estrangeira (E/LE3) junto a alunos deficientes 

visuais, chama a atenção quanto à ausência de documentos, principalmente os 

organizados pelo Ministério da Educação, que possam suscitar reflexões sobre a 

atuação pedagógica nas aulas de língua espanhola, para alunos com deficiência 

visual, e a partir de uma visão dialógica da linguagem, identifica as normas que os 

professores vem construindo no decorrer de sua atividade junto a alunos com 

deficiência visual. 

A autora chega à conclusão que os professores de E/LE não possuem 

parâmetros para a prática docente, junto a alunos com deficiência visual, e que 

através da convivência no cotidiano da sala de aula, eles acabam produzindo 

saberes oriundos que os orientam e possibilitam aos poucos a construção e 

estabelecimento de normas para o ensino de E/LE. 

Nascimento (2008) evidencia em seu trabalho de mestrado, Interação em 

sala de aula de língua estrangeira de deficientes visuais, que há um 

desconhecimento por parte dos professores sobre como aprende o aluno com 

                                                           
3
 Ensino de Língua Espanhola como língua estrangeira. 
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cegueira, explicitando sentimentos de insegurança no que se refere à utilização de 

determinados recursos didáticos. 

Magalhães (2009) investiga o processo de ensino e aprendizagem de língua 

espanhola para alunos cegos, num contexto de inclusão. Na dissertação A cultura 

de aprender E/LE do aluno cego: um olhar para a inclusão, o autor busca conhecer 

os estilos de aprendizagens e estratégias que o aluno aciona para que o 

aprendizado da referida língua estrangeira seja efetivado. Na dissertação ele conclui 

que o aluno aciona, tanto estratégias diretas como indiretas, para aprendizagem de 

E/LE, porém, não há uma conscientização por parte dos sujeitos envolvidos, a 

respeito destas estratégias e estilos de aprendizagens, e conseqüentemente não 

são acionadas ferramentas para facilitação deste aprendizado. 

Podemos perceber nos estudos acima mencionados, que o despreparo e 

desconhecimento dos professores de línguas estrangeiras no ensino a pessoas com 

deficiência são pontos recorrentes, e que geralmente, parecem oferecer um ensino 

de maneira aleatória, procurando tentativas entre erros e acertos que possam 

responder às necessidades educacionais destes alunos.  

Por este motivo, reafirmamos mais uma vez a necessidade de investigações 

no âmbito educacional do ensino de línguas estrangeiras, que promovam reflexões 

sobre o processo de aprender e ensinar, principalmente, quando se refere às 

pessoas com deficiência. 

A partir dessa pesquisa que realizamos por estudos que envolvessem a 

deficiência visual, ensino de línguas estrangeiras e ensino de Língua Espanhola, 

percebemos que ainda há uma escassez de trabalhos que abordem estes temas, 

por isso enfatizamos que este estudo se constituiria mais um referencial teórico 

sobre a temática de inclusão das pessoas com deficiências, especificamente as 

pessoas com deficiências visuais e sua atuação educacional no ensino de línguas 

estrangeiras. 

Acreditamos também que a abordagem neste estudo beneficia o processo 

de inclusão, que no decorrer do tempo vem contribuindo ao processo de 

desenvolvimento pessoal e humano, e promovendo a participação das pessoas com 

necessidades educacionais especiais de forma mais efetiva na sociedade.  

Para tanto, espera-se que as informações obtidas neste estudo possam 

promover a reflexão de professores com relação à necessidade da ressignificação 

das práticas pedagógicas, na busca de uma prática educacional que realmente seja 
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inclusiva, contribuindo com o processo de ensino-aprendizagem de uma língua 

estrangeira para estes alunos.  

Assim, buscamos favorecer uma discussão e reflexão que possa promover à 

compreensão quanto à necessidade de formação e informações, por parte dos 

professores, para lecionar em salas de aula nas quais se façam presentes alunos 

videntes e cegos. 

Portanto, acreditamos que o estudo é viável e contribuirá positivamente, 

tanto para melhoria do ensino voltado para alunos com deficiência visual, quanto 

para os professores que atuam neste contexto específico, além de possibilitar à 

população interessada nas questões referentes à Educação Inclusiva, direta ou 

indiretamente ligada a ela, o acesso às informações sobre os rumos da Educação 

Inclusiva no âmbito educacional, mais precisamente no ensino de línguas 

estrangeiras. 

Para tanto, estruturamos nossa dissertação da seguinte maneira: 

primeiramente, nestas considerações iniciais, destacamos as razões que motivaram 

a escolha do tema, as justificativas, a problemática, a relevância e os objetivos que 

nos propusemos a alcançar. 

No capítulo 2 explanamos sobre a metodologia utilizada na nossa 

investigação. Nele discorremos sobre o contexto da pesquisa, nossos interlocutores, 

os procedimentos de coleta e análise das informações, destacando aspectos mais 

precisos sobre a APD (PIRES, 2008). 

Os próximos capítulos 3 e 4, dedicamos as fundamentações teóricas; as 

quais optamos por apresentar em dois capítulos para uma melhor organização e 

sistematização dos aportes teóricos. Sendo o capítulo 3 relativo às discussões que 

destacam a cegueira e suas particularidades, inserindo-as no contexto educacional. 

Também, apresentamos maiores esclarecimentos sobre as concepções de 

educação especial e educação inclusiva. 

E, na sequência, o capítulo 4, dedicamos as abordagens e teorizações que 

embasam o ensino e a aprendizagem, o ensino aprendizagem de línguas 

estrangeiras, com ênfase para a Língua Espanhola e para a pessoa cega. 

O quinto capítulo suscita, a partir das vozes dos nossos interlocutores, as 

discussão e análises das informações coletadas e os resultados da pesquisa, 

relacionando-os aos embasamentos teóricos apresentados nos capítulos anteriores 
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sobre os temas propostos, e outros que complementam nossas reflexões e 

discussões, diretamente relacionados a eles. 

E, finalmente, a conclusão da nossa investigação, na qual tecemos nossas 

considerações finais acerca dos resultados analisados na pesquisa sobre o ensino e 

aprendizagem de Língua Espanhola para alunos cegos. Após as considerações 

estão dispostas as referências utilizadas e os apêndices necessários à compreensão 

da análise dos resultados. 
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2 NARRANDO OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

 

[...] Há muitas pessoas de visão perfeita que 
nada vêem. O ato de ver não é coisa natural. 
Precisa ser aprendido [...] Quando a gente 
abre os olhos, abrem-se as janelas do corpo e 
o mundo aparece refletido dentro da gente 
(ALVES, 2008). 

 

Iniciamos esse capítulo com uma epígrafe de Alves (2008) considerando 

que, nela, o autor chama nossa atenção, para o fato de que precisamos esquecer 

nossas próprias concepções. E já fazendo uma analogia à nossa pesquisa, a partir 

dos depoimentos dos nossos interlocutores, sermos capazes de enxergar com mais 

clareza determinadas realidades e nessa mesma direção tentar evidenciar possíveis 

respostas às questões propostas neste estudo.  

Tal consideração se torna necessária para a compreensão das realidades, 

tanto as que se referem ao ponto de vista dos interlocutores, quanto às de cunho 

profissional e científico atreladas aos objetivos a que a pesquisa se propõe 

(GEERTZ, 2001).  

Isto posto, às informações obtidas foram empregadas as abordagens 

teóricas de estudiosos da educação inclusiva, do ensino-aprendizagem dos alunos 

cegos e do ensino de línguas estrangeiras, mais especificamente da língua 

espanhola, tanto para que fosse efetivada uma maior familiaridade entre o tema 

abordado, quanto para que fossem dado significados mais amplos às respostas 

pretendidas por esta investigação. 

Ao refletirmos sobre os princípios teórico-metodológicos que nos levou ao 

seu desenvolvimento, buscamos considerar as propriedades das partes segundo a 

orientação fornecida pelo todo, ou seja, o ensinar e o aprender verificados segundo 

a relação estabelecida entre eles, e não separadamente, como se funcionassem 

individualmente (ELIAS, 1998). 

Esta é uma idéia que percebemos, também, preconizada por Geertz (2001), 

quando destaca que, nas análises das caracterizações relativas à totalidade e às 

partes, não deve haver uma dicotomia entre elas para a compreensão dos 

conceitos, pois elas se encontram e reciprocamente se explicam.  
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Como é o caso do tema proposto por nossa investigação, pois, a 

aprendizagem e o ensino se encontram relacionados de tal maneira, que a 

aprendizagem requer mudanças de comportamentos anteriores e, por sua vez, todo 

ensino está atrelado a uma concepção de aprendizagem. 

No contexto da sala de aula onde ensinar e o aprender se encontram é 

fundamental, a percepção por parte do educador quanto à heterogeneidade dos 

aprendizes e suas particularidades de aprendizagens.  

Ressaltamos que a aprendizagem ou aprendizado é o processo de 

apropriação de informações e conhecimentos, apresentados a um determinado 

indivíduo por meio de sua interação com a realidade, com o meio ambiente 

circundante e com as pessoas que fazem parte do seu entorno (VIGOTSKY, 2007).  

Para o Vigotsky (2007) o aprender se constitui de um lado, como um aspecto 

necessário e universal, pois possibilita que vários processos internos de 

desenvolvimento sejam efetivados e capazes de operar a partir do momento em que 

interagimos socialmente. E, por outro lado, o ensinar, representa um espaço de 

vivências que compartilha a formulação de significados, produção de conhecimento, 

experimentação e ação (GÓMEZ, 2000). 

Assim, o ensinar não se configura apenas como uma transmissão de 

conhecimento, mas, também, como a criação de possibilidades para a sua produção 

ou a sua construção. E, para ser constituído como tal o ensinar deve preceder o ato 

de aprender, que por sua vez, deve ser precedido do, ou concomitante ao ato de 

apreender, para que o educando se torne também produtor do conhecimento 

(FREIRE, 2002). 

Este movimento dialético nos remete à idéia de configuração na qual os 

grupos humanos estariam conectados, fazendo parte de uma dinâmica, onde as 

alterações serão evidenciadas, principalmente pela maneira como os constituintes 

dessas unidades estão conectados (ELIAS, 1998), ou seja, a aprendizagem se 

relaciona ao ensino, que por sua vez efetivará desenvolvimento do educando. Desse 

modo – ensinar e aprender – se encontram num movimento que envolve os que 

aprendem, os que ensinam e as relações interativas estabelecidas entre eles.  

No nosso entendimento, podemos compreender o ensino e aprendizagem, 

então, como componentes que funcionariam interligados, uma vez que, nas relações 

entre os professores, os alunos e os conhecimentos trabalhados na sala de aula de 

Língua Espanhola, somos levados a perceber os aspectos que podem influenciar 
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esta relação, possíveis pontos em que as duas ações convergem e/ou divergem, 

além de caracterizar elementos que potencializam ou fragilizam a aprendizagem da 

língua espanhola para alunos cegos. Tema este que permeia nossa investigação. 

Nosso estudo envolve, portanto uma investigação de natureza qualitativa 

com um estudo exploratório, na qual utilizamos o método do Estudo de Caso, onde o 

investigador entra em contato direto com os interlocutores participantes da 

investigação, por entendermos que o estudo de caso:  

 

 Enfrenta uma situação tecnicamente única em que haverá muito 
mais variáveis de interesse do que pontos de dados, e como, 
resultados, 

 baseia-se em várias fontes de evidências, com os dados 
precisando convergir em um formato de triângulo, e, como resultado, 

 beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas 
para conduzir a coleta e a análise dos dados (YIN, 2010, p.33). 

 

Em outras palavras, o estudo de caso compreende não apenas a lógica das 

ações planejadas, mas as técnicas de coletas das informações e as abordagens 

específicas para a análise destas informações. 

A partir dos depoimentos dos interlocutores, viabilizamos a análise e 

interpretação de aspectos profundos e particulares, cujas teorias aplicáveis serão 

empregadas no decorrer da investigação (MARCONI e LAKATOS, 2004). 

E, no estudo exploratório, realizamos levantamentos em fontes secundárias 

(bibliográficas e documentais), elencados nos capítulos seguintes, para que o estudo 

fosse encaminhado, de maneira atrelada aos referenciais teóricos, e para que 

pudéssemos evidenciar tais ideias ou explicações, que viabilizassem o fato ou 

fenômeno, que este estudo se propôs a investigar. 

Procuramos, também, analisar as situações referentes ao fato ou fenômeno 

estudado, assim como as relações existentes entre os diversos fatores fundamentais 

da investigação no estudo proposto, que permitiram uma melhor compreensão do 

comportamento dos fatores que influenciam na aprendizagem de uma língua 

estrangeira por alunos cegos. 

Nesta investigação utilizamos as seguintes técnicas de pesquisa para o 

levantamento dos dados necessários:  
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 A Pesquisa Bibliográfica 

Pode ser definida como uma análise minuciosa, a partir de materiais 

elaborados, entre os quais estão, principalmente, livros e artigos científicos, que dão 

suporte à investigação. 

De acordo com Gil (2010), a pesquisa bibliográfica permite ao investigador 

uma diversidade de informações e aspectos teóricos do que aquela que poderia 

pesquisar diretamente, ou seja, por meio desta técnica de pesquisa recolhemos 

previamente informações sobre o campo de interesse, e também, atrelamos 

embasamento teórico às análises e interpretações de informações. 

 A Pesquisa Documental 

A pesquisa documental pode possibilitar uma leitura mais aprofundada das 

fontes, o estabelecimento, a descrição ou comparação dos aspectos relativos aos 

fatos sociais investigados. Ela é semelhante à bibliográfica, diferenciando-se 

segundo a natureza das fontes, pois na pesquisa documental, o material, 

provavelmente ainda não recebeu tratamento analítico (GIL, 2010). 

 Entrevista individual de natureza semiestruturada 

A entrevista é o diálogo entre pessoas para a obtenção de informações 

referentes a determinados assuntos, constituindo-se como uma fonte de interação 

social, na qual, geralmente em simetria, as partes representam, por um lado a coleta 

de dados e por outro a fonte de informação que se pretende (GIL, 2010).  

Além disso, elas fornecerão ao pesquisador as percepções e interpretações 

sobre o assunto, contribuindo com a sugestão de fontes nas quais podemos buscar 

evidências que as ratificam ou as contrapõem, tendo em vista que, como aconselha 

Yin (2010), elas devem ser consideradas como relatórios verbais, cujas informações 

sejam reforçadas a partir de outras fontes teóricas. 

Para nossa investigação utilizamos a entrevista semiestruturada, onde 

organizamos previamente um roteiro a ser seguido e todas as perguntas são 

predeterminadas (MARCONI e LAKATOS, 2004). 

Este tipo de técnica foi escolhido, principalmente, pela eficiência na 

obtenção de informações, conhecimentos ou opiniões sobre o assunto, por auxiliar 

na coleta das informações e possibilitar um diagnóstico relativo a um problema de 

ordem social, tendo em vista que as diferenças que surgirem, num mesmo conjunto 

de perguntas, estarão se referindo ao processo de ensino aprendizagem de línguas 
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estrangeiras, considerando serem as perguntas as mesmas, e não as diferenças de 

ordem estrutural do roteiro de perguntas. 

Na entrevista, quanto à forma, as perguntas são abertas, permitindo ao 

interlocutor responder livremente e emitir opiniões. No que concerne ao conteúdo, 

para os alunos cegos, são contempladas as questões referentes às necessidades de 

aprendizagem, fontes de aquisição de conhecimento em sala de aula, além de 

oportunidades e entraves encontrados por eles em sala de aula para compreensão 

dos conhecimentos trabalhados. 

Para os professores e alunos, foram realizados os seguintes questionamentos 

ou inferências pertinentes às nossas análises e que se relacionam ao tema 

proposto: 

 

 Professores: 

1. Informações pessoais. 

2. Qual a sua Concepção de ensino? 

3. Fale sobre sua atuação docente e sobre o processo de ensinar Língua 

Espanhola.  

4.  Fale sobre a sua formação docente e as orientações recebidas na instituição 

para o trabalho com alunos cegos. 

5. Como foi a participação e desempenho dos alunos cegos na aula de Língua 

Espanhola? 

6. Fale sobre sua ação docente e recursos utilizados na sala de aula de Língua 

Espanhola na qual os alunos cegos e videntes dividiam os mesmo espaços. 

7. Fale sobre as relações: professor x aluno cego x colegas de sala x conhecimentos 

trabalhados. 

8. Como avaliaria o processo de ensinar esta língua estrangeira a alunos cegos? 

 

 Alunos 

1. Informações pessoais. 

2. Fale sobre o aprender em um contexto de inclusão, no qual pessoas com e sem 

cegueira dividem os mesmos espaços educacionais. 

3. Fale sobre a motivação para a aprendizagem da língua espanhola.  

4. Como se deu o ensino de E/LE? Fale sobre as ações e recursos didáticos 

utilizados e percebidos por você na sala de aulas de E/LE. 
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5. Fale sobre as relações: professor x aluno cego x colegas de sala x conhecimentos 

trabalhados na sala de aula de Língua Espanhola. 

6. O que se configurou, tendo em vista sua deficiência, aspectos negativos e 

positivos no ensino e aprendizagem da Língua Espanhola? 

7. Como avaliaria o processo de ensino e aprendizagem desta língua estrangeira? 

 

E, como critérios de seleção para nossa investigação pontuamos os 

seguintes critérios: ser cego; estar matriculado e regularmente freqüentando um 

curso de Língua Espanhola, ter cursado no mínimo um semestre ou concluído o 

referido curso em uma instituição formal; ser professor de Língua Espanhola e ter 

ensinado a alunos cegos. 

Na busca por participantes que respondessem aos critérios estabelecidos e 

depois de muitas pesquisas em vários cursos de idiomas, praticamente sem 

sucesso, finalmente, nos deparamos com Centro de Idiomas da Fundação de Apoio 

à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte – 

FUNCERN. Onde nossa pesquisa foi desenvolvida, por ser a única instituição que 

atendia adequadamente aos critérios estabelecidos, tanto no que se refere aos 

discentes, quanto aos docentes. 

Esta instituição, A FUNCERN, trata-se de uma entidade de direito privado, 

sem fins lucrativos, sediada em Natal – RN, que tem por objetivo apoiar as ações de 

ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional dos Institutos Federais 

do Rio Grande do Norte, contribuindo dessa forma, com o desenvolvimento 

educacional e tecnológico do estado. 

Entre as diversas ações desenvolvidas por esta entidade, está a oferta de 

cursos de idiomas à comunidade escolar do IFRN e a população local. Os cursos de 

língua estrangeira oferecidos são: língua inglesa, espanhola, francesa e japonesa, 

que se dividem em seis níveis, cada qual com uma duração de seis meses. 

Entre os documentos existentes que regem e normatizam o curso de 

idiomas da FUNCERN, o único disponibilizado para nossa pesquisa a que pudemos 

ter acesso, por estar disposto na página da instituição para acesso público, trata das 

orientações estabelecidas para os alunos.  

Este documento apresenta de forma sucinta os diretos que os alunos 

possuem junto à instituição de ensino, e geralmente é entregue a todos os alunos no 

primeiro dia de aula, por alguém responsável pela coordenação pedagógica.  
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Ele tem por objetivo conscientizar os alunos quanto aos seus direitos e 

responsabilidades, e assim o queiram, ou haja necessidade, estarem amparados em 

caso de descumprimento por parte do corpo docente. O documento intitulado 

Orientações disciplinares estabelece os seguintes direitos para os alunos que fazem 

parte da instituição: 

 

 Participar das atividades curriculares; 

 Ser considerado e valorizado em sua individualidade; 

 Defender-se quando acusado de qualquer falta; 

 Apresentar sugestões; 

 Ser orientado em suas dificuldades; 

 Conhecer o resultado dos trabalhos, das tarefas e das provas 
devidamente corrigidos, avaliados e analisados, nos prazos 
estabelecidos. Os resultados finais serão informados pelos 
professores em sala de aula ou presencialmente na coordenação; 

 Transferir-se de turma (horário) dentro de seu nível desde que 
haja vaga, visto que as turmas são compostas de, no máximo, 25 
(vinte e cinco) alunos; 

 Receber informações quanto ao conteúdo do curso/nível em que 
está matriculado; 

 Desenvolver o conteúdo, adotando objeto de estudo na língua 
estrangeira em que está matriculado; 

 Acessar seu desempenho escolar através da criação de uma 
senha/usuário (BRASIL, 2013). 

 

Durante o semestre letivo são realizadas duas avaliações: a aplicação de 

uma prova escrita e uma prova oral. Além delas o aluno é avaliado também pela 

participação em sala de aula, pois, no tocante, à natureza da avaliação da 

aprendizagem, a entidade a denomina como sistemática e contínua.  

A avaliação escrita é constituída por questões subjetivas (dissertativas) e 

objetivas e, na avaliação oral, é verificado o aproveitamento no processo de ensino-

aprendizagem na habilidade de conversação. Não há uma avaliação de 

recuperação. 

Para nossa investigação no total foram entrevistadas seis pessoas, que 

correspondem a três professores de Língua Espanhola do Curso de Idiomas da 

FUNCERN, e três alunos cegos que estudaram esta língua estrangeira na referida 

instituição; caracterizando assim a população participante da nossa pesquisa, ou 

seja, os alunos com necessidades educacionais especiais, oriundos da cegueira, e 

professores que lecionaram a língua espanhola para estes alunos no curso de 

idiomas da FUNCERN.  
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Dois destes alunos cegos aprenderam a Língua Espanhola com os 

professores mencionados. Um dos alunos, nomeado ficticiamente, com o nome de 

Júlio, participou prontamente da nossa investigação, nos fornecendo elementos 

precisos sobre o ensino e aprendizagem da Língua Espanhola, porém, sua 

professora não concordou em enriquecer nossa pesquisa com suas informações.  

Fazemos necessário, também, informar que, para preservar a identidade dos 

nossos interlocutores, optamos por nomeá-los como Roberto, Pedro e Júlio, para os 

alunos e, para os docentes: professor Carlos, professora Ana e professora Rosa, 

cujas informações, mais específicas sobre eles serão apresentadas nos quadros que 

se seguem. 

No quadro 1 apresentamos algumas informações sobre os alunos cegos, 

interlocutores da nossa investigação: 

 

Quadro 1 – Informações sobre os alunos entrevistados 

NOME IDADE FORMAÇÃO PROFISSÃO TIPO DE 
CEGUEIRA 

PERÍODO DE 
CURSO DE 

LÍNGUA 
ESPANHOLA 

Aluno  

Pedro  

 

24 anos Licenciado 

em Geografia 

Professor Congênita 2 anos e meio 

Aluno  

Júlio  

 

32 anos Ensino Médio 

Completo 

Beneficiário 

do INSS 

Adquirida 1 semestre 

Aluno 

Roberto 

37 anos Graduado em 

Análises de 

Sistemas 

 

Analista de 

Sistema 

Congênita 3 anos 

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

E no segundo quadro (2) são apresentadas as informações sobre os 

professores de Língua Espanhola que lecionaram aos alunos cegos exceto, como já 

explicado anteriormente, as do aluno Júlio, cuja professora não aceitou participar da 

pesquisa. 
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Quadro 2 – Informações sobre os professores entrevistados 

NOME IDADE NACIONA 
LIDADE 

FORMA 
ÇÃO 

TEMPO DE 
DOCÊNCIA 
EM LÍNGUA 

ESPANHOLA 

NÚMERO 
DE ALUNOS 

CEGOS 
QUE JÁ 

LECIONOU 

Prof. Ana Não 
declarada 

Colombiana Letras – 
Língua 
Portuguesa 
 

15 anos 02 

Prof. Rosa Não 
declarada 

 Cubana Licenciada 
em Ensino 
da Língua 
Espanhola 
 

08 anos 01 

Prof.Carlos 
 

Não 
declarada 

Colombiano Mestrado 
em Ciências 
Sociais 
 

14 anos 02 

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

Para a coleta das informações utilizamos a entrevista semiestruturada com 

questões abertas, seguindo um roteiro prévio, com as questões e inferências 

apresentadas anteriormente.  

Cada interlocutor da pesquisa foi entrevistado individualmente, sendo a 

entrevista dividida em dois momentos: o primeiro para explicação do tema proposto 

e objetivos da pesquisa, e o segundo a entrevista propriamente dita. 

No segundo momento as informações coletadas, fundamentais para a 

compreensão do tema estudado, foram gravadas, textualizadas, e, posteriormente, 

analisadas e interpretadas. 

A partir das informações obtidas nas entrevistas realizadas aos alunos cegos 

e aos professores, podemos verificar como o processo de ensino-aprendizagem de 

língua espanhola vem se desenvolvendo em suas particularidades no contexto de 

sala de aula, onde alunos cegos e videntes dividem os mesmo espaços. 

Para a análise das informações utilizamos o método da Análise 

Proposicional do Discurso – APD (PIRES, 2008), por tratar-se de um método que 

pode ser aplicado, tanto à linguagem escrita, quanto oral, e, principalmente, por sua 

aplicação ser melhor evidenciada em pesquisas nas quais as entrevistas não 

diretivas ou questionário de respostas livres são utilizados para a coleta necessária 

das informações. 
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Além disso, na APD o objeto teórico é o corpus de discurso e o objeto 

empírico a proposição, ou seja, sua unidade de análise, unidade de significação; e, 

como tal, a proposição não se caracteriza como uma unidade fechada em si mesma: 

ela supõe uma relação das partes com o todo, melhor explicando, ela se 

interelaciona com as unidades discursivas. Esta inter-relação aponta, portanto, para 

a heterogeneidade, onde se pode presumir seu caráter polissêmico (PIRES, 2008). 

Desse modo, para que a Análise proposicional do Discurso seja 

desenvolvida de maneira adequada nos depoimentos dos interlocutores, 

obedecemos às seguintes etapas seqüenciais, estabelecidas por Pires (2008): 

a) Estabelecimento das unidades do discurso a serem analisadas; ou seja, 

delimitaremos de forma ordenada os depoimentos de professores e alunos, 

em proposições (enunciado de sentido completo), que constituirão a 

seqüência discursiva ou proposicional; 

b) Identificação e codificação dos Núcleos de Referência (NR), que 

correspondem às palavras chaves que ordenam as construções da 

linguagem e expressam diferentes significações no corpus do discurso; 

c) Identificação das modulações do discurso, que se refere às marcas 

lingüísticas encontradas em um enunciado. Elas podem ser: tempos verbais, 

expressões adverbiais, entre outros indicadores que fazem com que haja 

relação entre o enunciador e suas construções no discurso; 

d) Reconstituição dos modelos que estruturam o discurso, delineando-os de 

forma numérica e textual, no quais, as proposições, os núcleos de 

referências e as modulações serão apresentadas e estruturadas para melhor 

viabilização das análises a serem realizadas; 

e) Interpretação a partir dos indicadores fornecidos pela APD, considerando, no 

nosso caso específico, os objetivos propostos por nossa investigação. 

Com a Análise Proposicional do Discurso, verificamos a partir do que foi 

mencionado nos depoimentos, dos alunos cegos e seus professores, o processo de 

ensino e aprendizagem da língua espanhola em um contexto inclusivo. 

Antes de adentramos nas discussões dos resultados obtidos, e para termos 

fundamentos teóricos mais expressivos para embasar nossa investigação, nos 

dedicaremos nos próximos capítulos (3 e 4) às explanações sobre as teorizações 

pertinentes ao tema proposto.   
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3 A CEGUEIRA E SUAS PARTICULARIDADES 

 

 

“só num mundo de cegos as coisas serão o 
que verdadeiramente são” (SARAMAGO, 
1995). 

 

O trecho no qual iniciamos nosso capítulo foi retirado do livro Ensaio sobre a 

cegueira, de Saramago (1995), nos remetendo assim ao tema proposto por nossa 

investigação: a temática da deficiência visual, e as particularidades que permeiam as 

pessoas cegas.  

No romance todas as pessoas são acometidas por uma epidemia e ficam 

cegas, exceto um personagem intitulado, pelo autor, como a mulher do médico, que 

participa de toda a situação, e mesmo sendo capaz de enxergar, fecha os olhos para 

muitas situações que acontecem no percurso da narrativa. 

O autor através de uma metáfora faz uma relação entre a cegueira e a 

indisposição presente, na maioria das pessoas no mundo, as quais parecem preferir 

não enxergar os problemas sociais que estão ao seu redor.  

Em uma palestra sobre os desafios da inclusão no ano de 2002, uma 

professora cega proferiu que a pessoa na condição de cegueira, constrói uma visão 

de mundo completamente diferente da visão que cada vidente constrói dia a dia, a 

visão de mundo da pessoa cega é uma visão particular (SOUZA, 2004). 

Um dos interlocutores desta investigação também em uma das suas falas 

deixa bem claro essa premissa acerca da cegueira, quando enfatiza que “por mais 

que um vidente se aproxime de um cego, ele jamais vai saber o que significa; a 

condição de cegueira é minha, é intransponível, só nós cegos sabemos realmente o 

que é a cegueira” (PEDRO, 2013). 

Em um artigo Silva, Luiz (2011) discute sobre as especificidades das 

condições que regem o ser cego e o estar cego. Apresentando-nos a diferença que 

há entre elas, pois, em situações como: tapar os olhos, uma breve lesão, inflamação 

ou trauma de córnea ou retina, entrar em locais onde o nível de iluminação seja 

insuficiente para o ponto de ajuste dos nossos olhos, ou ao dirigir receber um facho 

luminoso intenso de um veículo que venha na direção contrária; privar-nos-ão 

momentaneamente da visão, e, mesmo que os nossos olhos sejam perfeitos, 

estaremos cegos.  
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Essa condição de estar cego, evidenciado pelo autor supracitado, não é 

assumida pelo nosso corpo e mente que aguardam a volta da visão. Por outro lado 

quando se é cego, o corpo e a mente já se adaptaram a essa condição, passando a 

criar meios e estratégias, que supram essa deficiência e, que possibilitem o 

desenvolvimento das atividades necessárias ao cotidiano (SILVA, Luiz, 2011). 

Como destacamos neste capítulo, desde a epígrafe, a cegueira é particular 

de quem a possui, porém, cabe a nós conhecermos um pouco mais acerca dessa 

condição para entendimento do tema proposto por nossa investigação. 

Mas afinal, em termos conceituais, como se define “deficiência”? Qual sua 

classificação? Como pode ser caracterizada a deficiência visual? Quais as 

limitações impostas por ela e quais as particularidades da deficiência visual no 

âmbito educacional? Estas questões serão abordadas no próximo tópico. 

 

 

3.1 Conceitos e Classificações da deficiência. 

 

Pode-se constituir uma deficiência dependendo da idade, sexo, fatores 

sociais e culturais, qualquer perda ou anormalidade da estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica, que resulte numa limitação ou incapacidade no 

desempenho normal de uma determinada atividade (MASI, 2002). 

A Política de Educação Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

Inclusiva considera que a pessoa com deficiência se refere àquela que possui 

impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial que, em 

interação com diversas barreiras, pode ter limitada sua participação plena e efetiva 

na escola e na sociedade (BRASIL, 2008). 

No ano de 1997 a Organização Mundial de Saúde classificou as deficiências, 

e conceituou o termo deficiência como uma perda ou anormalidade de uma parte do 

corpo (estrutura) ou função corporal (fisiológica), incluindo as funções mentais, cujas 

limitações das atividades em função desta perda ou anormalidade, seja 

estruturalmente ou fisiologicamente, entendidas como uma dificuldade no 

desempenho pessoal.  

Na Política Nacional de Saúde da Pessoa com deficiência, o instrumento 

legislativo do Ministério da Saúde (MS) que orienta as ações deste setor, assim 

classifica as deficiências: 
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I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais 
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da 
função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência 
de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita 
ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não 
produzam dificuldades para o desempenho de funções; 
II - deficiência auditiva - perda parcial ou total das possibilidades 
auditivas sonoras, variando de graus e níveis na forma seguinte: de 
25 a 40 decibéis (db) - surdez leve; de 41 a 55 db - surdez 
moderada; de 56 a 70 db - surdez acentuada; de 71 a 90 db - surdez 
severa; acima de 91 db - surdez profunda; e f) anacusia; 
III - deficiência visual - acuidade visual igual ou menor que 20/200 no 
melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20º 
(tabela de Snellen), ou ocorrência simultânea de ambas as situações; 
IV - deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente 
inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e 
limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades 
adaptativas, tais como: comunicação; cuidado pessoal; habilidades 
sociais; utilização da comunidade; saúde e segurança; habilidades 
acadêmicas; lazer; e trabalho; 
V - deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências. 
(BRASIL, 2000). 

 

Para fins de delimitação deste estudo, abordaremos principalmente, os 

conceitos relativos à deficiência visual, baixa visão e cegueira, mostrando a distinção 

entre eles, para que, posteriormente, possamos enfatizar mais especificamente a 

cegueira, que permeará nosso estudo.  

O Instituto Benjamin Constant (BRASIL, 2013), centro de referência nacional 

para questões da deficiência visual, a conceitua como a perda ou redução de 

capacidade visual em ambos os olhos, em caráter definitivo, que não possa ser 

melhorada ou corrigida com o uso de lentes, tratamento clínico ou cirúrgico.  

Para González e Díaz (2007) todo sujeito possuidor de uma alteração 

funcional na estrutura dos olhos é considerado deficiente visual. 

A deficiência visual também pode ser conceituada como uma perda total ou 

parcial, congênita ou adquirida, com variações relacionadas ao nível e à acuidade4 

visual (SILVA, Luzia, 2009). 

As pessoas com deficiência visual, por sua vez, são subdivididas em dois 

grupos: cegos, pessoas com completa perda de visão, isto é, visão nula, sem 

                                                           
4
 Capacidade que o sujeito tem para distinguir objetos a uma determinada distância.  
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percepção luminosa; e pessoas com visão subnormal ou baixa visão, aquelas que 

apresentam uma perda visual severa, que não pode ser corrigida através de 

tratamento clínico ou cirúrgico, nem com o uso de óculos convencionais, todavia, 

com a utilização de recursos especializados ópticos, não-ópticos e eletrônicos 

poderão realizar algumas atividades da vida diária, por exemplo, leitura e escrita em 

tinta (BRASIL, 2011). 

Como mencionado anteriormente, a deficiência visual está relacionada à 

baixa acuidade visual ou campo visual restrito. Sendo assim, a Organização Mundial 

da Saúde – OMS – diferencia os conceitos de baixa visão e cegueira que serão 

pertinentes à compreensão deste estudo, da seguinte maneira: “baixa visão é aquela 

que, mesmo após tratamentos ou correção óptica, apresenta diminuição 

considerável de sua função visual, já a cegueira é a perda total da visão por diversas 

causas, que vão desde traumas oculares até doenças congênitas”. 

Segundo o Ministério da Saúde, a maior parte da população considerada 

cega tem, na verdade, baixa visão e é, a princípio, capaz de usar sua visão para 

realização de tarefas. Prevalecer  

Para cada pessoa cega, há, em média, 3 ou 4 com baixa visão no Brasil. A 

prevalência de cegueira na população é de 0,3% e de baixa visão, 1,7%, sendo em 

maior predominância, a ocorrência das doenças oculares, a responsavel pelo 

comprometimento da visão em decorrência do avanço da idade (BRASIL, 2011). 

As taxas maiores de cegueira e baixa visão são observadas com o aumento 

da vida média da população, ou seja, para a maioria das pessoas com mais de 

cinqüenta anos, as doenças oculares relacionadas à idade com maior incidência 

como: a catarata, o glaucoma, a retinopatia diabética e a degeneração macular 

(perda da visão no centro do campo visual, a mácula) são apontadas como as 

principais causas de cegueira no país (BRASIL, 2011). 

No que concerne ao âmbito educacional, a pessoa com deficiência visual 

pode ser caracterizada como cego ou com baixa visão. Sendo considerado cego 

aquele que apresenta desde ausência total de visão até a perda da percepção 

luminosa, e com baixa visão, aquele que apresenta desde a capacidade de perceber 

luminosidade até o grau em que a deficiência visual interfira ou limite seu 

desempenho. 

Entre outras definições existentes, para esse estudo, serão discutidos os 

conceitos e aspectos relativos à cegueira, mais precisamente ao aluno cego, aquele 
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que necessita tanto do braile, quanto da audição, isto é, métodos não visuais para 

aprender (O’REGAN, 2007). 

Além disso, não pode ler tipos impressos ampliados, mesmo com o auxílio 

de potentes recursos ópticos, e, para a leitura e a escrita, necessita da utilização de 

um instrumento que possibilite o direito à palavra escrita, o Sistema Braile, que se 

configura como um meio que permite a interação com o mundo necessariamente 

pautado no verbal, com mediação sem dúvida, da oralidade (REILY, 2004). 

Percebemos então, que a cegueira supõe a perda total da visão. No mundo 

em que vivemos a expressão e o contato visual têm um papel crucial na interação 

social e, portanto, no desenvolvimento evolutivo e na aprendizagem do sujeito, 

contudo na criança cega, que se encontra limitada visualmente, esse 

desenvolvimento ocorre a partir da discriminação, percepção e utilização da 

informação recebida de forma não relacionada ao visual (DÍAZ E GONZÁLEZ, 

2007). 

Os mesmos autores supracitados acrescentam, também, que apesar dessa 

limitação, as crianças com deficiência visual possuem necessidades semelhantes às 

das outras crianças sem deficiência, a diferença entre elas está na maneira como 

estas necessidades serão satisfeitas e os recursos empreendidos às respostas 

esperadas.  

A convivência dos alunos cegos, dividindo os mesmos espaços com alunos 

sem deficiência visual, torna-se uma experiência enriquecedora, desde que lhes seja 

proporcionada uma mediação que permita o desenvolvimento de suas capacidades 

cognitivas, afetivas, motoras, sociais e que os leve a compreender a necessidade de 

participarem ativamente do mundo em que vivem (SILVA, Luzia, 2009). Logo, os 

educandos cegos precisam ser percebidos nas nossas escolas, como alunos 

dotados de capacidade de aprendizagem e sentimentos, para que as possibilidades 

educacionais que lhes forem oferecidas possam favorecer ser crescimento pessoal e 

social.  

Nosso olhar precisa estar voltado para suas potencialidades e não para sua 

limitação, por isso concordamos com Silva, Luzia (2008, p. 33) quando afirma que: 
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As pessoas cegas, assim como as demais pessoas com algum tipo 
de deficiência: física, mental, sensorial, com múltiplas deficiências ou 
com talentos superiores aos denominados normais, devem ser 
olhadas e entendidas como pessoas diferentes sim, enquanto 
aparência, enquanto forma de comunicação, enquanto sua 
individualidade, mas iguais às demais pessoas, enquanto capacidade 
de sentir e produzir. 

 

Isto posto, somos levados à reflexão sobre o grande desafio da escola 

inclusiva: buscar respostas educativas que atendam aos interesses e necessidades 

dos alunos com e sem deficiência, sem distinção, objetivando uma escola de 

qualidade para todos. 

As discussões sobre a efetivação de uma escola, que responda à 

necessidade de todos os alunos, se afirmam pelo discurso pautado na demanda por 

ampliação das possibilidades de inclusão independentemente de suas condições.  

Partindo deste direcionamento, refletiremos um pouco sobre a educação de 

pessoa com deficiência, sua breve historicidade, destacando a educação da pessoa 

cega, tema proposto por nossa pesquisa. 

 

 

3.2 Histórico da deficiência 

 

Enquanto instituição inserida na sociedade, a escola é responsável por 

assegurar o direito à educação para todo e qualquer cidadão (BRASIL, 1996). 

Permeada pelas relações sociais e políticas, e influenciada direta e indiretamente 

pelas concepções do homem e de mundo que perpassam e determinam as bases 

da educação escolar, a escola na atualidade objetiva, entre suas funções, a 

formação de cidadãos críticos e comprometidos que participem efetivamente do 

desenvolvimento dessa sociedade. 

Reforçando esta perspectiva, Carvalho (2000) aconselha que, para a 

educação de quaisquer alunos, deve-se ter como objetivo sua formação como 

pessoas capazes de pensar, agir e de exercitar plenamente sua cidadania. 

Por sua vez, Caiado (2003) nos lembra que a educação, como prática social, 

é também voltada para a pessoa deficiente, muito embora apareça em nossa 

história com iniciativas tímidas e isoladas e sempre muito aquém da demanda social.  
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Fazendo um breve excurso, percebemos que as pessoas com deficiência 

historicamente, sempre estiveram em situações menos privilegiadas e sujeitas às 

condições que lhes eram impostas pelas classes sociais dominantes vigentes.  

Neste excurso acerca da historiografia da pessoa com deficiência, 

percebemos a caracterização das quatro principais fases tanto referentes ao âmbito 

social quanto educacional: exclusão, segregação, integração e, na metade da 

década de 80 até os dias atuais a fase da inclusão.  

A primeira, correspondente ao período anterior ao século 20, é chamada de 

fase da exclusão, na qual a maioria das pessoas com deficiência e outras condições 

atípicas era tida como indigna de convívio social e conseqüentemente da educação 

escolar. 

Nas civilizações da antiguidade e sociedades primitivas, em virtude das 

condições climáticas, do nomadismo e das necessidades de subsistência, era 

comum a eliminação de pessoas que não fossem saudáveis e aptas à sobrevivência 

do grupo, entre elas os membros mais fracos, velhos, feridos, com enfermidades e 

deficientes (MARTINS, 1999). 

Todos nestas condições eram abandonados ou exterminados, pois não 

poderiam participar das atividades que envolviam a coletividade, nem defender o 

grupo quando necessário ou exigido. 

Nas civilizações grega e romana, a supervalorização do corpo e da mente, 

do homem perfeito e do trabalho intelectual, excluía definitivamente as pessoas com 

deficiência desta idealização, levando-as muitas vezes ao aniquilamento ou 

abandono à própria sorte nas florestas (SILVA, Luzia, 2008).  

Durante a Idade Média, a deficiência era considerada um castigo e como tal, 

as pessoas nesta condição deveriam ser excluídas do convívio social. Porém, com a 

dominação e poderio da igreja, cada vez mais crescentes no período, começam a 

ser difundidas as ideias de igualdade, nas quais todos, sem exceção, deveriam ser 

considerados como criaturas divinas.  

Assim, em virtude da idealização cristã, as pessoas com deficiência passam 

a ter um tratamento mais humanizado, ou seja, passam a ser recolhidas em asilos, 

igrejas, conventos, hospícios, dividindo espaço com outras pessoas que não podiam 

conviver no meio social. 
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Apesar dessa tentativa de humanização, as pessoas com deficiência 

sobreviviam em meio à precariedade como aponta Martins (2011, p. 24) quando 

esclarece que: 

 

As que viviam em asilos ou hospícios ficavam amontoadas em total 
promiscuidade, sem condição de desenvolvimento e, até mesmo, de 
sobrevivência. A sociedade, desta forma “cuidava” dessas pessoas 
e, ao mesmo tempo, segregava-as, mantendo-se “protegida” de uma 
convivência com seres tidos como aberrantes e indesejáveis.  

 

Utilizando a denominação de caridade, a sociedade retirava da convivência 

os considerados inadequados e segregava-os em instituições nas condições acima 

mencionadas. Neste período a educação era negada às pessoas com baixo poder 

aquisitivo e principalmente com deficiências. 

As iniciativas educacionais mais expressivas para as pessoas com 

deficiência começam a surgir em meados do século XVI com a ascensão do estado 

burguês, e com a concepção que a deficiência estava relacionada a uma 

disfuncionalidade, e não a uma punição divina, como era apregoado na Idade Média 

(BIANCHETTI, 1998). 

Desse modo, gradativamente atrelada às mudanças sociais vigentes no 

período, se intensificam as tentativas de tratamento da deficiência e surgiam as 

primeiras iniciativas isoladas no âmbito educacional. 

Podemos citar: na Espanha, o monge Ponce de Léon, que iniciou um 

trabalho educacional com crianças surdas, escrevendo posteriormente o livro 

“Doutrina para Surdo-Mudos”. Na França Juan Pablo Bonet, com a edição da obra 

“Redação das Letras e Artes de Ensinar os mudos a falar”, Charles Micchel de 

L’Epée com a criação da primeira escola pública para surdos; Jean Marc Itard com 

seu trabalho educacional junto a uma criança com deficiência mental (MARTINS, 

1999). 

No que se refere à deficiência visual, no ano de 1784, Valentin Haüy cria em 

Paris uma instituição para pessoas cegas, na qual, um dos alunos, Louis Braille em 

1829, a partir de um código de comunicação noturna utilizado pelos militares, cria o 

método que permite a leitura e a escrita por meio de pontos em relevo para as 

pessoas cegas, método este que leva seu nome, método Braille, e que é utilizado 

até os dias atuais. Este método foi de fundamental importância na vida das pessoas 
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cegas, pois, lhes permitiu, por meio da leitura e escrita, a abertura de novos 

horizontes culturais e educacionais. 

No Brasil o atendimento educacional às pessoas com deficiência foi iniciado 

apenas no final do século XIX, com a criação, no Rio de Janeiro, do Imperial Instituto 

dos Meninos Cegos, hoje Instituto Benjamim Constant, que tinha por objetivo além 

de oferecer o ensino básico (leitura, escrita, operações matemáticas) às crianças 

cegas, fornecia instrumentos para que elas aprendessem a ser mais independentes.  

Apesar destas iniciativas em instituições representarem um avanço no 

atendimento às pessoas com deficiência, as ações desenvolvidas ainda se 

mostravam mais assistenciais que propriamente educacionais. 

No percurso histórico das deficiências, em meados da década de 1960, é 

iniciada a segunda fase, denominada fase da segregação, que se intensifica com a 

ocorrência de movimentos em diversos âmbitos sociais. Entre estes movimentos 

podemos citar: as Campanhas Oficiais, em nível nacional, para a Ampliação do 

Atendimento Educacional as Pessoas com Deficiência (1957); a Campanha para a 

Educação do Surdo Brasileiro (1957), a Campanha Nacional de Educação e 

Reabilitação dos deficientes da visão (1958) e em 1960 a Campanha Nacional para 

a reabilitação dos deficientes mentais. 

Os ideários e reinvindicações destes e de outros movimentos acabaram 

influenciando a esfera educacional e, concomitantemente, produzindo 

transformações que gradativamente possibilitaram a educação formal para as 

pessoas com deficiência, que passaram a ser reconhecidas também em seu direito 

à educação, ainda que segregadas em instituições voltadas às suas limitações. 

Posteriormente, sob a influência dos movimentos sociais em prol das 

escolas institucionalizadas, torna-se mais forte a luta por uma escola que deveria ser 

integradora e não segregadora, ou seja, para que os alunos que habitualmente 

estudavam em escolas especiais, pudessem ser escolarizados em classes especiais 

dentro das escolas regulares (MARCHESI, 2004). 

Dessa forma, a educação às pessoas com deficiência se dividia em especial 

e comum, sem uma relação de união ou conformidade entre elas. As duas 

modalidades de educação atuavam de forma paralela, não havendo uma conexão 

entre as duas. 

A fase da integração, apesar de representar uma mudança nas bases 

filosóficas da educação, ainda propiciava a exclusão de alunos com deficiências, 
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uma vez que, nem todos podiam ingressar nas escolas regulares. Somente aqueles 

que se adaptassem às escolas eram considerados e aceitos. 

Essa situação não permitia, então, modificações no sistema escolar, uma 

vez que as escolas integradoras não conseguiram abranger em seu sistema 

educacional uma parcela maior de alunos com deficiência que também 

necessitavam de uma resposta educacional individualizada (MARCHESI, 2004). 

E, finalmente, na segunda metade da década de 1980 até a atualidade, se 

consolida a fase da inclusão, emergindo no contexto escolar com a idéia 

fundamental de adaptação do sistema às necessidades dos alunos; propondo a 

estruturação de um único sistema educacional de qualidade para todos os alunos, 

com ou sem deficiência e com ou sem outros tipos de condição atípica. 

Com uma proposta baseada em princípios, tais como: a aceitação das 

diferenças individuais, a valorização da diversidade humana pela sua importância 

para o enriquecimento de todas as pessoas, o direito de pertencer e não de ficar de 

fora e o igual valor das minorias em comparação com a maioria (SASSAKI, 2003). 

Diferentemente da escola integradora, na qual os alunos se adaptavam ao 

sistema escolar, na escola inclusiva, o sistema escolar adaptava-se às necessidades 

dos alunos, de forma que nenhum aluno fosse novamente excluído, tendo ou não 

alguma necessidade educacional especial. 

Entretanto, apesar de sua difusão, principalmente a partir dos anos 90, a 

inclusão no âmbito educacional, fruto de um processo histórico construído 

gradualmente, ainda estava muito atrelada ao conceito de educação especial, isto é, 

uma educação voltada apenas para alunos com necessidades educacionais 

especiais (BRASIL, 1996). 

Baseando-nos nessa premissa e para esclarecermos um pouco mais sobre 

a educação inclusiva e a distinção entre ela e a educação especial, incitamos os 

seguintes questionamentos: quais os conceitos de educação inclusiva e educação 

especial? como são percebidas pelos documentos que regem a educação no país? 

seus objetivos são similares? 

Estes questionamentos serão elucidados e discutidos no tópico seguinte. 
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3.3 Educação Inclusiva e Educação Especial. 

 

No senso comum a concepção de que a educação inclusiva se refere 

apenas ao ensino de pessoas com deficiência ainda permeia a visão da maioria das 

pessoas. 

Para uma melhor compreensão dos termos educação especial e educação 

inclusiva, e para desmistificar a idéia de que são similares e possuem um mesmo 

propósito, faz-se necessário abordar os conceitos relativos a cada um deles.  

Para Carvalho, a educação especial se conceitua como: 

 

O conjunto de recursos que todas as escolas devem organizar e 
disponibilizar para remover barreiras para a aprendizagem de alunos 
que, por características biopsicossociais, necessitam de apoio 
diferenciado daqueles que estão disponíveis nas vias comuns da 
educação (CARVALHO, 2000, p.17). 

 

A atual Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, Lei nº 9.394, 

define Educação Especial como modalidade da educação escolar para pessoas com 

necessidades educacionais especiais, oferecida preferencialmente na rede regular 

de ensino, perpassando todos os níveis de ensino, desde a educação infantil ao 

ensino superior.  

A Lei considera essa modalidade de educação, como um conjunto de 

recursos educacionais e de estratégias de apoio, que estejam à disposição de todos 

os alunos com necessidades educacionais especiais, oferecendo diferentes 

alternativas de atendimento (BRASIL, 1996).  

Assim, a educação especial se volta exclusivamente ao ensino de pessoas 

que possuem necessidades educacionais especiais, que necessitam de uma 

resposta diferenciada. 

Por outro lado, a proposta da educação inclusiva, não trata de colocar na 

escola regular parcelas de alunos da educação especial, e sim oferecer 

oportunidades para que todas as crianças tenham possibilidades reais de 

construção do seu conhecimento, de interagir com outras, desenvolverem suas 

potencialidades, preparando-se para a vida, a independência e a liberdade para 

viver e conviver em sociedade.  

A proposta inclusiva beneficia a todos, com deficiência ou não, e colabora 

para que se desenvolvam sadios sentimentos de respeito à diferença, de 
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cooperação e de solidariedade (CARVALHO, 2000). Na escola inclusiva, todos têm 

direito à educação, e essa educação viabilizaria o processo de respeito e aceitação 

às diferenças, como pontua Aguiar (2004, p. 16), quando destaca que: 

 

esta “interação mútua entre diferentes formas de aprendizado, 
através do respeitar e ensinar a respeitar, acaba por se configurar 
em um dos meios mais eficazes no combate às atitudes 
discriminatórias, além de contribuir à compreensão das diferenças, 
favorecendo a dignidade de todos os seres humanos”. 

 

Atrelado a isto, o envolvimento entre os alunos neste processo educativo, 

além da troca de saberes, implica na tomada de consciência sobre o que sabem e o 

que precisam e/ou desejam aprender, no desenvolvimento de seu pensamento 

crítico e na possibilidade de (re) construção de uma melhor qualidade de vida em 

sociedade (MITTLER, 2003). 

Na Declaração de Salamanca (ESPANHA, 1994), documento de princípios, 

políticas e práticas na área das necessidades educacionais especiais, também é 

defendida a idéia da inclusão na educação, como necessária a todas as pessoas 

sem distinção, ou seja, tendo ou não necessidades educacionais especiais, todos 

devem estar incluídos, e todos devem trabalhar em colaboração; como pontua  

Stainback e Stainback (1999, p. 227), quando menciona que:  

 

A diversidade aumenta a probabilidade de que todos os membros da 
turma e da escola, incluindo alunos, professores, pais, especialistas, 
diretores e outros funcionários da escola, tenham os recursos 
necessários para dar suporte às necessidades um do outro para 
tornarem-se interdependentes. 

 

Buscando assim, a ênfase na construção de uma sociedade menos 

excludente, que acolha a todos, tendo em vista que, como explica Amaro (2006, 

p.39) “o aluno é valorizado em suas diferenças e na forma com que ele estabelece 

as relações no contexto em que está inserido”.  

Outro grande benefício da proposta de uma educação inclusiva, consiste na 

melhoria da eficiência na educação e nos investimentos para essa melhoria, uma 

vez que, contemplariam um maior número de alunos, conforme elucida Caiado 

(2003, p.19), quando menciona que “a escola inclusiva proporciona uma educação 
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efetiva à maioria das crianças e melhora a eficiência e, certamente, a relação custo-

benefício de todo sistema educativo”. 

Contudo, a inclusão não deve dizer respeito somente à inserção na escola, 

mas, principalmente à promoção de mudanças de posturas dentro do âmbito 

educacional escolar, para que as escolas se tornem mais responsivas às 

necessidades de todos os alunos, pois as necessidades educacionais especiais 

diferem, de aluno para aluno, e isso implica em uma série de mudanças que devem 

ser efetivadas. 

Incluir significa reestruturar radicalmente o espaço educacional no se refere 

aos principais aspectos, como estrutura curricular, atuação do corpo pedagógico, 

definição de novos modelos de agrupamento dos alunos em sala de aula, entre 

outros (MITTLER, 2003).  

Tal preocupação, também, está especificada na Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva/2008, quando esta propõe 

a mudança de valores, atitudes e práticas educacionais para atender a todos os 

estudantes, sem nenhum tipo de discriminação, assegurando uma educação de 

qualidade (BRASIL, 2009). 

Por sua vez, a Constituição Federal coaduna com a filosofia da inclusão, 

pois em seu art. 208, garante o acesso ao ensino fundamental obrigatório e gratuito 

a todas as pessoas; e, no parágrafo 1º do mesmo artigo, eleva tal acesso à 

categoria de direito público subjetivo. Em outras palavras, o ensino, pelo menos o 

fundamental, está obrigatoriamente e juridicamente protegido. 

Para a difusão de um ensino inclusivo, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (1996) determina o princípio de educação para todos e, também, 

expressa o direito à matrícula do aluno com necessidades educacionais especiais na 

rede regular de ensino, não podendo ser negado, teoricamente, o ingresso desses 

alunos nas escolas regulares. 

Baseados nessa orientação e trabalhando na viabilização de uma política 

inclusiva, o Ministério da Educação e Cultura destaca o crescimento do número de 

alunos com deficiências nas escolas regulares no Brasil: em 2012, o país ampliou 

em 7,64% o número das matrículas dos alunos com deficiências na rede pública de 

ensino, em relação ao ano anterior, passando de 584.124 para 628.768 matrículas 

(BRASIL, 2013). 
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Esse crescimento acaba por revelar as mudanças que vem, 

sucessivamente, ocorrendo na gestão escolar brasileira, demonstrando o contexto 

de avanços alcançados através da luta, pelo direito e respeito às diferenças, e 

pontuando que os sistemas educacionais parecem estar se empenhando na busca 

da concretização, para todos os alunos, da garantia do direito à educação enquanto 

direito humano e constitucional. 

A educação inclusiva, também, conduz à necessidade de o professor saber 

respeitar e conviver com as diferenças, buscando estratégias que viabilizem seu 

trabalho na e para a diversidade, estando sempre preparado para adaptar-se às 

novas situações que poderão surgir no interior da sala de aula (ESPANHA, 1994). 

A ação educativa, então, requer sensibilidade do educador para com o outro, 

observando suas atitudes, e seus processos de aquisição de conhecimentos e em 

virtude da diversidade dos alunos, incluindo aqueles que apresentam necessidades 

educacionais especiais.  

Caiado (2003, p. 133), por sua vez, compartilha opinião semelhante quando 

recomenda que “as particularidades de ensino referente à pessoa deficiente, 

inseridas na heterogeneidade humana, devem ser consideradas na formação do 

professor”. 

No que concerne a educação das pessoas cegas, faz-se necessário a 

utilização de recursos específicos que possibilitem seu acesso ao mundo cultural e 

científico, associados à educação no espaço educativo, tal como o braile; um 

recurso que para Reily (2004) torna-se um desafio a mais, pois é muito raro o 

conhecimento e utilização do braile nas ações cotidianas por parte do educador, o 

que acaba exigindo mais criatividade para que sejam apontados verbalmente os 

atos de escrita que passam despercebidos para esse aluno. 

Assim, coloca-se em questão o trabalho pedagógico especializado na 

perspectiva inclusiva, pois as pessoas com deficiência visual também necessitam 

que lhes sejam oportunizadas possibilidades de aprendizagem, e que os 

profissionais envolvidos neste processo se esforcem na tentativa de promover 

realmente a inclusão desse alunado, e principalmente, a alteração da representação 

da deficiência enquanto incapacidade (CAIADO, 2003). Em outras palavras, o aluno 

precisa ser percebido como ser que possui conhecimentos e capacidade de 

aprender, independentemente de suas limitações.  
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Logo, concordamos com Oliveira, L. (2009), quando recomenda que o 

processo de formação do educador precisa ser revisto, principalmente, quando ele 

passa a lecionar alunos com necessidades educacionais mais específicas, porque 

acreditamos ser de fundamental importância ao professor uma formação, que o leve 

à desmistificação de conceitos e preconceitos, tornando-o mais consciente, crítico, 

participativo e comprometido com a construção de uma sociedade mais 

democrática. 

Uma sociedade na qual o conhecimento e aceitação das diferenças, a 

convivência e a capacidade de aprender a lidar, de forma pedagógica com elas, seja 

um dos itens que responderão às novas exigências educacionais requisitadas aos 

profissionais envolvidos no processo de educar (OLIVEIRA, L. 2009). 

No que diz respeito aos alunos cegos, o professor se configura 

imprescindível ao processo de aquisição de conhecimento para ajudá-lo a atingir um 

nível de desenvolvimento proporcional às suas capacidades e necessidades 

educacionais especiais, pois, como nos diz Reily (2009, p. 150):  

 

o professor tem um papel importante no processo de 
desenvolvimento da significação pelo tato, que será vínculo essencial 
de acesso ao conhecimento, já que por meio do tato e da linguagem, 
o aluno com cegueira aprende, literalmente, a ler pelos dedos. 

 

Nessa perspectiva, o processo de inclusão educacional na busca de uma 

educação igualitária e de qualidade desencadeia diretamente na formação inicial de 

nossos professores, que precisa ser analisada e repensada, para que possamos 

encontrar soluções compatíveis com a urgente necessidade de melhorar as 

respostas educativas de nossas escolas para todos (CARVALHO, 2000). 

Evidenciando, assim, a definição da escola como uma instituição social que 

deve atender a todas as crianças, sem exclusão; vinculando dessa forma o projeto 

de inclusão, e proporcionando uma discussão sobre um projeto político que continue 

a questionar o modelo econômico excludente, pois pensar a inclusão do aluno com 

deficiência na escola é pensar também a construção de uma nova sociedade 

(CAIADO, 2003). 

Entretanto, de acordo com Mendes (2006), no Brasil, nos dias atuais, 

vivemos uma exclusão generalizada, pois, uma quantidade considerável de alunos 

com necessidade educacionais especiais (em torno de seis milhões) ainda está 
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ausente de uma educação formal nos âmbitos escolares. E que, a função da escola 

se encontra contrária aos preceitos preconizados pela educação inclusiva, ou seja, 

muitas pessoas estão à margem dessa inclusão escolar e do direito à educação 

formalizada que possa responder às suas necessidades de aprendizagens.  

Se formos buscar respostas para este dilema, desencadearíamos nas 

justificativas tão disseminadas diariamente e discutidas nos diversos aspectos 

estruturais, organizacionais e pedagógicos das nossas escolas, ainda precários, 

como: a ausência de uma remuneração adequada ao corpo docente, a insuficiência 

de qualificação por parte dos profissionais da educação, o desvio de recursos 

destinados à educação ou má administração deles e a insuficiência de uma política 

efetiva para formação de professores.  

O que leva as pessoas a não exercerem seu direito à educação, que apesar 

de legalmente estabelecido, o acesso e permanência ainda não se efetivou para 

determinadas camadas da população, pois, percebemos presentes no senso 

comum, e principalmente, nas salas de aulas, discursos preconceituosos, 

estereotipados e excludentes, principalmente, quando se referem aos alunos com 

deficiências, tendo em vista que, são ponderadas apenas as limitações deles e não 

as suas capacidades. 

Tais atitudes refletem na possibilidade de acesso destes alunos nas escolas, 

que atrelado a isto, os que conseguem transpor este entrave, acabam não 

recebendo uma educação apropriada, devido à ausência de profissionais 

qualificados e recursos específicos que respondam às suas necessidades de 

aprendizagem (MENDES, 2006). 

Essa privação, da possibilidade de adquirir conhecimentos no âmbito escolar 

reafirma a proposição que o contexto escolar não está isento das desigualdades; 

como destaca Dubet (2003, p.44) quando afirma que “[...] na escola a oferta escolar 

está longe de ser igualitária, a oferta de melhor qualidade é oferecida aos mais 

favorecidos”, em outras palavras, os mais favorecidos são aqueles que conseguem 

se adaptar ao sistema escolar; ficando alheios a esta oferta aqueles que não 

conseguem fazê-lo.  

Nesta mesma direção, Mendes (2006) pontua ainda, que o descaso do 

poder público, quanto ao oferecimento de uma educação de qualidade e a lentidão 

na evolução da oferta das matrículas, se comparada às demandas existentes, 
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intensificam essa segregação escolar, deixando sob a responsabilidade da rede 

privada de ensino e das instituições filantrópicas a educação formal destes alunos.  

O que leva a uma promoção cada vez maior da privatização do ensino, que 

deveria ser gratuito, de qualidade e para todas as pessoas como estabelecido na 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), lei maior que rege nosso país. 

Desse modo, percebemos que nem todas as pessoas têm acesso aos 

mesmos processos educacionais, uma vez que, apesar da legislação vigente, seus 

direitos não são respeitados, e que ainda se apresentam práticas de segregação e 

excludentes, nas quais é generalizada e subestimada a capacidade dos alunos, 

sendo categorizados como incapazes de aprender.  

A respeito desta classificação nos remetemos as idéias de Goffman (1982, 

p.5) quando afirma que: 

 

A sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total 
de atributos considerados como comuns e naturais para os membros 
de cada uma dessas categorias. Os ambientes sociais estabelecem 
as categorias de pessoas que têm probabilidade de serem neles 
encontrados. 

 

A partir desse pensamento, salientamos que cabe à sociedade em geral, e 

especialmente à escola, como reflexo dessa sociedade, carregada de preconceitos e 

estereótipos, romper com estas barreiras atitudinais e assumir responsabilidades 

mais expressivas junto a todos os alunos, propiciando-lhes as condições para que 

se apropriem mais ampla e significativamente das oportunidades comuns a todos no 

âmbito escolar, onde o processo de ensinar e aprender aconteça sem distinção.  

Nesta perspectiva, somos levados a refletir sobre estas duas ações: ensinar e 

aprender. Por este motivo, no capítulo seguinte trataremos das concepções e 

particularidades que as regem, tanto no que diz respeito ao âmbito educacional, 

quanto o ensino e aprendizagem de pessoas cegas. 
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4 A DIALOGICIDADE ENTRE O APRENDER E ENSINAR 

 

 

O único homem que se educa é aquele que aprendeu como 
aprender: que aprendeu como se adaptar e mudar; que se capacitou 
de que nenhum conhecimento é absoluto (ROGERS, 2001). 

 

A aprendizagem diz respeito ao processo no qual adquirimos 

conhecimentos, habilidades, valores e atitudes, alcançados por meio das situações 

que vivenciamos, experienciamos e que nos são apresentadas mediante ensino 

formal ou informal.  

Existem inúmeras teorizações sobre a aprendizagem e os diferentes 

aspectos que a fundamentam, sua concepção dialética e a relação existente entre a 

aprendizagem, o ensino, o meio ambiente no qual estamos inseridos e as relações 

sociais estabelecidas com este ambiente e com as outras pessoas. 

Para discutir os conceitos de aprendizagem e ensino destacaremos 

brevemente, as três principais abordagens teóricas – Comportamentalista, 

Sociointeracionista e Humanista – identificando assim, o processo e as condições 

para a aprendizagem, bem como sua relação à ação didática neste processo. E, 

posteriormente, evidenciaremos mais enfaticamente aquela, cujas especificidades 

se adéquam às discussões que serão empreendidas nesta investigação. 

Na abordagem comportamentalista o aprendizado se processa por meio de 

estímulos fornecidos pelo meio ambiente, no qual são observados os 

comportamentos externos e suas conseqüências (resposta); ou seja, o aprendiz é 

percebido como objeto, e que a partir das situações oferecidas é direcionado a 

mudanças comportamentais. 

Esta abordagem não considera os processos cognitivos para o aprendizado, 

mas os aspectos observáveis do comportamento, em outras palavras, os estímulos 

que são fornecidos pelo ambiente e as conseqüências resultantes destes estímulos 

possibilitam nosso aprendizado. 

As teorias comportamentalistas são conhecidas também como teorias 

behavioristas ou estímulo-resposta, as quais se destacam como estudiosos: Watson, 

Pavlov e Skinner; cujas investigações versam sobre as respostas dadas a partir dos 

estímulos oferecidos pelo meio ambiente que está ao nosso entorno. Para os 
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behavioristas nossos comportamentos surgem como respostas aos estímulos 

fornecidos pelo meio. 

Na abordagem humanística para que o aprendizado ocorra os diferentes 

aspectos que se relacionam são considerados, entre eles, principalmente, as 

atitudes do aprendiz, seus pensamentos e sentimentos. Assim, para Rogers (2001) 

o aprendiz é o centro do processo, ele é valorizado como pessoa que possui 

conhecimentos e subjetividade, por isso, nesta abordagem o ensino precisa estar 

centrado e voltado ao seu crescimento pessoal. O referido autor é um dos principais 

representantes desta teoria.  

Na abordagem sociointeracionista o aprendizado é fruto do armazenamento 

de informações, obtidas por meio de situações que envolvem a interação social 

entre o aprendiz e os materiais fornecidos pela cultura e pelo meio ambiente ao qual 

está inserido. Vigotsky e Ausubel destacam-se como os principais representantes 

dessa abordagem. 

No sociointeracionismo o aprendiz é um ser interativo, pois possui a 

capacidade de significar os conhecimentos constituídos a partir de relações intra e 

interpessoais; em outras palavras, a interação social é fator essencial para o 

desenvolvimento do indivíduo. Consonante a isso, para que a aprendizagem 

aconteça, esta abordagem considera as potencialidades do aprendiz, suas 

particularidades de aprender e a maneira como os conhecimentos adquiridos são 

significados e utilizados em outros contextos.  

Estas proposições nos levam a atrelar nossa investigação a esta abordagem 

teórica, uma vez que, os aprendizes são percebidos como sujeito e objeto do seu 

desenvolvimento, além disso, são consideradas suas particularidades e seu 

aprendizado parte das relações interativas entre os diferentes sujeitos.  

No nosso caso, relacionaremos estas proposições aos alunos cegos, que 

possuem suas particularidades de aprendizagem, necessitando de estratégias 

diferenciadas, sendo importante uma mediação e interação adequada no que se 

refere ao aprender; aspectos que também são essenciais quando se deseja 

aprender uma língua estrangeira. 

Explicaremos melhor estas discussões no próximo tópico, tendo como base 

as idéias que fundamentam a abordagem sóciointeracionista que pautará nossa 

investigação.  
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4.1 A aprendizagem segundo a abordagem sociointeracionista 

 

Para Vigotsky (2007) a aprendizagem ou aprendizado é o processo de 

apropriação de informações e conhecimentos apresentados a um determinado 

indivíduo por meio de sua interação com a realidade, o meio ambiente circundante e 

com as pessoas que fazem parte do seu entorno. 

Pozo (2002), compactuando com Vigostky, destaca que cada sociedade 

gera culturalmente suas formas especificas de aprendizagem, e que as funções 

psicológicas superiores são construídas socialmente, por isso todo o aprendizado 

deve ser entendido no contexto das demandas sociais que o origina, e não 

isoladamente. Assim, devemos entender que, nossa aprendizagem não responde 

apenas a um desenho genético, mas a um fruto originado culturalmente. 

Desde os primeiros dias de vida do sujeito o aprendizado desperta vários 

processo internos de desenvolvimento, que são capazes de operar, unicamente, 

quando há uma interação entre a criança e demais pessoas que fazem parte do seu 

entorno, e principalmente, quando há uma cooperação com seus companheiros, 

pois, todas as funções intelectuais surgem inicialmente nas relações coletivas, 

depois individualmente, nesse contexto de inter-relações (VIGOTSKY, 2007).  

O ser humano cresce num ambiente social e as interações instituídas são de 

fundamental importância ao seu desenvolvimento. Pois a vida social é um processo 

de dinamicidade, no qual cada pessoa é um ser em atividade, e onde a relação entre 

o mundo cultural e o mundo da subjetividade se encontram, se sintetizam e se 

transformam.  

A aprendizagem está diretamente relacionada à apropriação da cultura, 

resultado de um processo ativo por parte daquele que aprende. Além disso, os 

processos internos de desenvolvimento são despertados pelo aprendizado, que em 

contrapartida, sem a efetivação dos contatos estabelecidos socialmente, num 

determinado ambiente cultural, não ocorreriam (OLIVEIRA, M. 1997). 

A aprendizagem possibilita o desenvolvimento, atua orientando e 

estimulando os processos psicológicos internos e na formação histórica das 

características humanas. Ela é um aspecto necessário e universal, pois possibilita 

que vários processos internos de desenvolvimento sejam efetivados e capazes de 

operar a partir do momento em que interagimos socialmente.  
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Tal concepção nos leva a perceber que há uma inter-relação entre o 

aprendizado e desenvolvimento, e que o primeiro é responsável pelo segundo, uma 

vez que, sua ação propicia a maturação das funções psicológicas do sujeito. Sendo 

está relação contínua, como observa Oliveira, M. (1997), quando aponta, baseado 

nas ideias de Vigotsky, que o indivíduo, a partir dos significados que lhe são 

transmitidos, é um ser que se reconstrói e se reelabora constantemente.  

Essa reconstrução passa, então, a constituir-se como algo novo, tendo em 

vista que sua experiência com o mundo real através de uma interação de ordem 

social ou através de elementos estruturados culturalmente e presentes no ambiente, 

proporcionarão os fundamentos para o desenvolvimento das funções psicológicas 

do individuo.  

Segundo Oliveira, M. (1997), para Vigotsky a aprendizagem da criança é 

anterior à educação formal escolar, porque ela traz consigo conhecimentos 

apropriados nas relações empreendidas cotidianamente, e destaca serem dois os 

níveis de desenvolvimento: nível de desenvolvimento real e nível de 

desenvolvimento proximal ou potencial.  

O nível de desenvolvimento real é aquele no qual a criança é capaz de 

realizar sozinha determinadas atividades, mesmo que não se configure como 

capacidade total de realização; e o nível de desenvolvimento proximal ou potencial é 

aquele no qual ela consegue realizar ações com o auxílio de algo ou alguém mais 

experiente. 

Contudo para Vigotsky (1993) só deve existir um tipo de aprendizado, aquele 

que seja capaz de permitir um real desenvolvimento e que seja direcionado às 

funções que ainda estão em processo de maturação. Desse modo, o ensino 

empreendido deve estar voltado ao nível de desenvolvimento potencial, tendo em 

vista que o autor deixa claro que o aprendizado deve adiantar-se ao 

desenvolvimento. Quando evidencia que 

 

o único tipo positivo de aprendizado é aquele que caminha à frente 
do desenvolvimento, servindo-lhe de guia, deve voltar-se não tanto 
para as funções já maduras, mas principalmente para as funções em 
amadurecimento (VIGOSTKY, 1993 p.89). 

 

Então, entendemos que a organização adequada do aprendizado na direção 

do que ainda está em processo de maturação, leva ao desenvolvimento mental e 
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ativa inúmeros processos do desenvolvimento que, gradativamente, se tornam 

funções consolidadas do sujeito. 

Levando em consideração tal proposição, compreendemos que o ensino 

dependerá da forma como ele será organizado. Nesta perspectiva, o ensino escolar 

contribuirá para o desenvolvimento das funções psicológicas da criança; e para 

tanto, a organização da atuação docente tem grande responsabilidade neste 

processo. 

Leontiev (2004), por sua vez, conceitua a aprendizagem como um processo 

motivador do desenvolvimento, alcançado nas situações cotidianas da vida concreta, 

através da mediação que estabelecemos com nossos semelhantes. Essa mediação 

promove um processo de apropriação, e como tal contribui sobremaneira para o 

desenvolvimento do sujeito, a partir da relação com os fenômenos do mundo que o 

rodeia e a comunicação com estes fenômenos. 

A aprendizagem acontece em virtude das inúmeras atividades que nos são 

apresentadas, pois, cada atividade corresponde a uma “forma complexa de relação 

homem-mundo que envolve finalidades conscientes e atuação coletiva e 

cooperativa” (OLIVEIRA, M. 1997, p.96). Por isso, o aprendizado ocorre de forma 

gradativa, em cada estágio de desenvolvimento, a partir do momento em que 

desenvolvemos uma determinada atividade, seremos capazes de aprender, pois a 

realização dessa atividade nos leva a um processo de assimilação de 

conhecimentos. 

Nesse sentido cada estágio de desenvolvimento se refere a uma atividade 

específica, nomeada por Leontiev (2004) como atividade principal, ou seja, aquela 

atividade que permitirá que as principais mudanças, de ordem psíquica e psicológica 

pessoais, levem a um processo de apropriação de conhecimento, para que tal 

atividade seja realizada. E, para que isso ocorra, é responsabilidade do aprendizado 

desenvolver as funções psicológicas superiores, necessárias à efetivação da 

atividade principal estabelecida. 

Para Oliveira, M. (1997), o desenvolvimento das formas de atividades de 

cada grupo culturalmente organizado, é alcançado mediante a atuação conjunta 

entre a interação social e o mundo externo, ou seja, a partir dos elementos que nos 

são oferecidos e internalizados, construímos nosso universo cultural. 

Leontiev (2004) reforça ainda mais a teoria quando explicita a importância da 

atuação entre homem e mundo exterior na formulação e desempenho das atividades 
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e desenvolvimento das aptidões humanas, quando esclarece que para fazermos uso 

das aquisições do desenvolvimento destas aptidões, precisamos nos apropriar 

delas, porque, elas não nos são simplesmente dadas, nós necessitamos entrar em 

relação com os fenômenos do mundo circundante através de outros homens, ou 

seja, precisamos efetivar processos de comunicação com eles.  

Desse modo, somos levados a aprender através dessa comunicação 

determinadas atividades que serão adequadas aos contextos que se apresentarem. 

Porém, fazemos necessário esclarecer que não há uma homogeneização da 

atividade principal, ou até mesmo uma apresentação de forma igualitária para todas 

as pessoas, ou nas mesmas circunstâncias, pois, as diferentes relações homem e 

mundo são fundamentais para o estabelecimento das distintas idades e dos 

condicionantes pessoais dos sujeitos; melhor explicando, em cada estágio se 

apresentarão diversas atividades principais, que surgirão de acordo com as 

características e peculiaridades individuas que forem accessíveis ao 

desenvolvimento do indivíduo (LEONTIEV, 2004). 

A idéia de atividade, por conseguinte, nos remete à noção que o homem é 

orientado por objetivos e age intencionalmente através de ações planejadas. Essa 

capacidade de formulação e perseguição consciente dos objetivos é um diferencial 

que distingue os homens dos outros animais (OLIVEIRA, M. 1997).  

A criança começa a perceber no percurso do seu desenvolvimento, que as 

relações estabelecidas e as atividades que se apresentam, não são mais capazes 

de responder às suas reais potencialidades, o que a leva a busca de novos motivos, 

que a conduzam na direção de uma reelaboração de suas ações, passando a um 

novo estágio de desenvolvimento. A necessidade é o principal fator por meio do qual 

determinada atividade é evidenciada.  

Em cada estágio de desenvolvimento, surge uma necessidade a ser 

alcançada, e conseqüentemente conhecimentos a serem apropriados para a 

realização desta atividade, que por sua vez, levará ao surgimento de uma nova 

atividade principal. Promovendo assim um processo contínuo de apropriação, 

reconstrução e reelaboração do aprendizado. 

Na tentativa de respondê-la adequadamente formulamos determinados fins, 

nos utilizamos de diferentes meios e condições que levem um movimento entre 

atividade, ação e operação, que proporcionará o nosso desenvolvimento. 
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Nos educandos cegos, as pessoas imaginam que, o que dificulta a cognição 

e a capacidade de processar informações é a cegueira total ou parcial, rotulando 

estes alunos como incapazes de alcançar outros níveis de aprendizado e 

conseqüentemente de desenvolvimento. 

Contudo, como evidencia Bateman (apud GONZALÉZ e DÍAZ, 2007), a 

cegueira não é a causadora desse impedimento, e sim, a ausência de exploração 

direta e dos problemas de mobilidade enfrentados pelos educandos cegos. Eles são 

totalmente capazes de aprender e se desenvolver, desde que lhes sejam oferecidos 

os meios e condições para isto. 

Para Ausubel (1968 apud MOREIRA, M., 1997), ainda sobre a concepção de 

aprendizagem, nos diz que ela se refere a um processo de armazenamento de 

informações, em determinada estrutura na mente do indivíduo, para que sejam 

acionadas e utilizadas futuramente. 

Nas teorizações de Ausubel, sobre a aprendizagem, o conceito mais 

relevante é o de aprendizagem significativa, que corresponde a um processo em que 

novas informações são agregadas e relacionadas às já existentes para que seu 

desenvolvimento ocorra.  

O aprendizado se configura então, como a capacidade de organizar novas 

informações e adicioná-las às já existentes e, através de um processo interativo 

acioná-las, quando necessário, para que se tornem uma aprendizagem significativa. 

À medida que o conhecimento prévio fundamenta a atribuição de 

significados à nova informação, ele também se modifica, ou seja, vai adquirindo 

novos significados, se tornando mais diferenciado, mais estável. Levando a estrutura 

cognitiva a uma constante reestruturação. Nesta dinamicidade, o conhecimento vai 

sendo construído (MOREIRA, M. 1997). Em outras palavras, o que o aprendiz já 

sabe influencia diretamente na sua aprendizagem. 

Então, o ensino deve, necessariamente, ser conduzido nesta perspectiva: o 

que os alunos sabem, e o que podem aprender; porque, a ação educativa deve se 

condicionar ao nível de desenvolvimento dos alunos, no qual o conhecimento prévio 

será o suporte à compreensão e facilitação de novas aprendizagens.  

Moreira e Masini (2001, p.17), estudiosos da teoria da aprendizagem 

significativa de Ausubel, ratificam essa premissa, quando nos dizem que “a 
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aprendizagem significativa é um processo pelo qual uma nova informação se 

relaciona com um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do individuo”.  

Segundo Moreira e Masini (2001) a teoria ausubeliana, encara a 

aprendizagem como um processo que armazena informações, condensando-as em 

categorias genéricas de conhecimento, que são incorporadas na estrutura mental do 

individuo de maneira que futuramente possa ser manipulada e utilizada. E destacam, 

ainda, que como pressupostos para uma aprendizagem significativa, devem ser 

considerados as seguintes particularidades:  

 

a) O material a ser aprendido seja potencialmente significativo para o 
aprendizado, ou seja, relacionável a sua estrutura de conhecimento e 
de forma não arbitrária e não literal (substantiva); 
b) O aprendizado manifeste uma disposição de relacionar o novo 
material de maneira substantiva e não arbitrária à sua estrutura 
cognitiva (MOREIRA e MASINI, 2001, p.17). 

 

Em outras palavras, para uma aprendizagem significativa, os conhecimentos 

prévios fazem parte da idéia central, eles devem ser levados em consideração, pois, 

sua interação com os novos conhecimentos proporcionarão o desenvolvimento do 

sujeito. Sem considerarmos o que a criança já sabe, segundo Ausubel (apud Moreira 

e Masini, 2001), a aprendizagem não funcionaria, pois o novo conhecimento não 

teria como se fundamentar. 

Tal condição deve ser considerada também, no caso de a criança, 

adolescente ou adulto ser cega. Fazendo-se importante proporcionar-lhe o máximo 

possível de experiências táteis, auditivas, olfativas, gustativas, cinestésicas5, com as 

coisas do mundo para que possa dar sentido e significado ao seu aprendizado. 

Isento da capacidade de ser transferido a outros contextos, o que se 

aprende é de pouca eficiência, pois a função adaptativa da aprendizagem está na 

capacidade de saber se defrontar com as novas situações a partir da assimilação 

das já conhecidas.  

Esta diretriz é apontada, posteriormente, por Moreira (2003) quando explicita 

que a aprendizagem é significativa quando novos conhecimentos (conceitos, idéias, 

proposições, modelos, fórmulas) passam realmente a ter uma significação, um 

sentido, para o aprendiz. Ou seja, quando ele é capaz de explicar situações por si 

só, quando resolve problemas, quando se apropria dos conhecimentos novos, 

                                                           
5
 Que envolva ação corporal. 
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relaciona com os conhecimentos prévios e relevantes e, principalmente, quando 

alcança seu desenvolvimento. 

De acordo com Moreira (1997) para a aprendizagem significativa, três 

conceitos são fundamentais – significado, interação e conhecimento, porque, a 

aprendizagem significativa implica na atribuição de significados, e estes por sua vez, 

são compartilhados socialmente e carregados de componentes pessoais.  

Nessa interação novos conhecimentos atuam significativamente com a 

estrutura cognitiva preexistente, e servem de base para a atribuição de novos 

significados. Disso compreende-se que uma aprendizagem significativa envolve a 

aquisição, organização e construção de significados. 

O outro fator relevante para a aprendizagem significativa é a predisposição 

para aprender, o esforço deliberado, cognitivo e afetivo, para relacionar de maneira 

não arbitrária e não literal os novos conhecimentos à estrutura cognitiva (MOREIRA, 

2003). 

Na concepção de Pozo (2002), os processos de aprendizagem, embora 

sejam implicados e articulados culturalmente, são processos internos que ocorrem 

dentro do aprendiz, por isso, Pozo (2002, p.67-68) destaca que em toda situação de 

aprendizagem devem ser levados em consideração três componentes básicos: 

 

1) Os resultados da aprendizagem, também chamados conteúdos, 
que constituem no que se aprende, ou seja, a partir das 
características anteriores o que muda como conseqüência da 
aprendizagem; 
2) Os processos de aprendizagem, ou como se produzem essas 
mudanças, mediante mecanismos cognitivos; se refeririam à 
atividade mental da pessoa que está aprendendo que torna possível 
esta mudança; 
3) As condições da aprendizagem, ou o tipo de prática que ocorre 
para pôr em marcha esses processos de aprendizagem.  

 

Os três componentes precisam de uma combinação constante e equilibrada, 

para que sejam proporcionadas inúmeras e diferenciadas situações que favorecerão 

ao processo de aprendizagem. Outro fator importante a ser destacado é a abertura 

do aluno ao aprendizado dos significados compartilhados pela comunidade e a ação 

de saber relacioná-los a sua estrutura cognitiva de modo à externalizar, por 

conseguinte os significados a serem apreendidos. 

Partindo desta reflexão sobre o aprendizado como fruto das relações sociais, 

questionamos então: quais relações estabelecidas legitimam o ensinar e o 



62 
 

aprender? de que maneira o ensino e a aprendizagem se apresentam no contexto 

da sala de aula? e, como a aprendizagem do aluno cego se desenvolve neste 

contexto? Tentaremos responder tais questionamentos no próximo tópico. 

 

 

4.2 Reflexões sobre o ensino e aprendizagem nas pessoas cegas  

 

Até o presente momento, as discussões empreendidas no percurso da 

nossa investigação nos levam a caracterizar a aprendizagem como um processo 

contínuo e permanente que se desenvolve e se consolida socialmente, por meio do 

ambiente cultural e grupos com os quais nos relacionamos.  

A educação, também fruto da aprendizagem, conduz ao desenvolvimento do 

saber, do conhecimento, onde o encontro dos sujeitos e as relações que 

estabelecem atuarão conscientemente e influenciarão em seu processo de ensino e 

aprendizagem, uma vez que, cada pessoa, com limitações ou não, possui suas 

especificidades e carrega consigo componentes biológicos, sociais e culturais. 

Nesta construção do ser psicológico dos indivíduos que vivem em 

sociedades escolarizadas, a escola tem uma função essencial, uma vez que, por 

meio de um processo dialético e desafiador, une no contexto da sala de aula, as 

duas ações didáticas: ensinar e aprender, num movimento que envolve os que 

aprendem, os que ensinam e as relações interativas estabelecidas entre eles.  

Para Vigotsky (2007), o aprendizado é fundamental para o nosso 

desenvolvimento, pois, cria uma zona que permite ao individuo ir além de suas 

possibilidades, ou seja, o aprendizado impulsiona o desenvolvimento.  

Oliveira, M. (1997) compartilha da mesma opinião quando explicita que o 

aprender é fundamental à construção do ser humano, pois esta capacidade 

possibilita a aquisição de conhecimentos que movimentarão seus processos de 

desenvolvimento e serão fundamentais à sua existência.  

Logo, se faz necessário perceber que o aluno atua e promove seu próprio 

desenvolvimento, influenciado por fatores de ordem biológica e social, de maneira a 

gradativamente alcançar outros níveis de aprendizado.  

Segundo Freire (2002) o ser humano está sempre buscando novos 

conhecimentos, novos aprendizados. E quando atrelamos o ensino e a 

aprendizagem difundimos a idéia de que somos seres inacabados, em constante 
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processo de aprendizagem e desenvolvimento, refletindo e agindo com e sobre o 

aprendido, criando assim uma continuidade no processo de ensinar e aprender. 

Nas palavras de Gómez (2000), a aprendizagem é um processo de 

conhecimento, de compreensão de relações, um sistema complexo, no qual a 

interação de três fatores é essencial, o que se aprende, como se aprende e as 

condições práticas nas quais determinados saberes são aprendidos. 

Estas condições, como postula Gómez (2000), estão em consonância com o 

ensino que, por sua vez, não remete a um meio para o alcance de objetivos 

previamente estabelecidos, mas, representa um espaço de vivências que 

compartilha a formulação de significados, produção de conhecimento, 

experimentação e ação. Para ele a aprendizagem escolar se produz, geralmente, no 

âmbito de uma instituição, onde o ensinar exerce uma função social específica e 

determinada e a aprendizagem dos conteúdos do currículo transforma-se no fim 

particular da vida pessoal e das relações entre os indivíduos. 

De acordo com Perrenoud (2001) o ensino é teorizado como um sistema 

ativo, cuja organização possibilita transformações nas pessoas, nas competências 

que possuem, nas atitudes e nas representações. Porém, para que essas 

transformações realmente aconteçam, o conhecimento transmitido deve ser 

significativo, deve levar o aprendiz a se apropriar concretamente dele, a 

compreender e visualizar as relações desse conhecimento com as situações 

cotidianas. 

Para Pozo (2002), ensino e aprendizagem se complementam quando afirma 

que aprender implica na mudança de comportamentos anteriores e o ensinar remete 

a projeção de atividades, que tem como objetivo que alguém aprenda algo. O 

aprender então se refere à capacidade de adquirir, analisar e compreender uma 

informação exterior que nos é apresentada e aplicá-la em contextos necessários. A 

aprendizagem nos leva a uma mudança de comportamentos e reflexão sobre os 

novos conhecimentos para as experiências atuais e futuras. 

Morales (2009, p.155) acrescenta ainda que, “nesse âmbito das atitudes e 

valores mais que ensinar (ou transmitir), temos de propiciar situações de 

aprendizado, porque a pessoa aprende aquilo que interioriza, que torna próprio e 

que vive como válido”. 
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Para isso, é fundamental que a aprendizagem se desenvolva naturalmente, 

seja significativa e possibilite vincular o conhecimento oferecido à realidade dos 

aprendizes e às exigências da sociedade.  

Nas pessoas cegas a ausência da visão acaba por impor algumas 

restrições, diretamente relacionadas ao aprendizado e desenvolvimento, como 

assinala Amiralian (1997, p.21) quando nos diz que 

 

As pessoas cegas são portadoras de uma deficiência sensorial – a 
ausência de visão –, que as limita em suas possibilidades de 
apreensão do mundo externo, interferindo em seu desenvolvimento e 
ajustamento às situações comuns da vida. 

 

Por esse motivo, os estímulos sensoriais serão fundamentais à 

compensação dessa limitação e para a efetivação do seu desenvolvimento, pois, 

viabilizarão o contato com o mundo e a apreensão dos significados que se 

constituem socialmente. 

No contexto da sala de aula o ensinar e o aprender ocorrem a partir da 

interação entre professores, alunos e as relações estabelecidas para a construção 

do conhecimento. Assim, os processos de ensino-aprendizagem no âmbito escolar 

se tornam o cerne de discussão e investigação das práticas didáticas.  

Nele todos devem ser partícipes, pois, a aprendizagem é uma atividade 

conjunta, onde se processa uma relação colaborativa, onde o ensino é o 

impulsionador da aprendizagem, e o professor a mediação que atuará contribuindo e 

intervindo nesta promoção de mudanças. 

Na concepção de Freire (2002), ensinar não se configura apenas em uma 

transmissão de conhecimento, mas na criação de possibilidades para a sua 

produção ou a sua construção, nas quais o educando se torne um sujeito ativo neste 

processo. 

Para Freire (1997), nesse movimento de construção e reconstrução do 

conhecimento, todos se tornam sujeitos cognoscentes, pois os professores e os 

alunos transformarão o ensinar e aprender em conhecer e reconhecer, ou seja, o 

aluno vai conhecendo o desconhecido e o educador, reconhecendo o antes sabido. 

O que nos leva a refletir sobre a necessidade de um processo de ensinar e 

aprender, que amplie os horizontes da mera transmissão de conhecimento, e 
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busque a inserção neste contexto de relações entre os sujeitos para a produção e 

reprodução de saberes.  

Nas palavras do Freire (1997), verificamos esta relação mútua entre ensinar 

e aprender e sua dinamicidade quando afirma que 

 

ensinar e o aprender se vão dando de tal maneira que quem ensina 
aprende, de um lado, porque reconhece um conhecimento antes 
aprendido e, de outro, porque, observa a maneira como a 
curiosidade do aluno aprendiz trabalha para apreender o ensinando-
se, sem o que não o aprende, o ensinante se ajuda a descobrir 
incertezas, acertos, equívocos (FREIRE, 1997, p.19). 

 

Assim, alunos e professores devem ser capazes de assumir 

responsabilidades, o professor adequando o ensino às necessidades de seus 

alunos, dando significação e estimulando ao aprendizado, e os alunos, por outro 

lado, participando ativamente deste processo ensinando e aprendendo. 

Nas pessoas cegas, em virtude da ausência da visão, suas habilidades se 

desenvolvem a partir da integração dos signos sensoriais, tais como a audição, o 

olfato e a propriocepção, que são os sensores internos de sua própria musculatura e 

ligamento (REILY, 2004). 

Por isso, para que elas participem deste processo de ensino-aprendizagem, 

e da construção do conhecimento, a utilização dos outros sentidos é essencial, pois, 

estimula-o, por exemplo, a usar as palavras como substitutas de coisas que não vê.  

Além disso, permite a descoberta dos usos para a fala em diferentes 

atividades como se orientar, catalogar as características que diferenciam as 

pessoas, e/ou até mesmo, descobrir alguma marca pela qual um objeto passa a ser 

reconhecido (AMIRALIAN, 1997). 

A aprendizagem requer um sistema de interações, ao não se adéquam bem 

as categorias morais de bem e de mal, de forma que não podem ser identificadas 

boas e más práticas didáticas, mas sim condições eficazes ou não para se alcançar 

os fins estabelecidos. Porque todo ensino está fundamentado numa concepção de 

aprendizagem, muitas vezes implícita e adquirida de modo incidental, e toda 

mudança nas formas de ensinar, requer conscientização e uma mudança dessas 

teorias implícitas sobre a aprendizagem por parte dos professores (POZO, 2002). 

Logo, para os educandos cegos o emprego de recursos diferenciados para a 

construção desse conhecimento, conforme declara Godoy (2002) é primordial, 
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quando enfatiza que, para o educando que apresenta necessidades educacionais 

especiais, são fundamentais recursos físicos e materiais especiais, profissionais 

preparados e alguns aspectos propriamente curriculares. 

Também deve considerar que em sala de aula, na relação professor-aluno, 

não existem responsabilidades específicas, em que só o aluno aprende, ou o 

professor ensina, mas uma relação humana, na qual se constrói uma influência 

mútua onde os dois aprendem e ensinam ao mesmo tempo (MORALES, 2009) 

Tendo em vista que, nesse encontro entre os diferentes sujeitos, são 

solidarizados o agir e o refletir, em que o ato não se torna simples troca de idéias, 

mas um depósito de idéias de um sujeito no outro (FREIRE, 2002). 

Em nossa epígrafe inicial do capítulo, Rogers (2001) afirma que não há 

conhecimento absoluto, e que o homem que se educa é aquele que aprendeu. 

Acreditamos que cada pessoa tem sua individualidade e traz consigo ensinamentos 

que podem favorecer ao outro; e que nesta troca de relações com nossos pares, 

podemos ensinar e aprender num movimento contínuo. Movimento este, que 

precisamos efetivar também, nas nossas salas de aula, nos conscientizando que 

muitas vezes, nosso aluno, tem algo a ensinar e que precisamos estar abertos a 

este aprendizado. 

Além disso, devemos, concomitantemente, estar cientes que neste ambiente 

de produções e produto do conhecimento, os professores e alunos possuem as 

mesmas prioridades e importância, onde o relacionamento entre ambos concretiza o 

processo de ensinar e aprender. 

Dessa forma, a confiança e a dialogicidade possibilitam aos professores e 

alunos construírem novas maneiras de conceber aprendizados, pois se efetiva um 

novo ambiente para aprender, novas formas de interação mediadas pela orientação, 

condução e facilitação dos conhecimentos, habilidades e atitudes a serem 

apreendidas.  

Essa relação entre professor e alunos, ensino e aprendizagem nos remete a 

Vigotsky (2007) quando assinala a necessidade de atividades que promovam esta 

cooperatividade e integração dos diferentes sujeitos.  

Apesar disso, de acordo com Silva, Luzia (2009), a proposição de que 

conhecimento e visão estão atrelados, intensifica a análise dos efeitos decorrentes 

da ausência da visão no processo de aquisição e construção do conhecimento pelo 

educando cego. Podendo este pensamento influenciar as concepções de ensino, 
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conhecimento e aprendizagem por parte do professor, e/ou até mesmo a relação 

estabelecida em sala de aula com seus alunos que possuem deficiência visual. 

O que nos leva a enfatizar que a cegueira não se configura como um 

impedimento social, pois a pessoa cega possui total capacidade de interagir e 

contribuir neste processo de ensinar e aprender, sua limitação estará relacionada à 

aquisição de conceitos, acesso direto à palavra na forma escrita, à orientação e 

mobilidade independente, que gradativamente podem ser superadas, já que ela 

pode se utilizar de outras atitudes para minimizar essas limitações. Como ressalta 

Caiado (2003, p.40), quando explica que 

 

Não se nega que, biologicamente, a cegueira é muito limitadora, 
porque ela impede a pessoa de se locomover, explorar novos 
espaços e receber informações visuais. Porém, socialmente, ela não 
é limitadora, porque a pessoa cega, pela palavra, pela comunicação 
com o outro, apropria-se do real ao internalizar os significados 
culturais. 

 

Essa limitação diz respeito ao visual, estando o aluno cego a compreender 

os significados que estão mais relacionados ao mundo dos videntes, por exemplo, 

“numa ilustração singela, mesmo sem a percepção visual das cores dos objetos, ele 

apreende os significados sociais atribuídos às cores, por exemplo: o preto é luto, o 

vermelho é uma cor quente, o branco representa a paz” (CAIADO, 2003, p.40).  

Também como frisa Silva, Luzia (2008), para estes educandos, concebe-se 

que o conhecimento está atrelado à visão, reforçando, então, a análise que 

considera a perda visual como a responsável pelos impedimentos no processo de 

aquisição e construção do conhecimento pela pessoa cega.  

Esse postulado nos permite concluir que, na tentativa de amenizar as 

dificuldades em relação ao educando cego no espaço educativo, precisamos criar 

estratégias diferenciadas, que contemplem suas especificidades, tendo em vista que 

todos têm o direito à educação de qualidade, possuam ou não, necessidades 

educacionais especiais. 

Ainda nesta perspectiva, buscando atender as necessidades dos alunos 

cegos em meio a alunos videntes, Amaro (2006) nos diz que precisamos possibilitar 

a criação de formas de expressão, não relacionadas ao visual, porque podemos nos 

deparar com alunos que não tenham condições de se expressar por meio deste 

recurso. 
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Outra característica do aluno cego, apesar das limitações impostas pela 

cegueira, diz respeito ao desenvolvimento de uma boa memória auditiva. Herrero 

(2000) afirma que o aluno cego é capaz de determinar uma maior percepção de 

detalhes em oposição às percepções globais realizadas pela visão, em virtude do 

importante reforço da memória de trabalho.  

Mesmo assim, é impossível o armazenamento de todos os conceitos e 

informações fornecidas, sendo necessário que ele organize seus apontamentos de 

forma a posteriormente perceber sua coerência e relação aos conhecimentos 

trabalhados (REILY, 2004). 

Porém, ainda é recorrente nos dias atuais a crença quanto à possibilidade 

das pessoas cegas possuírem poderes especiais, um sexto sentido ou a audição 

mais aguçada que as outras pessoas. Entretanto, não se trata de nada relacionado a 

dons ou poderes ocultos, na realidade trata-se da estimulação dos sentidos 

remanescente, ou seja, “o olfato, o tato, a audição, que são elementos constitutivos, 

e preponderantes para a construção da sua realidade, sua identidade, subjetividade 

e sociabilidade” (SILVA, Luzia, 2008, p. 32). 

Além disso, como pontua González e Díaz (2007) o estabelecimento de 

relações que levem à compreensão da realidade social em que vivem, o trabalho na 

busca da produção e construção do saber e, principalmente, as trocas de 

experiência constantes ajudarão em seu desenvolvimento, desde que sejam 

enfatizados nos educandos cegos suas grandes capacidades, sem negação da suas 

necessidades especiais. 

Nestas interações entre os diferentes sujeitos, a linguagem assume uma 

função essencial; nas palavras de Vigotsky (1993), a linguagem determina o 

desenvolvimento do nosso pensamento. Assim, acreditamos que, por meio dela, 

somos capazes de aprender a expressar os sentimentos, explicar nossas reações e 

compreender as dos outros, conhecendo diferentes pontos de vista a respeito de um 

mesmo fato, incorporando valores e normas sociais, dirigindo, organizando nosso 

pensamento e controlando nossa conduta.  

A língua ou linguagem não é apenas sinônimo de falar e entender o que 

falam, é uma forma de representar internamente uma realidade construída que 

utiliza a palavra como meio de comunicação compartilhado socialmente. 

Estamos cientes que a língua/linguagem não depende necessariamente do 

som (VIGOTSKY, 1993), como podemos exemplificar a linguagem das pessoas 
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surdas; porém, para nossa investigação, nos detivemos à língua/linguagem que se 

expressa por meio da palavra para formulação de conceitos e para a comunicação, 

mais precisamente, a língua estrangeira, no nosso caso, a língua espanhola. 

No tópico seguinte, discutiremos mais especificamente sobre as 

particularidades que envolvem o ensino e a aprendizagem de línguas, línguas 

estrangeiras, língua espanhola e ensino de línguas estrangeiras para pessoas 

cegas. 

 

 

4.3 Considerações sobre as línguas e a aprendizagem de línguas estrangeiras. 

 

Para Ferreira (2009), uma língua é um lugar donde se vê o Mundo e em que 

se traçam os limites de nosso pensar e sentir. Partindo deste pensamento, podemos 

entender a língua como veículo que direciona nossos pensamentos, sentimentos e 

atitudes, produzindo diversas formas de expressão necessárias às relações sociais 

e a percepção de mundo na qual estamos inseridos. 

Segundo Fernández (2003), uma determinada língua é um instrumento 

privilegiado de comunicação, através dela externamos nossas idéias e nos 

apropriamos da realidade no qual somos partícipes.  

Por sua vez, Travaglia (2003) apregoa que os recursos de determinada 

língua põem em evidência interações comunicativas, ou seja, eles desenvolvem no 

usuário a capacidade de empregá-la em vários contextos de comunicação, 

tornando-se assim importante e fundamental para que as pessoas vivam em 

harmonia na sociedade.  

Em consonância com isso, Argerich (2011) reforça que as línguas, quaisquer 

que sejam nacionais ou estrangeiras, propiciam a comunicação interpessoal, são 

representativas de uma realidade, refletem as visões de mundo, os valores, as 

crenças e mitos das sociedades e culturas que as originam. 

Aprender um novo idioma nos possibilita a percepção do mundo de um 

ponto de vista linguistico-cultural diferente, e esta nova forma de percepção do 

mundo, viabilizada através do ensino, pode levar o aluno a criar e recriar uma 

realidade completamente nova (SEDYCIAS, 2005).  

Almeida Filho (2005) reafirma esta proposição quando destaca que a função 

da língua estrangeira envolve basicamente três aspectos: educacional-cultural-
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comunicacional, ou seja, prepara para o contato com falantes e culturas estrangeiras 

na medida em que entra em sintonia com os propósitos para a sua formação. 

De acordo com Krashen (1982), a concepção de aprendizagem está 

relacionada a um conhecimento consciente efetivado geralmente em um contexto 

educacional, e no que se refere à aprendizagem de língua estrangeira o autor 

pontua se tratar de um conhecimento adquirido formalmente, através da 

apresentação das regras que regem esta língua para que consecutivamente 

possamos ser capazes de explicá-la e utilizá-la quando necessário. 

O aprender uma língua estrangeira precisa ser visto, então, tanto como uma 

ferremanta imprescindivel à comunicação no mundo moderno, quanto a um 

“importante aspecto que pode contribuir a formação profissional, acadêmica ou 

pessoal do cidadão” (BRASIL, 1999, p.31). Desde que o ensino seja direcionado a 

uma progressão da capacidade de adequação do ato verbal as situações 

comunicativas. 

Além disso, a função educacional acaba se ratificando ser mais complexa, 

uma vez que sua aprendizagem pode tornar-se um instrumento de compreensão do 

mundo que possibilita a inclusão e valorização pessoal, pois, em nossa sociedade, o 

conhecimento em línguas estrangeiras é bastante valorizado, principalmente no 

âmbito profissional.  

Saber se comunicar em outro idioma, no mundo globalizado em que 

vivemos, se torna um diferencial que pode levar à ascensão, por configurar-se “um 

meio de integração e ação como cidadão” (BRASIL, 2006, p.96). 

Porém, no percurso histórico da educação brasileira, ensinar e aprender 

outro idioma não é uma realidade recente, e no decorrer dos anos as diversas 

regulamentações educacionais e os currículos escolares promoveram uma 

oscilação, principalmente no que se refere à língua espanhola, língua estrangeira 

moderna tema da nossa investigação.  

Para compreendermos melhor sobre a ascensão do ensino de línguas 

estrangeiras no Brasil e a inserção do ensino de Língua Espanhola apresentaremos 

brevemente sua historicidade no próximo tópico. 
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4.3.1 Ensino línguas estrangeiras no Brasil: breve histórico. 

 

O ensino de línguas estrangeiras em nosso país, data do início de 1808, 

com a chegada da Corte Portuguesa, quando o então ministro de Educação, 

Bernardo Pereira de Vasconcelos decretou a inserção de disciplinas de latim, grego, 

francês e inglês nos currículos escolares (LASECA, 2008, p.51). 

Entre os anos 1854 a 1919, nas pós-reformas educacionais que se 

sucederam foram introduzidas as línguas estrangeiras alemã, italiana e língua 

espanhola, sendo esta última caracterizada como matéria optativa para o aluno 

(LASECA, 2008). 

O ensino de Língua Espanhola no país, até meados da década de 90, se 

dava prioritariamente nos cursos de idiomas, cujos objetivos representavam um 

reflexo da economia vigente, e secundariamente, nos espaços acadêmicos e em 

escolas públicas, a esta língua estrangeira era atribuida segundo funções 

instrumentais específicas, como destacado por Fanjul (2012, p.2):  

 

a presença da língua espanhola nos espaços acadêmicos e de 
pesquisa no país registrava um perfil fundamentalmente instrumental, 
ditado pelas funções a ela atribuídas. Estas eram viabilizar a leitura 
literária por parte do pesquisador ou do crítico e formar um professor 
para um ensino que, com exceção de estados como o Rio de 
Janeiro, onde a inserção da língua nos sistemas escolares públicos 
favoreceu reflexões específicas, teria lugar principalmente no âmbito 
das escolas de idiomas e secundariamente em alguns colégios 
privados, onde predominavam modelos concebidos para um ensino 
comunicativo, pensados para a língua como recurso econômico ou 
turístico. 

 

Atrelado a este período, em 1942 uma nova proposta de reestruturação se 

instaura e surgem novas perspectivas para o ensino da língua espanhola, no âmbito 

das escolas públicas, pois com a promulgação da Lei Orgânica para o Ensino 

Secundário, mediante decreto lei n°4244, artigo 22, o ensino se caracterizaria da 

seguinte forma: um primeiro ciclo (ginasial) e um segundo ciclo (subdividido em 

clássico e científico). O primeiro ciclo ginasial formado por quatro séries, o segundo 

ciclo ginasial subdivido em clássico ou científico formado por três séries.  

Sobre essa subdivisão, Romanelli (2007, p.58) especifica para o ensino de 

Língua Espanhola que: 
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O ensino de Língua Espanhola seria requisito obrigatório para o 
ingresso em cursos superiores, sendo no curso clássico oferecido 
nas séries I e II e no curso cientifico na série inicial. A disciplina, 
então, representava uma obrigatoriedade para a conclusão de ambos 
os cursos. 

 

Apesar disso, as sucessivas reformas e reestruturações educacionais, 

ocorridas no país no decorrer dos anos, levaram a mudanças que, pouco a pouco, 

retiravam novamente as línguas estrangeiras dos currículos escolares e, entre elas, 

mais uma vez, em 1946, a Língua Espanhola deixa de fazer parte da estrutura 

curricular das escolas.  

Retornando apenas em 1996, após a votação da Lei de Diretrizes e Bases 

nº. 9.394, que determina para o Ensino Fundamental a obrigatoriedade, de pelo 

menos o ensino uma língua estrangeira moderna, a partir do 6º ano, cuja escolha 

ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição (Art. 

26, § 5º). 

Para o Ensino Médio, a lei torna obrigatório o ensino uma língua estrangeira 

moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma 

segunda, em caráter optativo, dentro das disponibilidades da instituição (Art. 36, 

inciso III). 

Dentre as várias reformas educacionais que ocorreram no Brasil, a língua 

inglesa se manteve como língua estrangeira obrigatória, tanto no Ensino 

Fundamental, quanto no Ensino Médio. E, em virtude das condições estruturais, 

pedagógicas e funcionais da maioria das escolas públicas e regulares brasileiras, o 

ensino optativo de outra língua estrangeira acaba se tornando praticamente inviável 

e quase inexistente na maioria das escolas. 

Em contrapartida, a dominação econômica mundial dos Estados Unidos e o 

descrédito ao ensino de línguas estrangeiras oferecido nas escolas públicas 

intensificaram a procura pelos cursos de idiomas para a aprendizagem da língua 

inglesa; confirmando a hegemonia americana também nesse aspecto, pois era 

mínima a procura pelo ensino da língua espanhola em cursos de idiomas, já que os 

discursos em prol da aprendizagem da língua inglesa eram mais expressivos. 

Porém, em meados de 1980, o ensino de língua espanhola se expande pelo 

Brasil, como conseqüência da criação, pelas Secretarias de Educação, dos Centros 

de Línguas Estrangeiras Modernas ou Centros de Estudo de Línguas (REATTO e 

BISSACO, 2007).  
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Estes centros funcionavam em alguns estados do país, e ofereciam aos 

alunos das escolas públicas, no contra turno, o ensino da língua Inglesa ou 

espanhola. 

Reforcando ainda mais está expansão do ensino de língua espanhola, em 

2005, novas e importantes deliberações foram acrescentadas, de acordo com lei que 

regulamenta o ensino do espanhol no Brasil, a lei n° 11.161, conhecida como a “Lei 

do Espanhol”, que fez com que a língua espanhola passasse a se constituir como 

disciplina obrigatória no currículo do Ensino Médio, em horário regular, nas escolas 

públicas e privadas brasileiras que atuam nesse nível de ensino (LASECA, 2008). 

Essa aprovação, ainda que tardia, amplia as oportunidades de construção 

de novos conhecimentos para o aluno e ao mesmo tempo, responde aos interesses 

econômicos do país, quando consideramos que o Brasil detém a liderança no 

Mercado Comum entre os países da América Latina e anseia na busca de 

alternativas mercadológicas e comerciais, nas quais o conhecimento da língua 

espanhola será um fator fundamental. 

Consoante a isso, também o crescimento nos números que envolvem 

falantes da língua espanhola no mundo tem aumentado a procura para 

aprendizagem desta língua estrangeira. Portanto, devemos pensar o ensino e 

aprendizagem de línguas estrangeiras, em específico da língua espanhola, de 

maneira abrangente e não estática, uma vez que uma língua, por excelência, se 

configura em um veículo de comunicação de um povo e é através de sua forma de 

expressar-se que esse povo transmite sua cultura, suas tradições, seus 

conhecimentos (BRASIL, 2000). 

E no tocante à aprendizagem especificamente da Língua Espanhola, a 

comunicação “pode favorecer o fortalecimento da união latino-americana, 

principalmente, se forem considerados os interesses políticos, econômicos, culturais 

e sociais que os países falantes do espanhol compartilham com o Brasil” 

(ARGERICH, 2011, p.42). 

Nesse sentido, retomamos as discussões sobre o aprender e ensinar 

levantando as seguintes reflexões: como adquirimos uma língua? A linguagem é um 

aspecto genético aos seres humanos? ou biologicamente a adquirimos/aprendemos 

através das interações sociais estabelecidas? como ocorre a aquisição de uma 

língua estrangeira?. No próximo tópico nos dedicaremos a explanação dos 

questionamentos propostos. 
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4.4 Ensinar e aprender línguas estrangeiras e Língua Espanhola. 

 

A língua/linguagem é um importante instrumento de comunicação, que nos 

permite interatuar com diferentes pessoas para o intercâmbio de idéias e 

conhecimentos. Um indivíduo adquire sua língua a partir das relações que 

estabelece na comunidade da qual faz parte, ou seja, por meio de um sistema de 

signos, utilizado e compartilhado socialmente, é permitido ao ser humano a 

produção de variadas formas de expressão e a internalização das ações que se 

processam cotidianamente (OLIVEIRA, M. 1997). Nesse ínterim, a linguagem é um 

mediador fundamental na construção e reconstrução dos significados produzidos 

culturalmente. 

Entre as teorias que discutem o processo de aprendizagem de uma língua, 

Baralo (2004) nos apresenta as três principais: Condutivismo, Inatismo e 

interacionismo. 

No condutivismo temos uma teoria baseada na imitação e repetição, na qual 

a aprendizagem seria um resultado alcançado por meio de uma formação de 

hábitos, nas palavras da autora, 

 

La adquisición de la lengua se explica porque los niños imitan los 
sonidos y las estructuras lingüísticas que escuchan alrededor y, al 
imitarlos, reciben el refuerzo positivo a través de una comunicación 
exitosa […] la manera de aprender es repetir y repetir, hasta que el 
hábito se arraigue, es decir, hasta que la respuesta condicionada 
esté automatizada6 (BARALO, 2004, p.12). 

 

Para os condutivistas a língua seria adquirida intuitivamente através da 

imitação e repetição dos sons e estruturas lingüísticas e, principalmente, atrelada a 

reforços e correções destes sons e estruturas quando necessário. O 

aprender/adquirir a língua estaria relacionado aos estímulos fornecidos pelo meio, a 

qualidade e a quantidade de informações lingüísticas oportunizada. E, quando 

satisfeitas as condições de comunicação, reforços positivos eram recebidos. Porém, 

em caso contrário, se havia falhas na comunicação, por exemplo, uma palavra ou 

                                                           
6
A aquisição de uma língua se explica porque as crianças imitam os sons e as estruturas lingüísticas 

que ouvem ao seu redor e, ao imitá-los, recebem um reforço positivo por meio de uma comunicação 
de êxito [...] a maneira de aprender é repetir e repetir, até que o hábito se firme, o seja, até que a 
resposta condicionada se automatize. 
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uma expressão dita incorretamente, era necessária a correção para que o equívoco 

não persistisse. 

A segunda teoria, nomeada como Inatista, defende a idéia de que todas as 

pessoas nascem dotadas da capacidade da linguagem, todavia é necessário um 

ambiente onde as relações de comunicação aconteçam, uma vez que esta 

capacidade biológica para ser ativada necessitaria de um contexto comunicativo 

para que o indivíduo se apropriasse da língua da comunidade. Quanto a esta teoria, 

Baralo (2004, p. 17) assegura que a língua evoluiria gradativamente, quando afirma 

que,  

 

“a medida que el niño crece, también va creciendo su dominio de la 
lengua. Ella construye frases con dos o tres palabras que producen 
un valor semántico diferente según sus combinaciones […], aunque 
las muestras de lengua a las que están expuestos varíen según el 
contexto y el nivel social en que están inmersos.”7 

 

A linguagem por ser inata, progressivamente vai se aprimorando e 

desenvolvendo como qualquer outra capacidade biológica, passando por etapas que 

permitem à utilização de estruturas lingüísticas mais elaboradas. Para os inatistas as 

etapas ou fases de desenvolvimento não são generalizadas e se apresentam de 

acordo com as particularidades de cada indivíduo e suas necessidades, porém todos 

os indivíduos, diferentemente da teoria condutivista, independentemente da atenção, 

reforço ou correção proporcionada, conseguirão adquirir a linguagem. 

Em outras palavras, para os inatistas, o ambiente é fator secundário, pois, 

por sua condição natural, o desenvolvimento elaborado da linguagem não ocorrerá 

de maneira repetitiva ou por imitação, mas, criativamente, quando essa capacidade 

se ativar e os elementos mínimos e mecanismos mentais se combinarem, permitindo 

a formação e construção de regras que serão relevantes para o conhecimento da 

língua.  

Por sua vez, a teoria Interacionista postula não ser preponderante para o 

desenvolvimento da linguagem sua condição biológica e natural, como defendiam os 

inatistas. Para os interacionistas os fatores de ordem social e ambiental seriam 

                                                           
7 À medida que a criança cresce, também vai crescendo seu domínio da língua. Ela constrói frases 

com duas ou três palavras que produzem valor semântico diferentes, de acordo com suas 
combinações [...], ainda que as possibilidades da língua a que estão expostos variem segundo o 
contexto e o nível social em que estão inseridos. 
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fundamentais neste processo. Como nos explica Baralo (2004, p. 20), quando 

escreve que 

 

La adquisición depende no solo de la dotación genética heredada de 
la especie, sino también de la interacción social del niño y de una 
serie de factores externos, sociales y ambientales. El modelo 
interaccionista pone su foco de atención en el papel que juega, en el 
desarrollo del lenguaje, el contexto lingüístico en interacción con las 
capacidades innatas del niño.8 

 

Para os interacionistas, todos estes aspectos mencionados proporcionam a 

aquisição da linguagem, tanto o fator biológico, como o social precisam ser 

considerados. Nesta teoria, as interações sociais e os contextos comunicativos 

unidos à capacidade inata de aquisição são fundamentais ao desenvolvimento da 

linguagem, de modo que a relação estabelecida entre eles permitirá o 

aprimoramento das estruturas lingüísticas. 

Partindo das três teorias evidenciadas que versam sobre a aquisição da 

linguagem, chegamos à reflexão que, se possuímos esta capacidade, seja inata ou 

possibilitada pelas interações sociais e ambientais, então, seremos capazes de 

adquirir uma competência lingüística e comunicativa, melhor explicando, poderemos 

nos comunicar e nos fazer entender em diferentes contextos que envolvam uma 

comunicação. 

Da mesma forma que, possuidores desta competência lingüística, 

poderemos utilizá-la na aprendizagem de outras línguas, como por exemplo, a 

língua estrangeira tema da nossa investigação. Todavia, é pertinente esclarecer que, 

o aprender uma língua estrangeira, está atrelado a uma necessidade, motivação ou 

objetivo particular de quem se propõe a este conhecimento. 

Além disso, também existem teorias que tentam explicar como esta 

aprendizagem se processa e quais os fatores de ordem pessoal e social que podem 

influenciar e atuar positiva ou negativamente.  

Veremos algumas destas teorias, contudo daremos mais ênfase à teoria 

interacionista, pois, tendo como base as ideias de Vigotsky (1993), concebemos a 

linguagem como instrumento essencial para o desenvolvimento social do indivíduo, 

                                                           
8
 A aquisição não depende apenas da dotação genética herdada da espécie, mas, também, da 

interação social da criança e de uma série de fatores externos, sociais e ambientais. Para o 
desenvolvimento da linguagem o modelo interacionista considera a relação entre o contexto 
lingüístico e às capacidades inatas da criança. 
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pois, por sua ação mediadora, exerce a função fundamental na comunicação entre 

os indivíduos, estabelecendo e compartilhando significados que permitirão a 

interpretação das ações e eventos do ambiente humano. 

Aprender uma língua estrangeira vai além da capacidade de comunicação e 

êxito profissional, pois proporciona uma nova maneira de percepção do mundo, o 

desenvolvimento da consciência quanto à função das línguas no âmbito social e o 

reconhecimento da diversidade cultural na qual alicerçamos nossas concepções. 

Em outras palavras, os alunos não só ampliam o conhecimento sobre as 

características, as peculiaridades e os aspectos relacionados ao idioma do outro, 

mas também, podem aprender a respeitar a diversidade e heterogeneidade que, 

muitas vezes, podem se assemelhar ou diferir daquilo que consolida as relações 

sociais. 

A aprendizagem da língua estrangeira passa a ser percebida, então, como 

uma maneira de ampliação dos horizontes culturais, ao apresentar outra(s) 

cultura(s), outra(s) forma(s) de encarar a realidade, proporcionar a capacidade de 

análise do seu entorno social, permiter ao aluno o estabelecimento de vínculos, 

semelhanças, e contrastes entre sua forma de ser, agir, pensar e sentir e a de outros 

povos, enriquecendo, assim, sua formação (BRASIL, 2000). 

Entretanto, para que estas atitudes sejam materializadas é necessário que o 

processo de ensino e aprendizagem de língua espanhola se desenvolva de maneira 

a favorecer o processo educativo global dos alunos. 

Para isso, precisamos entender o papel das línguas estrangeiras em geral e, 

no caso específico do espanhol, como um constructo da identidade, um sentido 

capaz de superar o caráter puramente veicular desta língua e possibilitar aos alunos 

a exposição aos contrastes, as variedades e a heterogeneidade, para que ele se 

perceba e se constitua como sujeito, através do contato e exposição ao outro, a 

diferença e ao reconhecimento da diversidade (BRASIL, 2006).  

Assim, nos é apresentada a visão que o ensino de línguas estrangeiras deve 

ser capaz de se apresentar de forma dual: ensinar o idioma e, ao mesmo tempo, 

contribuir para a formação educacional, na qual o envolvimento através das relações 

de contraste, diversidade e heterogeneidade entre o idioma do aluno e o idioma que 

está sendo aprendido, será capaz de favorecer a construção identitária dos 

aprendizes.  
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Para tanto, ensinar uma língua estrangeira transforma-se no elemento de 

fundamental importância, que contribuirá para a construção de novos conhecimentos 

e aquisição de novos saberes. Além de tornar-se indispensável à compreensão do 

mundo, ampliação das formas contínuas de comunicação, a possibilidade de 

socializar as diferentes formas de linguagem e promoção do conhecimento e 

apreciação dos costumes e valores de outras culturas (OLIVEIRA, L. 2009). 

No que se refere as abordagens utilizadas para o ensino de línguas 

estrangeiras, elas geralmente estão relacionadas às propostas pedagógicas, os 

objectivos específicos de cada escola, curso, nível e/ou modalidade de ensino. As 

principais abordagens utilizadas no ensino de línguas estrangeiras modernas são: 

• A abordagem tradicional (Método Gramática e Tradução) de ensino e 

aprendizagem de E/LE: nela a língua é considerada um conjunto de regras 

gramaticais que precisam ser aprendidas pelo aluno, nas quais os exercícios 

repetitivos e de memorização são intensamente utilizados. O professor é o centro da 

classe e modelo para os alunos. 

• A abordagem humanista: tem por objetivo o crescimento do indivíduo. O 

professor é um facilitador da aprendizagem, o aluno um ser que participa ativamente 

do processo de aprendizagem – ele está no centro deste processo. 

• A abordagem cognitiva: o conhecimento é obtido através de uma 

construção constante e dinâmica: um movimento contínuo de aprender a aprender. 

• A abordagem sociointeracionista: a ênfase do ensino está na percepção da 

língua como uma atividade nas práticas sociais da linguagem, ou seja, a construção 

e produção dos conhecimentos lingüísticos se processam a partir das relações 

sociais entre as pessoas. 

Estas abordagens destacadas são utilizadas para que haja um 

direcionamento, por parte do docente, no ensino de línguas estrangeiras, e a partir 

da abordagem adotada adequar a metodologia utilizada em sala de aula a ela. 

Para elucidar esta reflexão, Fernández (2003, p.20) aponta que o mais 

importante no ensino de línguas estrangeiras, em específico língua espanhola, é 

oferecer “um enfoque metodológico centrado no aluno, porque os mecanismos 

linguisticos somente são ativados a partir da necessidade de se comunicar algo e só 

se comunica de verdade aquilo que interessa”. 

Por este motivo, para nossa investigação privilegiamos a abordagem 

sociointeracionista, por se caracterizar como um ensino, que tem por objetivo o 



79 
 

desenvolvimento da consciência lingüística, por meio da comunicação, da troca de 

experiências e da relação construída no convívio entre os sujeitos. 

Além disso, esta abordagem considera as necessidades dos alunos, seu 

contexto social e os conhecimentos prévios, fomentando que por meio da interação 

o aprendizado se torna mais significativo e o conhecimento vai sendo construído em 

conjunto através de uma mediação, ou seja, o aluno aprende, não apenas sobre a 

língua, mas, principalmente, a usar a língua dialeticamente, em movimento de 

interação com outro, de acordo com a intenção e contexto comunicativo que se 

apresentar.  

E, também, por acreditarmos, ser necessário a união das ações didáticas: 

ensinar e aprender, de maneira que estas duas ações se encontrem e interajam, 

para os conhecimentos trabalhados efetivem uma situação real de aprendizagem. 

Para reforçar nosso entendimento, Almeida Filho (2002), esclarece que a 

produção do processo de ensino dos professores de línguas em ambientes formais 

(escolas, salas de aula, periodização dos estudos por anos ou níveis etc), precisa 

estar em consonância com o processo de aprender dos alunos, nos quais, o 

professor deve ser capaz de considerar, as particularidades de determinado idioma 

e, possibilitar sua aplicação em contextos que favoreçam a aprendizagem.  

Assim, essa interação entre professor-aluno nos remete às relações 

mencionadas por Vigotsky (2007), e os conceitos de: zona de desenvolvimento real 

e zona de desenvolvimento proximal.  

Para Vigotsky (2007) a zona de desenvolvimento real é aquela em que o 

aluno já possui determinado conhecimento sobre o assunto, e a zona de 

desenvolvimento proximal, aquela na qual, gradativamente, e a partir das relações 

com o professor e com outros alunos, ele é capaz de alcançar um nível superior de 

aprendizado. Melhor explicando, a zona de desenvolvimento proximal hoje, 

provavelmente será a zona de desenvolvimento real amanhã. 

Na aprendizagem de línguas estrangeiras o que o aprendiz é capaz de fazer 

com a ajuda do professor ou colega de sala, provavelmente será realizado por ele, 

futuramente, sem assistência, uma vez que, a participação em momentos nos quais 

haja uma exposição às habilidades e outros conhecimentos promoverá a ampliação 

do seu nível de competência lingüístico e estratégico. Se considerarmos, todavia, 

uma metodologia de ensino de línguas estrangeiras voltada à comunicação e às 

interações em ambientes multiculturais de convívio. 
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Para Lima (2010), o processo de ensino e aprendizagem da língua deve 

fornecer ao aluno um propósito, uma intenção comunicativa, uma necessidade de 

transmitir informação, de estabelecer vínculos e conviver de maneira solidária e 

harmoniosa com os outros, pois o professor e os alunos são capazes de construírem 

conhecimentos e de compartilhar saberes. 

Para isso, a formação do professor é essencial, ela permite ao professor unir 

teoria e prática escolar. Como afirma Ghiraldelli (2002, p.12), quando diz que um 

educador é um professor que "sabe se posicionar – de forma teórica e prática – 

diante das teorias educacionais". Sabe analisar as implicações dessas teorias, sabe 

quais os objetivos de um ensino sistematizado para a sociedade da qual faz parte e, 

conseqüentemente, sabe se posicionar frente à organização e sistematização de 

sua prática pedagógica. 

E, principalmente, sabe relacionar os conhecimentos trabalhados em sala de 

aula, e o contexto no qual seus alunos estão inseridos, objetivando a promoção de 

uma aprendizagem significativa, ou seja, uma aprendizagem que se refere ao 

mundo em que vivem e as relações que estabelecem, e que por sua vez propiciam a 

compreensão e interpretação dos fatos. 

Assim, também será promovido o desenvolvimento de habilidades distintas, 

que sejam capazes de adequar os conhecimentos trabalhados ao contexto 

situacional ou social que surgir. 

Fernández e Callegari (2009, p.74-75) nos trazem algumas estratégias que 

podem possibilitar uma aprendizagem significativa nas aulas de língua espanhola:  

 

a) Incluir componentes socioculturais no programa de ensino; 
b) Focalizar as semelhanças e não somente as diferenças entre as 
línguas; 
c) Promover o encontro dos estudantes com falantes nativos; 
d) Conversar sempre que possivel sobre o papel que a língua tem no 
mundo e sua utilizadade na vida do aprendiz e da comunidade; 
e) Tornar o conteúdo relevante;  
f)   Apresentá-lo de forma criativa; 
g) Discutir com os alunos a escolha dos materiais didáticos; 
h) Combinar as habilidades dos alunos com o nível de dificuldades 
das tarefas. 

 

Percebemos então, vários aspectos que precisam estar presentes na sala de 

aula de língua espanhola, para viabilização da aprendizagem e para que o ensino 

seja capaz de assumir sua função educacional. 
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Outro ponto, como destacam Celada e Rodrigues (2004), é ter em mente 

que o ensino da língua espanhola deve ser capaz de interferir, de forma positiva na 

relação que os aprendizes brasileiros guardam com a própria língua e nas 

interações que se apresentam frente à gama de novos saberes que surgem no 

processo de ensino aprendizagem. 

Tal tarefa requer esforço por parte do professor de língua espanhola, pois a 

proximidade existente entre o espanhol e o português levam ao pensamento 

equivocado da “língua fácil”, “similar à língua portuguesa em todos os aspectos”9, 

que não precisa ser ensinada, nem tão pouco aprendida. 

Porém, é primordial ressaltar aos alunos que são duas línguas com muitas 

semelhanças, que possuem a mesma origem e até mesmo um extenso vocabulário 

em comum, mas que apresentam inúmeras divergências, tanto nos aspectos 

fonéticos, gramaticais e pragmáticos, quanto nas formas de expressar uma 

determinada realidade social. 

Quanto a essa relação de semelhança e divergência entre a língua 

portuguesa e espanhola, Fanjul (2002) destaca ser fundamental em sala de aula 

estabelecer com clareza as circunstâncias que determinam esses movimentos de 

aproximação e distanciamento entre elas. Pois a compreensão acerca destes 

aspectos propicia a capacidade de ao mesmo tempo em que o aluno percebe o 

diferente, passa a reconhecer sua identidade. 

Outra reflexão relativa ao ensino de língua espanhola, de acordo com 

Salinas (2005, p.59), é a tentativa de organizar o ensino na perspectiva progressiva 

de conteúdos, viabilizando experiências de uso comunicativo, ensino temático e que 

abarquem outras àreas de interesse.  

Dessa forma, através da apresentação de uma visão que englobe distintas 

áreas, o aluno percebe que o conhecimento não é fragmentado, desenvolve mais o 

processo de construção de sentidos e efetiva uma prática social que viabiliza sua 

formação identitária, pois ele entra em contato com suas próprias percepções e a 

dos outros, seja de ordem cultural e/ou social que lhe são apresentadas. 

Nesta perspectiva, compreendemos que para a aquisição da língua 

estrangeira precisam estar envolvidas nossas estruturas mentais, nossa 

personalidade e também os fatores externos. Além disso, podemos ressaltar que 

                                                           
9
 Grifo nosso. 
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não será um fenômeno uniforme e previsível, pois cada indivíduo é único, com 

diferenças em seu desenvolvimento e em sua maneira de aprender.  

Com esta proposição, somos direcionados à reflexão acerca de como este 

aprender se direcionaria aos alunos cegos, tendo em vista que estes educandos 

possuem suas particularidades de aprendizagem. No tópico seguinte, discorreremos 

mais enfaticamente sobre as especificidades que viabilizam o ensino de línguas 

estrangeiras modernas e língua espanhola para alunos cegos, a partir de 

investigações realizadas nesta área. 

 

 

4.5 O Ensinar Língua Espanhola para alunos cegos.  

 

De acordo com Baralo (2004, p. 7), “El aprendiz es el elemento clave de todo 

el proceso y en el concurren diversas dimensiones o parámetros, que tienen que ver, 

de un modo, más o menos directo, con el aprendizaje mismo de la lengua” 10  

Como elemento principal do processo, devemos organizar nosso fazer 

pedagógico, de maneira que os propósitos, que envolvem o ensinar línguas 

estrangeiras respondam adequadamente as necessidades de aprendizagens dos 

alunos.  

O ensino deve ser compreendido como um processo que envolve ações ou 

atividades direcionadas ao educando, onde haja uma interação entre as situações 

comunicativas, valores-existenciais, éticos e estéticos, saberes, afetos, 

competências, conhecimentos, habilidades e destrezas (ARGERICH, 2011, p.42). 

No que diz respeito ao ensino de línguas estrangeiras para pessoas cegas, 

alguns estudos, apesar de ainda escassos, trazem informações relevantes e 

discussões que apontam aspectos que precisam ser considerados neste ensino. 

Para Sánchez (2011, p. 57), os educandos cegos utilizam as seguintes 

estratégias para a aprendizagem de uma língua estrangeira: 

 

 

                                                           
10

 O aprendiz é o elemento principal de todo o processo e nele concorrem diversas dimensões ou 
parâmetros que tem a ver, de um modo mais ou menos direto, com a aprendizagem mesmo da 
língua (tradução nossa). 
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a. Estrategias directas de memorización (uso medio): para recordar 
una información nueva; 
b. Estrategias cognitivas (uso con mucha frecuencia): para las 
lecturas, repeticiones, organización del contenido en partes e para la 
organización de los procesos mentales. 
c. Estrategias compensatorias: usa en la ausencia de un 
conocimiento específico. Si no conoce una palabra en la lengua 
meta, adivina el sentido, inventa palabras o cambia de lengua. 
d. Estrategias metacognitivas: las usa para la organización y 
evaluación del aprendizaje, destacando la percepción de errores, la 
reflexión sobre el progreso en el proceso de aprendizaje y la 
búsqueda de oportunidades para usar la lengua meta. 
e. Estrategias sociales: las usa para el control de las emociones, y, 
sobre todo, para pedir aclaraciones.11 

 

Imerso em um ambiente formal de aprendizagem, o aluno cego vai 

acionando estas estratégias, para que possa se apropriar dos conhecimentos 

relativos à língua estrangeira ensinada e de acordo com as ações didáticas, 

recursos e propostas desenvolvidas a aprendizagem será efetivada. 

Na possibilidade de uma atuação pedagógica que contemple as 

particularidades de aprender dos alunos cegos, Dias (2008, p.116) identificou as 

seguintes normas utilizadas pelos professores de Língua Espanhola para o ensino 

deste alunado: 

 

 Buscar informações sobre o processo de ensino/aprendizagem 
voltado para os alunos com deficiência visual dentro da própria 
instituição, caso as tenha disponiveis em local específico para tal; 

 Valorizar a própria experiencia advinda da pratica em sala de aula 
junto a alunos deficientes visuais; 

 Desconsiderar obrigatória a busca por informações e meios 
relacionados ao processo de ensino/aprendizagem voltado para 
alunos portadores de deficiência visual fora da instituição de atuação, 
esta é uma iniciativa pessoal, que se tomada, poderá contribuir com 
a prática do docente que as procurar.  

 

                                                           
11

 a. Estratégias diretas de memorização (uso médio): para recordar uma nova informação; 
b. Estratégias cognitivas (uso com muita freqüência): para as leituras, repetições, organização do 
conteúdo em partes e para a organização dos processos mentais. 
c. Estratégias compensatórias: uso na ausência de um conhecimento específico. Caso não conheça 
uma palavra na língua meta, adivinha o sentido, inventa palavras ou muda de língua. 
d. Estratégias metacognitivas: uso para a organização e avaliação da aprendizagem, destacando a 
percepção dos erros, a reflexão sobre o progresso no processo da aprendizagem e a busca de 
oportunidades para usar a língua meta. 
e. Estratégias sociais: uso para o controle das emoções, e, também, para pedir esclarecimentos. 
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Estas normas foram percebidas por Dias (2008) a partir de uma entrevista, 

realizada com professores de língua espanhola, que discorriam sobre sua atuação 

pedagógica, em sala de aula, na qual se faziam presente alunos cegos. 

Compreendemos então que, as normas refletem a necessidade dos professores em 

estabelecer critérios que possam melhor orientar o trabalho a ser desenvolvido com 

este alunado, e nos levam, mais uma vez, à reflexão sobre a continuidade do 

processo formativo e da busca por informações que contribuam positivamente ao 

seu fazer pedagógico.  

A capacitação do professor é de fundamental importância para a percepção 

das particularidades, que os alunos cegos apresentam no que se refere à 

aprendizagem, à aquisição e à construção de conhecimento de uma língua 

estrangeira. 

Na mesma direção, Magalhães (2009) reforça que a formação para o 

professor de línguas precisa ser capaz de torná-lo um profissional reflexivo, que 

saiba articular a relação teoria e prática, que seja um pesquisador da sala de aula, 

do entorno em que desenvolve suas atividades docentes e das necessidades de 

aprendizagens de seus alunos. 

Entendemos então, que a formação deve acontecer contínuamente, 

proporcionando aos professores a formulação de proposta e ações docentes, que 

contemplarão as características particulares desses alunos. Por que, a formação 

precisa ser pensada como um contínuo processo de aprendizagem, tendo em vista 

que, aprender não é um ato findo. Aprender é um exercício constante de renovação 

(FREIRE, 2002). 

Discorrendo sobre as dificuldades pelas quais passam os educandos cegos 

nas salas de aula de língua espanhola, Magalhães (2009) afirma serem de ordem 

pessoal e pedagógica. O mencionado autor aponta as seguintes justificativas para 

explicar sua afirmação: a individualidade e tempo para aprender de cada indivíduo 

nem sempre são considerados; a abordagem do professor, voltada à ênfase no 

ensino das estruturas gramaticais, em detrimento da abordagem comunicativa; 

inexistência de uma consciência do docente sobre os recursos para o aprender do 

aluno cego e do que lhe pode ser exigido; desse modo, os conhecimentos 

trabalhados não são adaptados à necessidade de aprendizagem destes alunos e, 

por último, a relação entre professor e aluno inconsistente ou inexistente. 
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Seguindo este mesmo raciocínio, Sánchez (2011) aponta a existência de 

quatro fatores fundamentais que podem afetar o processo de ensino e 

aprendizagem de uma língua estrangeira nas pessoas com deficiência visual: o 

desempenho do professor em um contexto inclusivo, a adaptação adequada dos 

materiais didáticos, a exploração de uma aprendizagem que contemple os diferentes 

sentidos e seja significativa e o desenvolvimento das competências sociais e 

afetivas do aprendiz.  

Percebemos que as ideias de Magalhães(2009) e Sánchez (2011) são muito 

similares e se encontram em pontos referentes à metodologia de ensino e 

necessidades do aluno cego. Estes pontos requerem a atenção do educador, pois, 

como já mencionamos anteriormente, as pessoas cegas possuem particularidades 

de aprendizagem, que necessitam da utilização de outras ações e recursos didáticos 

para que os conhecimentos trabalhados sejam adquiridos.  

Motta (2004), defende ainda mais esta proposição quando afirma que 

mesmo apresentando dificuldades relativas à formação de conceitos e significados 

específicos da língua estrangeira, em virtude da ausência da visão, devemos buscar 

caminhos que promovam a relação entre: o aluno cego, o contato e as informações 

sobre o mundo ao seu redor, levando- o à capacidade de elaborar estes conceitos e 

se apropriar dos conhecimentos necessários.  

Desse modo, a linguagem como instrumento mediador na sala de aula de 

língua estrangeira será essencial nesta relação, tendo em vista que estes alunos 

não podem fazer uso de outros instrumentos semióticos, como os recursos visuais, 

no processo de comunicação. Cabendo ao professor a clareza na viabilização da 

comunicação, dando voz ao aluno e, quando necessário, orientando a correta 

utilização da fala e da expressão oral, ou seja, direcionando-a a adequar a 

comunicação ao contexto, se utilizando assim, de outros instrumentos que possam 

direcionar seu entendimento, como a exploração dos sons e da entonação, aspectos 

trabalhados no ensino de línguas (MOTTA, 2004). 

Sánchez (2011, p.119) também corrobora como esta idéia, quando declara 

que para a aquisição de conceitos e conhecimentos da língua espanhola o professor 

precisa utilizar estratégias nas quais “a visão passe a ser um sentido complementar, 

e sejam viabilizadas mais atividades que envolvam o tato e a audição, promovendo 

um desenvolvimento perceptivo”.  
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Para isso, é necessária por parte do professor a redução de atividades 

individuais, e a ênfase nas atividades orais, de escuta, debates e outras que 

possibilitem o intercâmbio de conhecimentos entre os alunos, pois o aluno cego tem 

uma aprendizagem mais significativa quando interage com os demais e participa 

coletiva e ativamente das ações didáticas propostas (SÁNCHEZ, 2011). 

O sentir-se capaz de interagir com o outro, de usar a língua estrangeira para 

a comunicação, fazendo uso de novos instrumentos como as estratégias de 

aprendizagem, interferem na constituição do sujeito e contribui para o seu 

desenvolvimento (MOTTA, 2004), ou seja, quando ele se sente partícipe das 

situações educacionais na sala de aula, quando lhe é dada a oportunidade, tanto de 

adquirir novas informações, como de compartilhar seus conhecimentos com os 

demais alunos. 

Entretanto, Motta (2004), se referindo ao processo de ensinar a alunos com 

cegueira ou com baixa visão, revela que os professores costumam atribuir sentidos 

que estão ligados às experiências vividas com a deficiência ou de acordo com os 

ditames, que a sociedade costuma considerar ao tratar as pessoas com limitações. 

Estes sentidos, por sua construção histórica e cultural, acabam sendo confundidos 

com estigmas ou preconceitos (MOTTA, 2004).  

O que nos leva à análise que ainda estamos muito arraigados a noção de 

percepção dos nossos alunos com deficiência pela limitação que possuem, e 

esquecemos suas capacidades; esta percepção acaba influenciando diretamente 

nossas ações junto a este aluno e, principalmente, na maneira de conceber um 

ensino que contemplem suas especificidades, e no que se refere ao ensino de 

línguas, que possa desenvolver também as habilidades que envolvam a leitura e a 

escrita, para que as mesmas oportunidades na sala de aula de línguas estrangeira 

também sejam proporcionadas aos alunos cegos. 

Assim, o professor deve trabalhar nas aulas de E/LE de forma motivadora, 

com a intenção de despertar o interesse de todos os alunos, apresentando outras 

estratégias de ensino voltadas às suas necessidades, evitando o excesso das 

rotineiras decodificações de mensagens (MOREIRA 2004).  

De acordo com Magalhães (2009) as atitudes na sala de aula de línguas por 

parte do docente, farão a diferença no processo de ensinar. E vislumbrando uma 

possível contribuição, principalmente, no que se refere ao ensino de alunos com 

limitações visuais recomenda para os professores as seguintes orientações: 
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a) trabalhar a visão residual dos alunos com baixa visão; 
b) diversificar as atividades de modo a desenvolver os outros 
sentidos; 
c) promover a formação de conceitos por meio do desenvolvimento 
da linguagem, da associação de nomes a pessoas e fatos, de objetos 
à sua textura e forma; 
d) adaptar o espaço as necessidades destes alunos; 
e) perceber estes alunos por suas capacidades e potencialidades, e 
não pela limitação. 

 

O mesmo deve ser aplicado, desconsiderando a primeira orientação, aos 

alunos cegos, educandos lencados para a investigação. 

Todas as reflexões aqui externadas nos levam a enfatizar, com base em 

Moita Lopes (2002), que a sala de aula de línguas estrangeiras, no nosso caso 

específico da Língua Espanhola, precisa ser transformada em um espaço onde sua 

aprendizagem possibilite a construção de significados, identidades e sentidos, e na 

qual a interação entre alunos e professores, não se limite ao desenvolvimento 

cognitivo e conhecimento cultural, mas que promovam formas de agir e estar no 

mundo social por meio da palavra.  

Precisamos, então, compreender a língua ou linguagem como um constructo 

social, e o ensino de uma língua estrangeira como fundamental à aquisição de 

outros conhecimentos e das diferentes visões de mundo. Por este motivo, o 

aprender e ensinar línguas estrangeiras devem ser oportunizados a todos os alunos, 

independente de suas limitações, ou seja, não podemos negar aos alunos cegos, a 

capacidade de refletir sobre a natureza das linguagens e a possibilidade de 

percepção da diversidade cultural e lingüística existentes.  

Tendo como base as fundamentações explanadas até o presente momento, 

seguiremos para as análises e discussões dos resultados no próximo capítulo. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: VOZES DO ENSINAR E 

APRENDER LÍNGUA ESPANHOLA. 

 

 

Na nossa investigação as relações textuais das informações fornecidas 

deram vozes, tanto aos docentes que lecionan a língua espanhola, quanto aos 

educando cegos que tiveram a oportunidade de aprender esta referida língua 

estrangeira. Nós as analisamos, tendo como aportes teóricos, estudiosos da 

educação de pessoas com necessidades educacionais, educação inclusiva e do 

ensino e aprendizagem de língua estrangeira e Língua Espanhola.  

Para analisar as informações nos utilizamos do método da Análise 

proposicional do discurso, e organizamos análises e discussão dos resultados a 

partir dos seguintes procedimentos: 

 

a) Estabelecemos dimensões e referências a partir dos depoimentos dos 

participantes da pesquisa; 

b) Separamos os depoimentos por categorias em dimensões individuais e 

comuns: professores, alunos, professores e alunos  

c) Para os professores, inicialmente, destacamos aspectos relativos 

principalmente ao ensinar; 

d) Para os alunos, inicialmente, aspectos relacionados ao aprender; 

e) Depois estabelecemos aspectos comuns que envolvem as duas ações 

didáticas e fatores que influenciam estas ações. 

f) Organizamos os modelos estruturantes e matrizes analíticas para cada 

categoria, que se encontram nos apêndices desta investigação;  

g) E finalmente, analisamos as entrevistas e interpretamos suas considerações; 

primeiro individualmente, e quando possível, tentando relacionar as duas 

vozes. 

 

As dimensões e referências ficaram assim estabelecidas nos quadros 3, 4 e 

5 abaixo, apresentados sequencialmente: 
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a) Para os professores participantes (quadro 3): 

Quadro 3 – Dimensões e referências para os professores entrevistados. 

DIMENSÕES ALGUMAS REFERÊNCIAS 

1. Concepção do professor Ensino/ensinar 

2. Descrição Ensinar de Língua Espanhola 

3. Processo Formativo Formação docente/orientações pedagógicas 

4. Opinião Desempenho e participação do aluno cego 

5. Descrição Ações e recursos didáticos 

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

b) Para os alunos participantes (quadro 4): 

Quadro 4 – Dimensões e referências para os alunos entrevistados. 

DIMENSÕES ALGUMAS REFERÊNCIAS 

1. Consideração/Concepção Aprendizagem em contexto de inclusão/ 

Inclusão 

2. Opinião Motivação para a aprendizagem da Língua 

espanhola. 

3. Descrição: Ensino de língua espanhola/ ações e 

recursos didáticos 

4. Opinião Aspectos negativos e positivos 

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

c) Para professores e alunos participantes (quadro 5): 

Quadro 5 – Dimensões e referências para os professores e alunos entrevistados. 

DIMENSÕES ALGUMAS REFERÊNCIAS 

1. Descrição  Professor x aluno cego x colegas de sala 

2. Descrição Ações didáticas/recursos didáticos 

3. Avaliação   Avaliação do processo de aprender e ensinar 

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

As dimensões acima elencadas nos direcionaram para o encaminhamento 

das nossas análises, porém, surgiram algumas variações, dada a heterogeneidades 

dos sujeitos. 

Além disso, as análises das entrevistas nos tópicos que seguem, deixam 

perceptíveis as relações existentes entre o ensino, a aprendizagem e as 

concepções, reações e opiniões dos diferentes sujeitos, que por sua vez acabam por 

influenciar na prática docente e aquisição dos conhecimentos relativos ao ensino da 

língua espanhola para os alunos cegos.  
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Também, nos leva a considerar o processo de ensinar e aprender esta 

língua estrangeira imbricado num movimento social, no qual todos precisam ser 

partícipes; professores, alunos cegos e demais alunos e as interações estabelecidas 

entre eles. Estas e outras discussões relevantes ao tema proposto pela nossa 

investigação serão ampliadas nos próximos tópicos. 

 

 

5.1 Concepções de ensino para os professores de E/LE 

 

A partir das informações fornecidas pelos nossos interlocutores e, de acordo 

com as dimensões estabelecidas, para a interpretação e análise dos dados, foi 

possível a ordenação do discurso dos professores em seqüências discursivas, que 

por sua vez, evidenciaram um total de 14 proposições (P) no corpus do discurso.  

Nas entrevistas realizadas, os três professores discorreram sobre a 

concepção que possuem acerca da palavra ensino/ensinar, e nos deram uma 

dimensão mais concreta acerca do seu fazer pedagógico, aspecto de fundamental 

importância para nossa investigação, por representar, provavelmente, a realidade 

que o professor apregoa em sua atuação em sala de aula, e, ao mesmo tempo, por 

serem fatores que podem influenciar em sua ação docente. 

Sobre as concepções que os professores de língua espanhola atribuem ao 

ensino oportunizado a todos os alunos, entre eles os alunos cegos, como já 

mencionado anteriormente, nas 14 (catorze) proposições que ordenaram o corpus 

do discurso encontramos um total de 5 (cinco) Núcleos de Referência (NR). Estes 

núcleos refletem as significações apresentadas nos depoimentos, ou seja, as 

palavras que diretamente melhor representariam as construções das linguagens. Os 

cinco núcleos poderão ser melhor verificados, no quadro 6. 

No mesmo quadro (6), além dos Núcleos de Referência (NR), destacamos 

também, os elementos paradigmáticos; que são os elementos que correspondem 

aos termos que possuem as mesmas significações dos NR, ou seja, elementos que 

possuem uma relação estreita com os NR, em sua significação ou representação de 

sentido. 
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Quadro 6 – NR: concepção de ensino para os professores entrevistados. 
 

ORDEM CÓDIGOS NÚCLEOS EQUIVALENTES PARADIGMÁTICOS 
1.  Cp Concepção O ensino é prática, a teoria fornece a você um 

suporte, mas o ingrediente principal é a prática e a 
percepção que o professor vai ter dentro da sala de 
aula para melhor possibilitar o ensino a seus alunos.  
O processo de ensino é perceber, esse é primordial, é 
o primeiro passo, para depois preparar e desenvolver 
o que eu pretendo. (Prof. Ana) 

 

enseñar es llevar a mis alumnos conocimientos que 
ellos puedan aplicar en situaciones reales, que 
puedan llevar a la realidad

12
. (Prof. Rosa) 

 

Enseñar es llevar el alumno a pensar la cultura desde 
diferentes tópicos

13
. (Prof. Carlos) 

 

2. Ens Ensino Processo; enseñar; prática. 

3. Grp Grupo Sala de aula; alumnos; el alumno. 

4. Prof Professor Você; professor, mís, seus. 

5. Rea Reação Percepção, posibilitar o ensino. 

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

A partir do quadro acima, percebemos que os cinco NR e seus equivalentes 

paradigmáticos, mesmo sendo graficamente diferentes, expressam sentidos 

semelhantes dentro dos enunciados. Visualizaremos, também, na tabela 1 e gráfico 

1 abaixo, como se apresentam estes referidos NR destacados no quadro 6 em seus 

níveis de incidências. 

 

Tabela 1 – Níveis de incidência dos NR: concepção de ensino 
 

N° de  

INT  

 

Nº de 

P 

 

OCORRÊNCIA DOS NÚCLEOS DE REFERÊNCIA 

 

Ens 

 

Grp 

 

Prof 

 

Rea 

 

Cp 

 

TOTAL 

3 14 9 4 4 7 8 32 

% 100 28,1 12,5 12,5 21,9 25 100 

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Ensinar é levar aos meus alunos conhecimentos que eles possam aplicar em situações reais, que 
possam levar a realidade. 
13

 Ensinar é levar o aluno a pensar a cultura a partir de diferentes pontos. 
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Gráfico 1 – Concepção de ensino para os professores entrevistados. 

 
Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

Podemos perceber na tabela 1 e gráfico 1 que o núcleo de referência com 

maior incidência, considerando o questionamento proposto, se refere justamente a 

palavra ensino (Ens), apresentando uma incidência de 28,1%, depois concepção 

(Cp) 25%, tendo em vista, ser a exposição do pensamento de cada um dos 

professores sobre como concebem o ensino, na seqüência por ordem de maior 

incidência, a reação (Rea) 21,9% e por último incidem igualmente os núcleos: grupo 

(Grp) e professor (Prof) ambos com 12,5%. 

Nas vozes dos professores de língua espanhola entrevistados, a concepção 

de ensino está direcionada a todos os alunos, como visualizados na tabela 1 e 

gráfico 1 (Grp – 12,5  %), idéia defendida pela educação inclusiva; e cuja igualdade 

incide justamente no agente direto do processo de ensino – o professor (Prof – 

12,5%). 

Tais incidências estão diretamente relacionadas, se considerarmos que, na 

concepção dos professores, o ensino diz respeito a uma reação que eles precisam 

efetivar para que a aprendizagem, no caso específico da Língua Espanhola, seja 

possibilitada para todos os alunos (Grp). 

Nos depoimentos do Quadro 1, para os professores, o ensino se refere a 

capacidade de possibilitar conhecimentos, que sejam aplicáveis e reconhecidos, nas 

diferentes representações e manifestações sociais. 

Esta concepção nos remete a Perrenoud (2001), quando explicita que a 

apropriação concreta do conhecimento além de promover modificações nos 

aprendizes, permite sua utilização quando necessário nas ações que surgem 

habitualmente.  
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Para os professores entrevistados ensinar vai além da transmissão de 

conteúdos, informações ou decodificação de mensagens; o ensino deve ser 

compreendido como um construto que promova a formação integral do indivíduo, 

que o leve a pensar e refletir sobre suas ações, que o leve a utilizar o conhecimento 

quando necessário. 

O ensino não responde apenas ao estabelecimento de objetivos rígidos e 

imutáveis a serem alcançados, mas a uma ação na qual são realizadas a formação 

e orientação de valores que norteiam a intencionalidade educativa. 

O ensinar em uma sala de aula acaba se tornando um processo que 

corrobora de maneira intencional para o uso da língua, ou seja, uma maneira de 

proporcionar que o aluno seja transformado em um ser capaz de pensar e atuar 

ativamente nos diversos âmbitos sociais. 

Desse modo, como participantes do processo de ensinar e aprender 

percebemos que, para os professores, o ensinar se propõe na perspectiva de uma 

aprendizagem que seja significativa, melhor explicando, uma aprendizagem cujos 

conhecimentos adquiridos serão ativados em ações futuras (MOREIRA, 1997). 

Por este motivo, se faz necessário ao professor mediar às situações de 

ensino que permitirão ao educando avançar a níveis mais elevados de 

aprendizagem, pois, a aprendizagem promove o desenvolvimento (VIGOSTKY, 

1993). 

E para que este desenvolvimento aconteça o ensino precisa ser uma prática 

pensada e refletida, na qual o professor conceba o aluno como centro do processo 

de ensino; como destaca a professora Ana, cujo depoimento apontado nas 

proposições (P. 4 a 7) explicita que o ensino se fundamenta na “percepção que o 

professor vai ter dentro da sala de aula para melhor possibilitar o ensino a seus 

alunos”, por meio da observação, da percepção de quem são os seu alunos e das 

necessidades de aprendizagens que eles possuem. 

Nesta perspectiva, a relação professor aluno em sala de aula precisa ser 

vista como uma relação humana, um movimento que envolva professor e aluno, 

aluno e aluno, as interações estabelecidas entre eles e as influências externas; para 

que, nesse movimento mútuo, haja uma troca de conhecimentos e seja 

potencializada a formulação de situações de aprendizado que beneficiarão a todos 

os envolvidos (MORALES, 2009). 
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Para os entrevistados, de acordo com as incidências e depoimentos 

apresentados no gráfico 1 e quadro 1, verificamos que o ensino se processa de 

forma dinâmica, atrelado às concepções que estão voltadas a efetivação de reações 

e, dessa forma, por meio de diferentes ângulos pode ser orientado como declara o 

professor Carlos, na proposição (P. 14) quando diz que, “Enseñar es llevar el 

alumno a pensar la cultura desde diferentes tópicos”.  

No pensamento exposto pelo Professor Carlos o ensinar 

preponderantemente deve partir dos vários aspectos ligados ao dia-a-dia do aluno, 

ao seu cotidiano, para que seja significativo, pois de acordo com Pozo (2002) as 

atividades de aprendizagem devem ser compreendidas no contexto das demandas 

sociais que as geram, então o ensino seguidor desta proposta, levará o aluno a 

refletir sobre a necessidade de utilização do que lhe é ensinado em sala de aula, e 

sua relação e utilização na vivência e realidade da qual faz parte.  

Compreendemos que as concepções que possuimos a respeito de 

determinadas aspectos regem nossa ações, porque geralmente, exteriorizamos 

aquilo que nos torna próprio e vivemos como válido, então, nossa concepção de 

ensino molda nossa prática docente, por este motivo devemos transformar nossa 

prática pedagógica em uma práxis, que precisa ser refletida, problematizada, 

compreendida, transformada, dialogada e construída de significados (VEIGA, 2010). 

Pois, compactuando com os depoimentos dos professores participantes da 

investigação, se concebemos que nosso ensino está direcionado à utilização na vida 

real e se partimos da observação das necessidades de aprendizagem do nosso 

aluno, então seremos capazes de pensar como desenvolver nossa atuação docente, 

e proporcionar diferentes oportunidades de ensino, que a seu modo, provavelmente, 

contemplarão as mais diversas necessidades de aprendizagens, e também, 

gradativamente, ampliará a capacidade de desenvolvimento dos nossos educandos. 
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5.2 O ensinar Língua Espanhola 

 

No discurso dos professores acerca da atuação docente propriamente dita, 

ou seja, o ensinar a língua espanhola, obtivemos um total de 17 proposições, nas 

quais encontramos 5 Núcleos de Referências e seus equivalentes paradigmáticos, 

que se encontram dispostos no quadro abaixo: 

 

Quadro 7 – NR: Descrição do processo de ensinar língua espanhola. 
 

ORDEM CÓDIGOS NÚCLEOS EQUIVALENTES PARADIGMÁTICOS 
1. . Ens Ensino Nas aulas de língua espanhola, busco trabalhar com 

músicas, apresentar a parte gramatical em forma de 
esquemas. Eu sempre me coloco no lugar dos meus 
alunos, me perguntando como gostaria de aprender 
isto, de que maneira seria melhor viabilizada minha 
aprendizagem, então daí, planejo minha aula, pensando 
qual a melhor maneira de ensino, qual é a forma mais 
prática para que possa contemplar a todos eles.  
Sempre procuro fazer uma relação com o real, com as 
práticas, as situações que ele vivencia diariamente. 
(Prof. Ana) 
 

En mis clases de español intento relacionar la 
gramática a la realidad, buscando un enfoque 
comunicativo, para que los alumnos puedan dominar la 
lengua y utilizar en contextos reales de comunicación

 14
; 

(Prof. Rosa) 
 

2.  Rea Reação En mis clases el objetivo es profundizar la estructura a 
partir de la escritura y mejorar la dicción, la 
pronunciación y mejorar la conciencia lingüística

15
 . 

(Prof. Carlos) 
 

3.  Grp Todos os 
alunos/ sala 
de aula 

Meus alunos; todos eles; los alumnos; tú. 

4.  AçD Ações 
Didáticas 

Apresentar a parte gramatical em forma de esquemas; 
Relações com as práticas; com as situações; relacionar 
la gramática. 
 

5.  Prof Professor Minha; (eu) possa; utilizamos; en mis. 

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

A partir da tabela 2 e gráfico 2 apresentados seqüencialmente, verificamos 

que são dois os núcleo de referência com maior incidência: professor (Prof – 25%) e 

                                                           
14

 Em minhas aulas de espanhol tento relacionar a gramática a realidade, buscando uma abordagem 
comunicativa, para que os alunos possam dominar a língua e utilizar em contextos reais de 
comunicação. 
15

 Em minhas aulas o objetivo era aprofundar a estrutura a partir da escrita e melhorar a dicção, a 
pronúncia e melhorar a consciência lingüística. 
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Reação (Rea – 25%), o primeiro, pois, o depoimento está se referindo a sua atuação 

no contexto da sala de aula, que envolve o ensino a aprendizagem, e o segundo por 

reforçar a discussão empreendida no tópico anterior, quando explicita que os 

professores desenvolvem uma reação para que o ensino de Língua Espanhola seja 

oportunizado.  

 

Tabela 2 – Níveis de incidência dos NR: descrição do processo de ensinar E/LE. 
N° de 
INT  

Nº de 
P 

OCORRÊNCIA DOS NÚCLEOS DE REFERÊNCIA 

Ens Rea Grp AçD Prof TOTAL 

3 17 7 10 7 6 10 40 

% 100 17,5 25 17,5 15 25 100 

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

Gráfico 2 – Descrição do processo de ensinar E/LE 

 
Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013.  

 

Podemos verificar também, que apesar do depoimento, aparentemente está 

mais direcionado a uma descrição sobre o processo de ensinar a língua espanhola; 

percebemos na tabela 2 e gráfico 2 acima que, os núcleos Rea e Prof, se 

sobressaem com maior incidência, depois com o mesmo índice de incidência ensino 

(Ens – 17,5%) e Grupo (Grp – 17,5%), por último as Ações Didáticas (AçD) com 

15%. 

Compreendemos então, que para os professores a reação promove o ensino 

da língua, que se desenvolve por meio da ação didática, que levarão os alunos a 

aquisição dos conhecimentos relativos à língua espanhola.  

Refletindo sobre a língua ou linguagem, concordamos que na forma mais 

plena de possibilidades de comunicação entre os homens ela é um inevitável 
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instrumento de poder em todo o contexto social, pois, sua existência nos permite a 

prática da comunicação e interpretação do mundo (LUFT, 2005). 

Nesta perspectiva, a possibilidade do ensino de uma segunda língua, então, 

propiciaria a interação e comunicação entre pessoas de diversos países ou origens. 

Aprender uma segunda língua ampliaria os conhecimentos gerados para uma maior 

compreensão do mundo e favoreceria a construção de novos saberes, como aponta 

Geraldi (1998, p. 35) quando nos afirma que “saber uma língua seria a chave para 

abrir caminhos que dão acesso a outros conhecimentos”. 

Conhecimentos estes que segundo o depoimento dos professores são 

apresentados aos alunos, com vistas a uma intenção, no caso da língua estrangeira 

uma intenção comunicativa, na qual os alunos possam fazer uso num contexto 

realmente de comunicação. Como esclarece a Professora Rosa quando destaca ser 

uma das propostas de ensino da língua espanhola, que “los alumnos puedan 

dominar la lengua y utilizar en contextos reales de comunicación”.  

Para aprendizagem de uma língua estrangeira, no caso da Língua 

Espanhola, por exemplo, a comunicação e a compreensão da realidade do outro são 

fundamentais, para que o aluno possa adquirir conhecimento referente ao que está 

sendo ensinado e possa empregá-lo em momentos apropriados, pois elas são o 

locus da efetivação dessas capacidades.  

Conforme nos diz Amaro (2006), nelas, o desenvolvimento das habilidades e 

competência, se coordenado, permite a construção de conhecimentos a serem 

utilizados nos momentos adequados à nossa vida. 

Também é oportuno observar que mais uma vez, existe uma preocupação 

por parte de um dos professores em perceber as peculiaridades de seus alunos e, 

consecutivamente, planejar as ações didáticas a serem desenvolvidas; como 

demonstra a professora Rosa quando expõe em sua fala que sempre se coloca em 

lugar dos alunos, se questionando sobre como trabalhar determinados 

conhecimentos para que a aprendizagem dos alunos realmente seja alcançada. 

Sobre este ponto Weisz (2009), adverte que não é aprendizagem quem deve 

se adaptar ao ensino; o ensino, por sua vez, é quem deve adaptar-se a 

aprendizagem e dialogar com ela. A Reação que possibilita ao professor se colocar 

no lugar do seu aluno, corrobora com as ideias de Weisz (2009), pois deste dialogo 

surgirão reflexões que consistirão em ações didáticas planejadas e propostas que 

sejam favorecedoras aos aprendizes. 
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E no que se refere ao ensino das línguas estrangeiras, por meio deste 

dialogo de quem é o nosso aluno, suas necessidades de aprendizagem e os 

objetivos para a aprendizagem da língua, conseguiremos diversificar ao máximo 

possível as manifestações representativas da linguagem (MOITA LOPES, 2002), 

para que todos os alunos se apropriem destes conhecimentos, caso contrário, se 

estará reduzindo outras habilidades que os alunos possuem, tais como a capacidade 

de produção, de interpretação e comunicação expressas em outras modalidades no 

contexto da sala de aula. 

Além disso, o ensino de línguas estrangeiras possibilita ao aluno a reflexão 

quanto à heterogeneidade da diversidade cultural, a construção de outros 

conhecimentos, compreensão da função das línguas no contexto social e a 

socialização das distintas expressões representativas da linguagem.  

Todavia, é primordial ao professor de línguas estrangeiras, possuir conceitos 

claros acerca da funcionalidade do seu ensino e desenvolver ações didáticas, que 

levem os alunos à percepção das potencialidades deste ensino, para que o ensinar 

língua estrangeira não se tornem meras e repetitivas decodificações de mensagens. 
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5.3 Formação docente e/ou orientações pedagógicas para o trabalho com alunos 

cegos 

 

Com relação ao processo formativo, pedimos aos professores que falassem 

sobre sua formação, principalmente, no que diz respeito ao ensino de alunos cegos, 

e às orientações pedagógicas recebidas na instituição para trabalhar com esse 

aluno. Ficando, assim estabelecido no quadro 8 os nove núcleos de referência e 

seus equivalentes paradigmáticos: 

 
Quadro 8 – NR: processo formativo e orientações pedagógicas 

 
ORDEM CÓDIGOS NÚCLEOS EQUIVALENTES PARADIGMÁTICOS 

1.  Form Formação Eu não tinha formação específica para trabalhar com 
alunos que possuem deficiência visual (Prof. Ana) 
 

En Cuba existe una formación en la Universidad 
Pedagógica que yo estudié. Esta formación se llama 
Defectología, en ella estudiamos todas las deficiencias 
que él alumno puede tener; […] Todavía, en sala de 
aula mi primera experiencia fue con Pedro

16
 . 

(Prof. Rosa) 
 

2.  Op Opinião Nadie me avisó de la llegada de un alumno ciego, y la 
FUNCERN no está preparada para recibir este tipo de 
alumno, por ejemplo, no tenemos un material especial 
para ellos, no tenemos profesores que tengan 
formación o que tengan experiencia anterior

17
. 

(Prof. Rosa) 
 

3.  Prof Professor Eu; mi; yo; me; mim.  

4.  Alceg Aluno cego Ellos; alumno ciego; tipo de alumno; él. 

5.  Rea Reação Yo estaba llena de preguntas, yo tenía más preguntas 
para él, que él para mí 

18
.(Prof. Rosa) 

 

6.  Ens Ensino Trabalhar com alunos; experiencia. 

7.  Grp Grupo Él alumno; Primeira aula; en sala. 

8.  OrPed Orientações 
Pedagógicas 

A primeira aula foi uma surpresa para mim, pois não fui 
informada que na sala haveria um aluno cego; Não 
houve nenhuma informação anterior sobre os alunos 
cegos e nem depois orientações de como trabalhar com 
eles. (Prof. Ana) 
 

Siempre me avisaron que había alumnos ciegos en la 
institución; Esa fue mi primera experiencia con alumnos 
ciegos

19
, (Prof. Carlos) 

                                                           
16

 Em Cuba existe uma formação na Universidade Pedagógica chamada Defectologia, ela inclui todas 
as deficiências que o aluno pode ter; todavia, em sala de aula minha primeira experiência foi com 
Pedro. 
17

 Ninguém me avisou da chegada de um aluno cego, e a FUNCERN não está preparada para 
receber este tipo de aluno, por exemplo, não temos um material especial para eles, não temos 
professores que possuam formação o que possuam experiência anterior.  
18

 Eu estava cheia de perguntas, tinha mais perguntas para ele que ele para mim. 
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[…] Yo, al menos, no recibí ninguna orientación de 
cómo trabajar estrategias de enseñanza para alumnos 
ciegos

20
.(P. Rosa) 

9.  Ceg Cegueira Deficiência visual.  

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

As seqüências discursivas organizadas a partir dos depoimentos nos 

levaram ao ordenamento de 23 proposições, e nelas encontramos um total de nove 

núcleos de referência, cuja incidência visualizaremos melhor na tabela 3 e gráfico 3. 

Tabela 3 – Níveis de incidência dos NR: processo formativo e orientações 
pedagógicas para o trabalho com alunos cegos. 
N° de 
INT 

Nº de 
P 

OCORRÊNCIA DOS NÚCLEOS DE REFERÊNCIA 

Form Op Prof Alceg Rea  Ens Grp OrPed Ceg TOTAL 

03 23 6 4 12 9 3 5 2 7 1 49 

% 100 12,2 8,2 24,5 18,4 6,1 10,2 4,1 14,3 2 100 

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

Gráfico 3 – Processo formativo e orientações pedagógicas para o trabalho com 
alunos cegos. 

 
Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

Nas falas o núcleo de maior incidência se refere ao Professor (Prof – 

24,5%), seguido do aluno cego (Alceg – 18,4%), depois Orientações Pedagógicas 

(OrPed – 14,3%). A incidência dos três núcleos se justifica, pelo fato de os 

professores, discorrerem sobre seu processo formativo, opinando (Op – 8,2%) 

principalmente no que diz respeito a ensinar a alunos cegos, e as orientações 

recebidas na instituição, que pelos depoimentos; estas orientações, não 

aconteceram. 
                                                                                                                                                                                     
19

 Sempre me avisaram que haviam alunos cegos na instituição; Essa foi minha primeira experiência 
com alunos cegos. 
20

 [...] Eu, pelo menos, não recebi nenhuma orientação de como trabalhar estratégias de ensino para 
alunos cegos. 
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A ausência de uma formação (Form – 12,2%) específica para ensinar a 

alunos cegos, e alheios às informações e orientações por parte da coordenação 

pedagógica (podemos verificar estes pontos nos depoimentos no quadro 8), quanto 

às particularidades deste aluno, levam os professores à reação (Rea – 6,1%) de 

refletirem sobre sua formação, e perceber que existem lacunas voltadas ao ensino 

(Ens – 10,2%) para alunos cegos (Ceg – 2%) e, também, quanto ao 

desenvolvimento de ações didáticas que contemplem a todos os alunos (Grp – 

4,1%). 

Analisar suas práticas de formação, segundo Pires (2010), é indispensável a 

todo e qualquer professor, em todo e qualquer nível ou modalidade de ensino, para 

a promoção de uma rearticulação e recontextualização que as projete para o futuro, 

buscando, a partir desta análise uma perspectiva centrada na diversidade, pautada 

na qualidade do ensino, na construção de valores, atitudes e fundamentada nas 

adaptações de currículos, tendo em vista as necessidades educacionais dos alunos, 

e as flexibilidades às mudanças que forem requeridas no decorrer do processo de 

ensino e aprendizagem. 

Considerando os depoimentos dos professores, no que se refere à 

qualificação e à formação, percebemos a ausência de profissionais que saibam lidar 

de maneira adequada com as particularidades educacionais, principalmente, no 

nosso caso específico, dos alunos cegos.  

Assim, com as questões até o presente momento evidenciadas, levantamos 

a discussão quanto à realidade da escola inclusiva. Percebemos que ela vem 

enfrentando problemas no tocante à qualificação e à formação de professores que 

saibam lidar de maneira adequada com as particularidades educacionais de todos 

os alunos.  

Por isso, Carvalho (2009, p. 165) enfatiza ser imprescindível que os 

professores estejam preparados para educar no sentido de formar, e não somente 

transmitir, mas construir conhecimento; quando explica que “todo professor, como 

profissional da aprendizagem que é, deve ser especialista no aluno, enquanto ser 

que evolui, que constrói conhecimentos, que tem sentimentos e desejos e que traz 

para a escola sua bagagem de experiências de vida e informações”. 

Por sua vez, Oliveira, L. (2009) assinala que para ensinar sujeitos que 

apresentam heterogeneidade quanto às necessidades educacionais, a revisão das 

práticas educativas por parte dos educadores, contemplará um coletivo maior de 
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alunos. Luckesi (1992) especifica que a ação do educador não poderá ser executada 

de qualquer maneira, concebendo a homogeneidade do ensino, pois ela só será 

bem realizada se tiver um compromisso que a direcione. 

Na revisão dessas práticas e ações, as novas exigências educacionais 

envolvidas no processo de educar consideram a necessidade de uma formação 

continuada em que estejam evidenciadas atitudes de conhecimento e aceitação das 

diferenças, nas quais os professores possam conviver e aprender a lidar 

pedagogicamente com elas (OLIVERA, L. 2009). 

Uma formação, de acordo com Prieto (2006), concebida de forma contínua, 

onde os professores discutam, consecutivamente, seus processos formativos e 

sejam capacitados para elaboração e implantação de novas proposta e práticas de 

ensino, que objetivem responder adequadamente às necessidades de aprendizagem 

de todos os alunos. 

Todavia, percebemos também que um dos professores, a prof. Rosa, 

mesmo discorrendo sobre uma provável formação; ainda que, aparentemente, tenha 

sido mais de ordem teórica, a referida professora atua como se estivesse alheia a 

um processo formativo ou informativo; quando destaca que “En Cuba existe una 

formación en la Universidad Pedagógica que yo estudié. Esta formación se llama 

Defectología, ella incluye todas las deficiencias que él alumno puede tener”,   

Esta informação demonstra a sinceridade e a coragem da professora em 

reconhecer suas limitações no que se refere ao ensino deste alunado, quando deixa 

claro que “Todavía, en sala de aula mi primera experiencia fue con Pedro”; mesmo 

tendo aprendido, teoricamente, sobre as especificidades das deficiências, a 

professora Rosa, afirma estar insegura quanto ao ensinar alunos cegos. Nas 

palavras da referida professora: “Yo estaba llena de preguntas, yo tenía más 

preguntas para él, que él para mí”.  

Este aspecto nos leva à reflexão quanto aos cursos de formação, 

principalmente, quando abordam temas que envolvem o ensino na perspectiva 

inclusiva, as necessidades educacionais de aprendizagem e, também, nos 

questionamos sobre os espaços destinados à teoria e prática pedagógica no 

processo formativo.  

Para Perrenoud (2002) existe uma ênfase na teorização dos conhecimentos 

trabalhados nos cursos de formação e uma grande dicotomia na relação teoria e 

prática. Na percepção do autor supracitado, essa dicotomia deve ser combatida e a 
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formação ser estabelecida em uma só, teórica e prática ao mesmo tempo, refletida, 

crítica e construtora de identidade. 

Seguindo este raciocínio, concordamos que esta separação entre o teórico e 

o prático, acaba ocasionando uma inconsistência na formação e privando os 

professores de ascenderem a outras formas de experimentação, em sala de aula, ou 

até mesmo desconsiderarem a procura por informações em outras fontes que 

possam suprir prováveis lacunas na formação. 

Devemos acrescentar, também, que a formação integralizada em prática e 

teórica, promove a reflexão, e concomitantemente a problematização da prática, 

identificando assim seus verdadeiros valores e nos levando, a desenvolver uma 

prática que não se configure como uma rotina, mas como um processo de 

construção permanente de saberes e aprendizagens ao longo da vida (PIRES, 

2010). 
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5.4 Ações e recursos didáticos utilizados no ensino de E/LE  

 

Sobre as ações didáticas e recursos utilizados na sala de aula para a 

aprendizagem da língua espanhola, o corpus do discurso dos três professores foi 

ordenado em 60 proposições, e a partir das declarações dos docentes, encontramos 

12 Núcleos de Referências, destacados no quadro 9 abaixo; atrelado ao NR estão 

seus equivalentes paradigmáticos  

 

Quadro 9 – NR: ações didáticas e recursos didáticos utilizados  
 

ORDEM CÓDIGOS NÚCLEOS EQUIVALENTES PARADIGMÁTICOS 
1.  Ens Ensino a abordagem comunicativa era a que se dava mais 

enfaticamente, porque nos exercícios escritos, eles não 
tinham como participar; (Prof. Ana) 
 

2.  Rea Reação No início não sabia como trabalhar, então comecei a 
conversar tanto com o Pedro, quanto com o Roberto, 
[...]. Eu precisei deles, porque como eu não tive 
nenhuma formação, nada em relação à deficiência 
visual, a minha primeira ação foi buscar junto a eles 
estas informações. (Prof. Ana). 
 

3.  Op Opinião Para ellos lo más importante es hablar, entonces el 
recurso que más utilizaba era hablar, discusiones de 
películas, de temas generales, por el propio límite, el 
único instrumento que ellos van a tener es el discurso, 
entonces discutíamos mucho en clase

21
. (Prof. Carlos) 

 

4.  AçD Ações 
Didáticas 

Minhas ações didáticas para eles estavam centradas 
na audição e oralidade, perguntas, respostas, 
conversação, música, jogos onde eles podiam 
trabalhar a gramática de forma lúdica, mas o foco eram 
as habilidades que envolviam a audição e oralidade.  
(Prof. Ana). 
 

Todo lo que hacía en la clase era por sentido común, 
simplemente es reflexivo, o sea, estaba atento 
siempre, todo surgía en el momento, se trabajaba 
prueba oral, pensaba en que mecanismos eran más 
adecuados para que ellos aprendieran

22
. (Prof. Carlos) 

 

En el momento de nuestro curso yo consideraba más 
la oralidad porque él no escribía, aunque dominase 

                                                           
21

 Para eles o mais importante era falar, então o recurso que mais utilizava era falar, discussões de 
filmes, de temas gerais, pelo próprio limite, o único recurso que eles vão ter é o discurso, então 
discutíamos muito na aula. 
22

 Tudo o que fazia na aula era por senso comum, simplesmente é reflexivo, ou seja, estava sempre 
atento, tudo surgia no momento, se trabalhava prova oral, pensava em quais mecanismos seriam 
mais adequados para que eles aprendessem.  
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muy bien la gramática, la prioridad para él y para el 
grupo era la oralidad

23
; (Prof. Rosa) 

 

5.  RecD Recursos 
Didáticos 

Como era nivel cinco, en este nivel yo trabajo muchos 
textos: leemos el texto y hay un debate, una reflexión 
sobre temas polémicos, desde aborto, etc. Todo para 
estimular la conversación para que ellos vayan a 
ganando fluidez en la lengua, sobretodo en este final 
del curso

24
. (Prof. Ana). 

 

Yo soy muy recursivo En las clases utilizo todos los 
recursos necesarios. Es el recurso. Se es escritura, 
pensaba como trabajar cosas en escritura, se es la 
prueba oral, entonces elaboraba la prueba de una 
manera diferente. Se es evaluar muchas veces era en 
grupo, ellos con otra persona ¿cierto? Trabajaban en 
grupos con preguntas, ellos respondían y la otra 
persona copiaba.

25
; (Prof. Carlos) 

 

Utilicé todo: músicas, vídeos. No hice nada diferente 
por él estar presente. Los textos, los enviaba antes por 
correo y en clase explicaba

26
. (Prof. Rosa) 

 

6.  Dif Dificuldades En clase cuando él no entendía y me preguntaba 
muchas veces, ortografía, por ejemplo ¿cómo se 
escribí? Entonces yo deletreaba

27
. (Prof. Rosa) 

 

7.  Habl Habilidades  A expressão escrita não aconteceu nas aulas de 
espanhol para os alunos cegos, eles adquiriram a 
língua espanhola através da oralidade, da 
comunicação, das atividades em áudio, mas a escrita 
não foi desenvolvida; (Prof. Ana) 
 

8.  Apr Aprendizagem Trabalhar a gramática; ganar fliudez. 

9.  Alceg Aluno cego Eles; deles; ellos. 

10.  Alus Demais 
alunos 

El grupo; otra persona; 

11.  Prof Professor Eu; yo. 

12.  Grp Grupo El grupo; ellos. 

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

Na tabela 4 e gráfico 4, dispostos na seqüência, podemos visualizar os 

índices de incidência dos núcleos de referência encontrados nos depoimentos dos 

                                                           
23

 No momento do nosso curso eu considerava mais a oralidade, porque ele não escrevia, ainda que 
dominasse muito bem a gramática, a prioridade para ele e para o grupo era a oralidade. 
24

 Como era nível cinco, neste nível eu trabalho muitos textos: lemos o texto e há um debate, uma 
reflexão sobre temas polêmicos, desde aborto e etc. tudo para estimular a conversação, para que 
eles vão ganhando fluidez na língua, sobretudo neste final de curso. 
25

 Eu sou muito recursivo. Nas aulas utilizo todos os recursos necessários. É o recurso. Se é escrita, 
pensava em como trabalhar coisas com a escrita, se é prova oral, então elaborava a prova de uma 
maneira diferente. Se é avaliar, muitas vezes era em grupo, eles com outra pessoa, certo? 
Trabalhavam grupos com perguntas, eles respondiam e a outra pessoa copiava. 
26

 Utilizei tudo: músicas, vídeos. Não fiz nada diferente por ele estar presente. Os textos enviava-os 
por email e explicava na aula. 
27

 Na aula quando ele não entendia e me perguntava muitas vezes, ortografia, por exemplo, como se 
escreve? Então eu soletrava. 
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professores. Dos 12 núcleos encontrados dois deles se apresentam com o mais alto 

índice, são os NR recursos didáticos (RecD – 17,1%) e professor (Prof – 17,1%). 

Estes dois núcleos se relacionam, pois retratam o agente do processo de ensino e 

seu posicionamento quanto ao uso dos recursos para aprendizagem da língua 

estrangeira em destaque. 

 

Tabela 4 – Níveis de incidência dos NR: ações didáticas e recursos didáticos 
utilizados na sala de aula E/LE        
N° 
de 
INT 

Nº 
de 
P 

OCORRÊNCIA DOS NÚCLEOS DE REFERÊNCIA 

Ens Rea Op AçD RecD Dif Habl Apr Alceg Alus Prof Grp TOTAL 

3 60 15 9 6 12 24 7 5 9 22 4 24 3 140 

% 100 10,7 6,4 4,3 8,6 17,1 5 3,6 6,4 15,8 2,9 17,1 2,1 100 

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

Gráfico 4 – Descrição das ações didáticas e recursos didáticos utilizados na sala de 
aula de língua espanhola. 

 
Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

Quanto aos outros núcleos, seguem a seguinte ordem de incidência: aluno 

cego (Alceg – 15,8%); Ensino (Ens – 10,7%); Ações Didáticas (AçD – 8,6%); 

Aprendizagem (Apr – 6,4); Reação (Rea – 6,4%); Dificuldades (Dif – 5%); Opinião 

(Op – 4,3%); Habilidades (Habl – 3,6%); demais alunos (Alus – 2,9%) e todos os 

alunos (Grp – 2,1%).  

A partir do que foi elencado pelos professores compreendemos que, suas 

ações e recursos estavam direcionados à ênfase em um ensino que contemplasse, 

principalmente, a expressão oral e compreensão auditiva; e, como recurso não 

utilizado, especialmente com os alunos cegos, a expressão escrita.  
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Nos depoimentos claramente é apontado que a expressão escrita não foi 

trabalhada junto aos alunos cegos, ainda que se reconhecesse o desempenho do 

aluno, como pode ser visualizado nas proposições:  

 

 - A expressão escrita não aconteceu nas aulas de espanhol para os 
alunos cegos (P 1) 
 - porque nos exercícios escritos, eles não tinham como participar (P 
28 e P 29) 
 - yo consideraba más la oralidad, porque él no escribía, aunque 
dominase muy bien la gramática (P 31, P 32 e P 33)28 

 

O Marco Comum Europeu (2002), referência para o ensino de línguas 

estrangeiras, estabelece, entre outros aspectos, quatro principais habilidades que 

devem ser levadas em consideração no ensino e na aprendizagem de uma 

determinada língua estrangeira: Expressão Oral, Expressão Escrita, Compreensão 

Oral e Compreensão Escrita.  

A ausência de material apropriado, de estratégias pedagógicas adequadas e 

a limitação dos professores, no que se refere ao conhecimento de ações didáticas, 

voltadas ao ensino de língua estrangeira para alunos cegos, não permitiram que as 

habilidades relacionadas à escrita e leitura da língua espanhola fossem alcançadas. 

Em sala de aula, os alunos cegos ficaram alheios às propostas que contemplavam 

as habilidades estabelecidas. 

De todas as falas deste tópico uma delas nos inquietou sobremaneira, trata-

se da que está ordenada nas proposições (P) 63 a 65, quando o professor Carlos 

declara que “por el propio límite, el único instrumento que ellos van a tener es el 

discurso, entonces discutíamos mucho en clase”. Tal declaração nos inquietou pelo 

fato de mais uma vez, verificarmos a subestimação da capacidade do aluno cego, 

quando o mesmo docente, em depoimento posterior, declarará que os alunos cegos 

superavam os demais colegas de sala. 

Além disso, nos parece preocupante, principalmente, quando consideramos 

os recursos tecnológicos atuais, que permitem que o aluno desenvolva a escrita não 

apenas em braile, mas uma escrita que seja compreensível ao professor que não 

possuem conhecimentos em braile; melhor explicando, podiam ser utilizadas como 

alternativas para trabalhar e verificar a expressão escrita: a criação de um blog 

                                                           
28

 Eu considerava mais a oralidade, porque ele não escrevia, ainda que dominasse muito bem a 
gramática. 
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educacional, um grupo da turma nas redes sociais para discutir assuntos utilizando a 

língua espanhola ou para promoção da comunicação, o envio de produções escritas 

por email pelos alunos e/ou a entrega impressa. Outro beneficio das alternativas 

propostas é a possibilidades de também, serem utilizadas pelos demais alunos da 

turma. 

Nos pontos abordados até o presente momento, percebemos que todos 

convergem para um ponto crucial – a formação do professor – que novamente, 

torna-se o cerne das discussões nesta investigação, desencadeando questões que 

ainda se colocam frente às propostas de inclusão de alunos com necessidade 

educacionais especiais e sua inserção, em salas de aulas, onde dividirão os mesmo 

espaços com os outros alunos.  

A inclusão remete à reestruturação do ambiente educacional nos principais 

aspectos, e não apenas à inserção do aluno cego na sala de aula, cabendo ao 

professor ser capaz de observar as atitudes dos educandos, seus processos de 

aquisição de conhecimentos, e em virtude da diversidade dos alunos, incluindo 

aqueles que apresentam necessidades educacionais especiais, compreender que a 

ação educativa requer sensibilidade do educador para com o outro, através de uma 

práxis na qual ação e reflexão incidem sobre o mundo para transformá-lo (FREIRE, 

2002). 

Essa sensibilidade pode ser percebida também, quando há uma iniciativa do 

professor que, mesmo não sabendo como trabalhar, procura o aluno para adquirir 

informações que viabilizará sua prática docente.  

Sobre este ponto, Dall’Acqua (2002) aconselha aos professores que, a 

observação do aluno cego como fornecedor de dados é de fundamental importância, 

para que sejam formuladas hipóteses que nortearão as decisões a serem 

implementadas.  

Em seu relato, a Professora Ana aponta que na ausência de uma formação 

específica ou de orientações para ensinar a alunos cegos, o diálogo com os alunos 

foi a alternativa que a ajudou a direcionar sua atuação docente, quando diz que: “Eu 

precisei deles [alunos cegos], porque como eu não tive nenhuma formação, nada em 

relação à deficiência visual, a minha primeira ação foi buscar junto a eles estas 

informações”. Para Freire (2002), a dialogicidade é essencial, uma vez que o 

educador não é apenas aquele que educa, mas aquele que, enquanto educa, é 

educado. Através do diálogo, essa relação mútua se desenvolve. 
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O aluno possui informações que contribuirão à prática docente, 

principalmente, quando o professor não tem experiência no ensino a pessoas com 

deficiência, nem tampouco estratégias pedagógicas que atendam suas 

necessidades de aprendizagem. 

Outra ressalva importante, ainda discutindo sobre a viabilização do processo 

de ensino-aprendizagem dos alunos cegos e que nos chamou a atenção, diz 

respeito, mais uma vez, a uma das falas do professor Carlos quando expõe que 

“todo lo que hacía en la clase era por sentido común, simplemente es reflexivo, o 

sea, estaba atento siempre, todo surgía en el momento (P 42 a P 45).  

Este depoimento nos permite a reflexão sobre a prática docente, pois na fala 

do professor entendemos que parece não haver um planejamento prévio das ações 

didáticas a serem realizadas em sala de aula, pois inferimos a partir do depoimento 

que as ações vão acontecendo na hora, no momento da aula de língua espanhola.  

Pensando especificamente no aluno cego em sala de aula, acreditamos que 

seja mais um ponto a desfavorecer sua aprendizagem, pois a prática pedagógica 

precisa ser refletida, organizada e possuir uma intencionalidade, contudo, 

provavelmente, esta reflexão seja inviabilizada quando as ações vão ocorrendo no 

momento da aula, e talvez, pela improvisação da ocasião, não haja tempo suficiente 

ou oportunidade de pensar ou adaptar uma ação que abranja o aprender dos alunos 

cegos. 

Atrelado a isto, também percebemos nas falas dos docentes que, muitos 

recursos didáticos foram utilizados nas aulas de língua espanhola, como vídeos, 

textos, músicas, jogos; seguindo as orientações que norteiam o ensino de línguas 

estrangeiras, as quais expressam ser necessário ao ensino oferecer diferentes 

recursos e ações didáticas para que as habilidades sejam desenvolvidas 

(FERNÁNDEZ e CALLEGARI, 2009), entretanto, verificamos que nem sempre o uso 

destes recursos contempou aos alunos cegos.  

Stainback e Stainback (1999) advertem quanto à ausência de momentos nas 

escolas, para o intercâmbio de informações, entre os professores, e interação 

cooperativa entre eles. Para os autores supracitados estes momentos os levariam a 

um melhor planejamento das ações didáticas a serem desenvolvidas e a condução 

mais adequada das atividades e recursos a serem utilizados na sala de aula. 

Isto nos remete aos professores participantes da nossa investigação. Os 

depoimentos revelados demonstram que a experiência vivenciada junto aos alunos 
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cegos, suscitou reflexões e anseios por parte de docentes que, no nosso 

entendimento, poderiam ter sido minimizadas se eles, além de buscar informações 

junto aos alunos cegos, os que assim o fizeram, tivessem construído uma interação, 

uma colaboração mais ativa, consultando um ao outro, e discutindo sobre o que 

potencializou ou não a aprendizagem dos mencionados alunos. 

Um possível alternativa, ainda discutindo sobre a viabilização do processo 

de ensino-aprendizagem dos alunos cegos, que favoreceria o aprender do aluno e 

sua participação, no que se refere às atividades que envolvam leitura e escrita, 

estaria relacionada ao conhecimento do braile por parte do professor. Através do 

braile, é permitido ao aluno o acesso às informações dentro e fora do âmbito 

educacional (OCHAÍTA e ESPINOSA, 2004). 

Subsidiando o anseio do aluno e, também, vendo nessa proposição mais 

uma maneira que promova a participação efetiva dos alunos cegos na sala de aula, 

Ochaíta e Espinosa (2004) assinalam que os professores que lecionam para 

pessoas cegas, em suas salas de aula, devem perder o medo e enfrentar a 

aprendizagem do braile. As autoras esclarecem que não é tão difícil, principalmente 

se levarmos em consideração que ele ocorre de forma visual, muito mais fácil, que 

da forma tátil, como aprendem os alunos com deficiência visual. 

Como proposta, também, para auxiliar aos professores e alunos cegos neste 

ensinar e aprender, seria a consolidação de parceria com as instituições 

especializadas, no sentido de prover o material: textos, atividades em braile e, 

posteriormente a transcrição ou a utilização dos recursos tecnológicos para exercitar 

no aluno, as habilidade referentes a expressão e compreensão escrita e leitora da 

língua espanhola. 
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5.5 Desempenho e participação dos alunos cegos nas aulas E/LE 

 
No que diz respeito à participação deste educando nas aulas de língua 

espanhola, encontramos no discurso dos professores 7 núcleos de referência, cuja 

ordenação resultou em 26 proposições. No quadro 10 estão distribuídos estes 

núcleos e seus equivalentes paradigmáticos. 

 

Quadro 10 – NR: desenvolvimento e participação do aluno cego nas aulas de E/LE. 
 

ORDEM CÓDIGOS NÚCLEOS EQUIVALENTES PARADIGMÁTICOS 

1.  DesA Desempenho 
do aluno cego  

Los alumnos ciegos siempre fueron presentes, 
escuchaban mejor que los otros, e hablaban mejor 
que los otros, o sea, por competencia, por lo que yo 
vi con ellos; ser ciego no era un límite para 
aprender una segunda lengua

29
; (Prof. Carlos) 

 

Eles percebiam a minha pronuncia da língua 
espanhola, de maneira mais sutil, que os outros 
alunos; eles conseguiam perceber particularidades, 
me perguntando sobre formas de pronunciar 
algumas palavras que passavam despercebidas 
pelos outros (Prof. Ana). 
 

Todavía, difícilmente yo le hacía una pregunta y él 
pedía para repetir. ¡Curiosísimo!; […]Yo tuve suerte 
en contar con un alumno participativo que era un 
buen alumno

30
; (Prof. Rosa) 

 

2.  Alceg Aluno cego alunos com deficiência visual; os; eles; ellos; él. 

3.  Op Opinião Ellos son muy inteligentes, ellos tienen el oído más 
agudizado, son mucho más atentos, más 
perceptibles, más sensitivos, entonces, pienso que 
eso permite que ellos incorporen más la lengua

31
. 

(Prof. Carlos)  
 

No decorrer das aulas percebi que os alunos com 
deficiência visual são completamente capazes de 
aprender outro idioma, capazes de aprender o que 
for ensinado a eles, pois não os vejo em nenhum 
momento como algo pesado, [...] eles tem uma 
capacidade de aprender como qualquer outra 
pessoa; (Prof. Ana) 
 

4.  Prof Professor Yo; a minha; 

5.  Ens Ensino Aulas; trabajo, particularidades. 

                                                           
29

 Os alunos cegos sempre foram presentes, escutavam melhor que os outros e falavam melhor que 
os outros, ou seja, por competência, pelo que vi com eles; ser cego não era um limite para aprender 
uma segunda língua; 
30

 Todavia, dificilmente lhe fazia uma pergunta e ele pedia para repetir. Curiosíssimo! Eu tive a sorte 
de contar com um aluno participativo que era um bom aluno.  
31

 Eles são muito inteligentes, tem o ouvido mais intenso, são muito mais atentos, mais perceptíveis, 

mais sensitivos, então, penso que isso permite que eles incorporem mais a língua. 
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6.  Apr Aprendizagem él ya dominaba la lengua, entonces el trabajo que 
fue hecho con él anteriormente surtió efecto, él ya 
dominaba la lengua

32
; (Prof. Rosa). 

 

7.  Alus Demais alunos outra pessoa; los otros; los otros estudiantes. 

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

Na tabela 5 e gráfico 5 visualizamos que, o centro do processo de ensino a 

partir das falas dos professores, é o aluno, no nosso caso, o aluno cego, com uma 

incidência de 31,3%, despontando assim como o índice de maior nível, tendo em 

vista que direcionamos a pergunta especificamente a este alunado e sua 

participação nas aulas. Veremos também a incidência dos outros NR na tabela e 

gráfico referidos. 

 

Tabela 5 – Níveis de incidência dos NR: desenvolvimento e participação  
do aluno cego nas aulas de E/LE.        

N° 
de 
INT 

Nº 
de 
P 

OCORRÊNCIA DOS NÚCLEOS DE REFERÊNCIA 

DesA Alceg Op Prof Ens Apr Alus TOTAL 

3 27 11 21 13 8 5 5 4 67 

10 100 16,4 31,3 19,4 11,9 7,5 7,5 6 100 

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

Gráfico 5 – Desenvolvimento e participação do aluno cego na aula de E/LE 

 
Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

Verificamos ainda, que em segundo lugar de incidência está a opinião dos 

docentes; as falas refletem as opiniões (Op – 19,4%) dos professores, que 

discorrem sobre o desempenho destes alunos (DesA – 16,4%) nas aulas. Quanto 

                                                           
32

 ele já dominava a língua, então, o trabalho realizado com anteriormente surtiu efeito, ele já 
dominava a língua.  
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aos núcleos a aprendizagem e o ensino, a partir dos depoimentos, despontam com o 

mesmo percentaul de incidência (Apr e Ens – 7,5%).  

Em nossa sociedade, mesmo estando no século XXI, ainda se faz presente, a 

crença de que a cegueira, afeta o desempenho dos alunos cegos, os tornando 

incapazes de aprender e desenvolver-se cognitivamente. Porém, nas falas dos 

professores encontramos comparações com os demais alunos da sala (Alus – 6%), 

que viria a contrariar a crença ainda persistente na atualidade, pois as comparações 

ditas pelos docentes mostram que o desempenho dos alunos cegos superava o dos 

outros alunos, como afirma o Professor Carlos quando diz que “Los alumnos ciegos 

siempre fueron presentes, escuchaban mejor que los otros, e hablaban mejor que 

los otros”. 

Também pode ser evidenciado na fala da professora Ana quando diz que, “Eles 

percebiam a minha pronuncia da língua espanhola, de maneira mais sutil, que os 

outros alunos; eles conseguiam perceber particularidades, me perguntando sobre 

formas de pronunciar algumas palavras que passavam despercebidas pelos outros”. 

Para alunos cegos, a limitação se manifesta nos aspectos que se relacionam à 

visão e à mobilidade. Eles são totalmente capazes de participar e de contribuir com 

o processo de ensino e aprendizagem (CAIADO, 2003; SILVA, Luzia, 2008).  

Nos depoimentos citados, os alunos cegos participam dos conhecimentos da 

língua espanhola trabalhados em sala de aula, questionando e buscando esclarecer 

as dúvidas que surgiam, também conseguem alcançar outros estágios de 

desenvolvimento e desempenho, como verificado anteriormente no quadro 7 e nas 

várias proposições ordenadas no discurso,que podem ser encontradas nos anexos 

desta investigação. 

Esta premissa sobre a capacidade do aluno cego é reforçada pela professora 

Rosa quando explicita que “él ya dominaba la lengua, entonces el trabajo que fue 

hecho con él anteriormente surtió efecto, él ya dominaba la lengua”, ou seja, em um 

nível anterior o aluno já havia adquirido os conhecimentos necessários da língua 

espanhola e tinha avançado para outro nível de desenvolvimento, onde a professora 

reconhece ser mérito do aluno e do trabalho docente anteriormente realizado, 

levando o aluno cego ao acompanhamento satisfatório das aulas de língua 

espanhola e seu desempenho naquele estágio. 

Desmistificando cada vez mais a crença de que a cegueira impede a 

aprendizagem da pessoa cega, pois os professores entrevistados enfatizam as 
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qualidades e capacidade de seus alunos nessa condição, evidenciando que o 

desempenho deles se mostrava superior aos demais colegas de sala. 

Atrelado à superioridade no desempenho dos alunos cegos, percebemos, nas 

falas, também, a quebra de pré-concepção, quando um dos professores se 

surpreendia com os avanços do aluno, “Todavía, difícilmente yo le hacía una 

pregunta y él pedía para repetir. ¡Curiosísimo!”; como destaca a Professora Ana, 

sobre o fato de o aluno cego possuir a capacidade na aula de Língua Espanhola de 

responder o que lhe era questionado.  

Sobre estes estereótipos que envolvem a vida das pessoas com deficiência, 

em particular das pessoas cegas, Reily (2004) aponta que o entendimento dos 

processos psicológicos e sociais que sucumbem na incorporação e reprodução de 

preconceitos, que permeiam as representações das pessoas com deficiência na 

sociedade vigente, será o primeiro e importante passo no caminho do 

reconhecimento de que ninguém está isento deste sentimento de pré-concepção e 

estereotipia, e que sabedores disto, nós professores, poderemos construir outras 

representações mais profícuas e mais legítimas do outro. 

Por este motivo devemos acreditar que todos os alunos podem aprender, 

tenham ou não uma deficiência. Se não estivermos cientes desta certeza, nem 

confiantes em suas potencialidades, e que podemos ser agentes mediadores de 

conhecimento, não nos empenharemos necessariamente, nem procuraremos 

identificar seus saberes e dúvidas, e, por conseguinte, não poderemos planejar 

ações que os faça avançar em sua aprendizagem. 
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5.6 O aprender em um contexto de inclusão: considerações dos alunos cegos 

 

Com relação às concepções que os alunos cegos possuem sobre a inclusão 

e a opinião quanto à possibilidade de divisão do mesmo espaço escolar com 

pessoas que não possuem limitações, a partir do corpus do discurso dos alunos, 

ordenamos 20 proposições e 10 Núcleos de Referência, expostos no Quadro 11. 

 

Quadro 11 – NR: considerações sobre o aprender em um contexto de inclusão. 
 

ORDEM CÓDIGOS NÚCLEOS EQUIVALENTES PARADIGMÁTICOS 
1.  Op Opinião  a inclusão hoje ainda não existe, o que existe é 

intrusão; [...] ainda falta para haver a inclusão 
completa, ainda falta que as barreiras atitudinais, 
por exemplo, sejam quebradas, que os 
professores possam saber como lidar com um 
deficiente. A grande maioria dos professores ou 
então a totalidade saiba libras, saiba braile, saiba 
como dar uma boa aula quando se tem um cego 

na sala, por exemplo. (Aluno Roberto) 

Acredito que não há época histórica melhor que 
hoje para ficar cego, pois as condições são bem 
mais favoráveis que as de trinta anos atrás. Hoje 
se a pessoa cega tiver todos os acessos e 
recursos que são necessários a um cego, ela vai 
conseguir se adaptar bem. 
É muito importante para um cego estar numa 
escola comum, agora a pessoa precisa sair 
preparada, saber braile, soroban, ter domínio em 
informática, saber utilizar um teclado. (Aluno 
Pedro) 
 

Depois da perda de visão senti a necessidade de 
voltar a estudar, o ensino era bem precário, 
porque os professores na rede pública não 
estavam preparados para dar aulas a um cego, 
(Aluno Júlio) 
 

2.  Apr Aprendizagem Voltar a estudar; buscar os recursos. 

3.  Inc Inclusão Estar numa escola comum; inclusão. 

4. . Dif Dificuldade [...] Mas é muito difícil, faltam recursos, os 
professores ainda não estão preparados. São 
muitas as barreiras na vida de um deficiente 
visual (Aluno Júlio) 
 

5.  Alceg Aluno cego Deficiente; cego; a pessoa. 

6.  Prof Professor Vidente; professores. 

7.  Rea Reação Aí eu fui buscando os recursos e correndo atrás; 
(Aluno Júlio) 

8.  Ens Ensino Dar aulas;  

9.  DesA Desempenho do 
aluno 

[saber] braile, soroban, informática, utilizar um 
teclado. 

10.  Ceg cegueira Perda de visão; ficar cego. 

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 
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Nas tabelas 6 e gráficos 6 seguintes a partir dos depoimentos dos alunos 

cegos são apresentados os percentuais acerca das as considerações relativas ao 

aprender em um contexto de inclusão e a opinião quanto à importância de estudar 

em uma escola comum. Neste assunto o núcleo de referência mais incidente, é o 

próprio aluno cego (Alceg – 20, 4%), e em segundo lugar as opiniões (Op – 16,7%), 

já que eles versam considerações sobre si mesmos e seus próprios pontos de vista 

sobre os temas propostos. 

 

Tabela 6 – Níveis de incidência dos núcleos de referência: considerações sobre o 
aprender em um contexto de inclusão 

N° 
de 
INT 

Nº 
de 
P 

OCORRÊNCIA DOS NÚCLEOS DE REFERÊNCIA 

Op Apr Inc Dif Alceg Prof Rea Ens DesA Ceg TOTAL 

03 21 9 6 3 7 11 5 4 5 3 1 54 

% 100 16,7 11,1 5,6 13 20,4 9,2 7,4 9,2 5,6 1,8 100 

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 
Gráfico 6 – Considerações sobre o aprender em um contexto de inclusão 

 
 
Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

A partir do gráfico e tabela acima, em terceiro lugar de incidência está o NR, 

referente a dificuldades (Dif – 13%); pois, os alunos cegos reconhecem e valorizam 

a possibilidade de estudar, em meio aos demais alunos, nos cursos regulares, 

entretanto, destacam a dificuldade pelas quais passam para conseguir acompanhar 

e seguir o mesmo curso da aprendizagem (Apr – 11,1%) proporcionado aos outros 

alunos; isto é observado com mais clareza nas falas de dois dos três interlocutores:  

 

 - ainda falta que as barreiras atitudinais, por exemplo, sejam 
quebradas, (P 4) 

16,7% 

11,1% 

5,6% 

13% 

20,4% 

9,2% 
7,4% 9,2% 

5,6% 
1,8% 

0

5

10

15

20

25

Op Apr Inc Dif AlCeg Prof Rea Ens DesA Ceg



117 
 

 - o ensino era bem precário, porque os professores na rede pública 
não estavam preparados. (P 14) 
 - [...] Mas é muito difícil, (P 17) 
 - faltam recursos, (P 18) 
 - os professores ainda não estão preparados. (P 19) 

 

Com isso, podemos inferir que o processo de aprender dos alunos cegos 

está geralmente atrelado às dificuldades, que eles precisam enfrentar, e as reações 

desencadeadas (Rea – 7,4%) para que consigam um desempenho (DesA – 5,6%) 

esperado, dificuldade também, referente ao ensino (Ens – 9,2%) dos professores 

(Prof – 9,2%).  

Outro sentimento percebido na fala de um dos discentes é a descrença 

relacionada ao processo inclusivo (Inc – 5,6%), quando o aluno Roberto deixa claro 

que,“ a inclusão hoje ainda não existe, o que existe é intrusão”, e pensando 

especificamente na inclusão no âmbito educacional, quando Júlio afirma que “[...] os 

professores ainda não estão preparados” 

A respeito da inclusão, a partir das palavras de cada dos alunos 

entrevistados, entendemos que eles possuem opiniões sobre o tema e são 

conscientes dos rumos no âmbito educacional, demonstrando que não estão alheios 

às informações sobre o processo inclusivo, do qual deveriam fazer parte e, que tanto 

tem permeado nossas reflexões nesta investigação. 

A inclusão precisa ser pensada não apenas como inserção de alunos, mas 

como um ambiente no qual as atitudes de respeito às diferenças sejam 

manifestadas e todos os alunos sejam atendidos em suas necessidades 

educacionais. 

Esse desafio de reconhecimento, respeito e aceitação às diversidades deve 

ser uma premissa não só nas escolas, onde alunos com e sem deficiência dividem 

as mesmas oportunidades, mas em todos os âmbitos sociais. Os depoimentos 

revelam que aprender é importante, mas ao mesmo tempo, esta aprendizagem está 

atrelada a alguns percalços, pois nas palavras de Júlio, “os professores na rede 

pública não estavam preparados para dar aulas a um cego”. 

Nos preceitos de uma educação inclusiva, a escola deve buscar adaptar-se 

às necessidades educacionais dos alunos e oferecer uma educação de qualidade 

para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça, de forma benéfica e efetiva, 

para todos, quer possuam ou não algum tipo de deficiência. Essa interação, entre os 
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diferentes sujeito e saberes, promove o reconhecimento e valorização à diversidade, 

como uma condição humana que favorece a aprendizagem (PRIETO, 2006). 

Contudo, desde a década 80 até a atualidade, a inclusão se encontra em 

encaminhamento, e ainda encontramos sentimentos de descrédito quanto ao 

processo inclusivo, em todos os âmbitos sociais, pois nos dias de hoje, 

freqüentemente, ouvimos, até mesmo de nossos colegas de profissão, discursos 

utópicos sobre a inclusão e preconceituosos, quanto à necessidade de segregação 

dos alunos com deficiência em instituições especializadas e a dificuldade de buscar 

alternativas de formação, para que as necessidades de aprendizagens destes 

alunos sejam respondidas. 

Refletindo sobre estes discursos de utopia ou descrédito sobre a inclusão, 

principalmente, quando parte de alguns colegas de docência, chegamos à conclusão 

que, ao nosso ver, parece ser mais fácil para muitas pessoas permanecerem em 

suas zonas de conforto e se pautar pelo discurso da utopia, procurando assim, se 

isentar da responsabilidade. Nesse ínterim, concordamos com Pires (2010) quando 

assegura que a sociedade é contraditória, pois, aparenta uma face de bondade e 

magnanimidade quando afirma ser inclusiva, mas, na realidade ela fala em inclusão, 

sem abdicar das práticas de exclusão. 

Como assevera o aluno Roberto, “ainda falta que as barreiras atitudinais, por 

exemplo, sejam quebradas (P 4)”. Acreditamos que estas barreiras são o principal 

impasse para o acolhimento e respeito ao outro, por este motivo concordamos com 

as palavras de Mittler (2003) quando alega que o maior obstáculo para a mudança 

está dentro de nós mesmos, seja nas nossas atitudes, seja nos nossos medos.  

Segundo Mittler (2003), tendemos a superestimar as dificuldades que podem 

enfrentar as pessoas com deficiência, assim como tememos os desapontamentos 

que eles podem experimentar se "falharem". Mas isso é cair na linguagem do “nós” e 

do “eles”33, que dificilmente são palavras que constroem uma sociedade inclusiva ou 

uma escola inclusiva.  

Não podemos querer a inclusão, se não nos comprometermos com o outro, 

nem buscarmos alternativas para que ele realmente seja participe das interações 

que se desenvolvem não apenas no âmbito educacional ou na sala de aula de 

língua espanhola, mas em todos os âmbitos sociais.  

                                                           
33

 Grifos do autor. 
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5.7 Motivações dos alunos cegos para a aprendizagem de Língua Espanhola. 

 

A aprendizagem das línguas estrangeiras tem se tornado nos últimos anos 

um diferencial, principalmente, no que se refere às oportunidades empregatícias que 

se apresentam às pessoas que dominam um ou mais idiomas. Num mundo cada vez 

mais globalizado as pessoas projetam na aprendizagem de outra língua estrangeira, 

tanto o estreitamento das relações de comunicação entre as pessoas de distintos 

países, quanto a probabilidade de ascenderam a postos mais elevados no âmbito 

profissional. 

Nossos alunos interlocutores, em suas as falas destacaram as motivações 

que os levaram à aprendizagem de uma língua estrangeira, e mais precisamente, a 

escolha da língua espanhola. Na tabela 7 e gráfico 7 abaixo estão apresentadas as 

motivações, em evidência a partir dos núcleos de referência e seus equivalentes 

paradigmáticos: 

 

Quadro 12 – NR: motivações para aprendizagem de E/LE 
 

ORDEM CÓDIGOS NÚCLEOS EQUIVALENTES PARADIGMÁTICOS 
1.  Op Opinião Eu escolhi a língua espanhola pensando em 

qualificação para o mercado de trabalho, já tinha 
feito o curso de inglês, aí tive oportunidade de 
fazer o de espanhol, tinha uma bolsa garantida, 
e então porque não fazer? Tinha tempo, tinha o 
curso a minha disposição, não ia gastar nada. 
Além disso, a língua espanhola cresceu muito 
nos últimos anos. (Aluno Roberto) 

Eu escolhi a língua espanhola por ser um idioma 
latino, o que facilitaria minha aprendizagem 
deste idioma, [...] optei pelo espanhol para 
agregar ao currículo um curso de idiomas e 
também, para acompanhar a parte esportiva e os 
noticiários tudo em espanhol pelo rádio.  
(Aluno Pedro) 

eu já tinha muita vontade de aprender o 
espanhol, porque sempre achei bonita a língua, 
e quando eu assistia a filmes em espanhol ficava 
igual a uma criança. Na escola, no Ensino 
Médio, eu aprendi muito pouco do espanhol. 
(Aluno Júlio) 

2.  Rea Reação E quando me ofereceram uma bolsa de estudos 
para cursar o espanhol no IFRN, não pensei 
duas vezes, fui fazer o curso, gostei muito. 
(Aluno Júlio) 

3.  Alceg Aluno cego Eu; me;  

4.  Apr Aprendizagem Fazer o curso; tinha feito; cursar 

5.  LíngE Língua Espanhola espanhol; língua; idioma 

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 
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Tabela 7 – Níveis de incidência dos NR: motivações para aprendizagem de E/LE 
N° de  
INT  

Nº de 
P 

OCORRÊNCIA DOS NÚCLEOS DE REFERÊNCIA 

Apr Alceg Rea Op LíngE TOTAL 

3 41 6 11 4 10 10 41 

% 100 14,6 26,8 9,8 24,4 24,4 100 

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

Gráfico 7 – Motivações para aprendizagem de E/LE 

 

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

Na tabela 7 e gráfico 7 acima, os núcleos mais incidentes são: Aluno cego 

(Alceg), com percentual de 26, 8%, Opinião e Língua Espanhola, estando os dois 

últimos com igual incidência, ou seja, 24,4%. Nó tópico discutido a incidência ocorre 

pelo fato de os alunos cegos esclarecerem os reais motivos pelos quais eles 

optaram pela aprendizagem da língua espanhola. Temos ainda, os núcleos 

Aprendizagem (Apr) com 14,8% e Reação (Rea) com 9,8%. 

A tabela 7 mostra na fala dos discentes que diferentes motivações os 

levaram à aprendizagem da língua espanhola, entre as motivações apresentadas 

estão: qualificação para o mercado de trabalho; disponibilidade; tempo; interesse; 

condições favoráveis, principalmente, no que se refere à gratuidade; a semelhança 

deste idioma com a língua portuguesa; além de outras motivações de ordem 

pessoal, como a oportunidade de acompanhar as notícias apresentadas no idioma 

em questão e a necessidade de agregar mais conhecimentos, que não foram 

suficientemente transmitidos na escola regular. 

Abordamos esta discussão por acreditarmos que a motivação para a 

aprendizagem de uma língua estrangeira é fator influenciador no processo de 

aprender, pois concordamos com Morales (2009) quando assinala que, o aluno está 
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mais propenso à aprendizagem, quando há um interesse próprio, quando há uma 

intencionalidade por parte do aluno para a aquisição daquele conhecimento. 

Nossos interlocutores expressam claramente suas motivações nas seguintes 

proposições: 

 

- Eu escolhi a língua espanhola pensando em qualificação para o 
mercado de trabalho, [..] Tinha tempo, tinha o curso a minha 
disposição, não ia gastar nada. Além disso, a língua espanhola 
cresceu muito nos últimos anos. (P.1, P.6 a P.8) 
 - optei pelo espanhol para agregar ao currículo um curso de idiomas 
e também, para acompanhar a parte esportiva e os noticiários tudo 
em espanhol pelo rádio (P. 10 e P.11) 
 - eu já tinha muita vontade de aprender o espanhol, porque sempre 
achei bonita a língua, [..] Na escola, no Ensino Médio, eu aprendi 
muito pouco do espanhol. (P.12 e P.13; P.16) 

 

As proposições nos indicam que os discentes, estão cientes quanto ao 

objetivo que os guiou à aprendizagem da língua espanhola e os expressaram 

livremente, em sua forma mais completa nas proposições acima destacadas.  

Nossa leitura acerca destas explanações nos leva a acreditar que nossos 

interlocutores discentes demonstravam a condição de estarem abertos à 

aprendizagem da língua espanhola, e aptos a adquirir os conhecimentos 

necessários para o domínio da língua. 

Por este motivo, ressaltamos que o processo de ensino e aprendizagem de 

língua e, em concreto, o da língua espanhola, não se desarticula da sociedade na 

qual estamos inseridos, melhor explicando, as intenções e motivações pessoais e/ou 

sociais são favorecedoras da aprendizagem de uma língua estrangeira, como 

assegura, ainda mais, Baralo (2004) quando defende que no ensino de línguas, a 

motivação faz com que seja determinada a produção de uma real apropriação do 

conhecimento ou que esse conhecimento seja alcançado, pois à medida que são 

intensificados, por parte do aprendiz, o interesse e a necessidade da língua, o 

processo de aprendizagem, certamente, ocorrerá e, gradualmente, conseguirá um 

avanço esperado. 
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5.8 O aprender a língua espanhola: ações e recursos didáticos percebidos pelos 

alunos cegos. 

 

No que se refere ao aprender e ensinar língua espanhola, ou seja, as aulas 

de língua espanhola propriamente dita, as ações didáticas e os recursos utilizados 

na sala de aula, na percepção dos alunos cegos encontramos, a partir das suas 

falas, nove núcleos de referência, advindos da ordenação de 20 proposições, que se 

relacionam. Os depoimentos foram destacados no quadro 13 a seguir. 

 

Quadro 13 – NR: ações e recursos didáticos percebidos pelos alunos cegos. 
 

ORDEM CÓDIGOS NÚCLEOS EQUIVALENTES PARADIGMÁTICOS 
1.  RecD Recursos 

Didáticos 
eu tive três professores, o professor Carlos usava 
bastante o quadro, usava filmes, usava músicas; ele 
não se prendia ao recurso do livro; a professora Ana 
que trabalhava com material concreto, ela levava 
bastante vídeo, ela levava algumas vasilhas com 
produtos de limpeza para a gente aprender o nome; 
tinha a professora Rosa, que foi muito bacana. Ela 
gostava muito da parte da gramática, da literatura e tal; 
(Aluno Pedro) 
 

2.  Exc Exclusão Nas aulas de espanhol foram usados filmes, músicas, 
mas não havia nenhuma estratégia específica para 
mim; Mas, várias vezes eu fiquei de fora das atividades 
em sala, (Aluno Júlio) 
 

3.  Apr Aprendizagem O primeiro foi mais produtivo, mais proveitoso para 
mim, porque no segundo fiquei mais na acomodação, 
participava da aula, assistia todas as aulas, mas não 
entregava as tarefas; (Aluno Roberto) 
 

4.  Reação Rea Ficar mais na acomodação; não entregar as tarefas. 

5.  Ens Ensino Primeiro; segundo; aula. 

6.  Prof Professor Carlos; Ana; Rosa; ele; a (culpo). 

7.  Alceg Aluno cego A gente; mim; eu. 

8.  AçD Ações 
Didáticas 

ele não se prendia ao recurso do livro; (Aluno Pedro) 

o professor direcionava a atividade perguntando e 
mediando, quando necessário (Aluno Roberto) 
 

9.  Op Opinião Eu não a culpo, porque era a primeira vez que ela 
ensinava a um deficiente visual, e ela não sabia o que 
fazer; (Aluno Júlio) 
 

Ele passava as atividades e era faça se quiser, se não 
quiser não faça e tal. Foi totalmente diferente. (Aluno 
Roberto) 

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 
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Por ordem de maior incidência os núcleos destacados são: Professor (Prof – 

20%), Recursos Didáticos (RecD – 18,3%), Ensino e Opinião (Ens – 13,3% e Op – 

13,3%), Ações Didáticas (AçD – 11,7%), Aluno cego e Exclusão (Alceg – 6,7% e Exc 

– 6,7%), Reação (Rea – 5%) e Aprendizagem (Apr – 5%). Eles podem ser melhor 

observados na tabela 8 e gráfico 8 seguintes. 

 

Tabela 8 – Níveis de incidência dos NR: ações e recursos didáticos percebidos 
pelos alunos cegos. 
N° 
de 
INT 

Nº 
de 
P 

OCORRÊNCIA DOS NÚCLEOS DE REFERÊNCIA  
TOTAL Ens Apr Alceg Prof Rea Op AçD RecD Exc 

3 20 8 3 4 12 3 8 7 11 4 60 

% 100 13,3 5 6,7 20 5 13,3 11,7 18,3 6,7 100 

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

Gráfico 8 – Ações e recursos didáticos percebidos pelos alunos cegos 

 
Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

Na opinião dos alunos dos cegos, apartir da análise da tabela e gráfico 

acima, percebemos que os núcleos de maior incidência são os professores, os 

recursos didáticos e a influências dos dois primeiros núcleos no terceiro: ensino. 

Sendo os três núcleos, na percepção dos alunos, os mais preponderantes ao seu 

aprender e mais destacados. 

Contudo, nos depoimentos percebemos a existência de sentimentos de 

exclusão, que se manifestam, principalmente, em um dos núcleos de grande 

incidência, ou seja, nos recursos didáticos. Destacamos as proposições reforçadoras 

deste aspecto para visualizarmos, mais enfaticamente, a fala dos discentes cegos, 

sobre estes sentimentos e sua relação com os recursos didáticos: 
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 - Ele passava as atividades e era faça se quiser, se não quiser não 
faça e tal. (P 6 e P 7). 
 - Nas aulas de espanhol foram usados filmes, músicas, mas não 
havia nenhuma estratégia específica para mim (P 21 e 22). 
 - Mas, várias vezes eu fiquei de fora das atividades em sala, (P. 28). 

 

Acerca dos relatos apresentados, observamos algumas dificuldades pelas 

quais passaram os alunos cegos na sala de aula do ensino de Língua Espanhola. 

Os depoimentos retratam atitudes que não deveriam condizer com os objetivos e 

preceitos de um ensino para todos, que acabam influenciando no processo de 

ensino-aprendizagem desses alunos. 

Tratando do ensino de Língua Espanhola, algumas práticas apresentadas 

nos depoimentos desvinculam os alunos da possibilidade de adquirir um acesso a 

outros conhecimentos, principalmente da capacidade de refletir sobre a natureza das 

linguagens que, por sua vez, contribuirão para que ele construa uma percepção 

crítica de si mesmo como ser humano (OLIVEIRA, L. 2009; MOITA LOPES, 2002). 

No ensino de línguas, a diversificação dos recursos utilizados é fundamental, 

para que o aluno esteja exposto às mais variadas mostras da língua aprendida, para 

o favorecimento da aprendizagem, também a consideração das divergências entre 

ela e a língua materna (para nós, a língua portuguesa), as especificidades 

lingüísticas e culturais que envolvem a língua estrangeira e a reflexão quanto à 

utilização em contextos comunicativos (ALMEIDA FILHO, 2002).  

Quanto aos recursos percebidos pelos alunos cegos, tendo por base seus 

depoimentos, inferimos que nem sempre a utilização de terminados recursos na 

tentativa de ensinar a língua por meio de outras possibilidades, os contemplou. 

Nessa perspectiva, é imprescindível retomar a discussão quanto à formação 

de professores para atuar no ensino de línguas, uma vez que a atuação docente é 

fundamental, pois eles serão os mediadores do conhecimento e junto aos 

estudantes, conduzirão à construção dos saberes. 

No ensino a atuação do professor é fundamental, pois leva o aluno 

gradativamente a alcançar novos níveis de compreensão dos conhecimentos 

trabalhados, e essa atuação se concretiza por meio das propostas didáticas e das 

intervenções realizadas por ele.  
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Corroborando com esta idéia Weisz (2009) declara que a função docente se 

consolida na criação de condições, para que o aluno possa exercer sua ação de 

aprender, participando de situações que favoreçam esta aprendizagem. 

Entretanto, na sala de aula de língua espanhola, esta consolidação do 

aprender ainda está caminhando, quiçá rumo a uma concretização, quando os 

recursos didáticos utilizados não conseguem responder as necessidades de 

aprendizagem dos alunos cegos. 

Percebemos, então, ser imprescindível a efetivação de ações que abarquem 

todo o âmbito educacional, pois, somente por meio do reconhecimento das 

necessidades dos discentes, de uma estrutura curricular apropriada, de estratégias 

de ensino que realmente respondam às necessidades educacionais, do uso 

específico de recursos, e, finalmente, das parcerias entre todos que fazem parte do 

processo de ensinar e aprender, serão responsáveis pela consolidação da educação 

como um direito de todas as pessoas (AGUIAR, 2004).  
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5.9 Relações estabelecidas na sala de aula de E/LE 

 

Tanto nas falas dos professores, quanto na dos alunos, sobre as relações 

entre alunos, professores e conhecimentos trabalhados, estabelecidas em sala de 

aula de língua espanhola, as opiniões discorrem sobre todos os agentes sociais 

deste processo. E para evidenciar estas relações, apresentaremos as vozes 

docentes e discentes no quadro 12 abaixo. Das seqüências discursivas dos 

depoimentos dos seis interlocutores, foram ordenadas 41 proposições e encontrados 

11 núcleos de referência, dispostos no quadro que segue. 

 

Quadro 14 – NR: descrição das relações na sala de aula de E/LE. 
 

ORDEM CÓDIGOS NÚCLEOS EQUIVALENTES PARADIGMÁTICOS 
1.  Apr Aprendizagem Enquanto o primeiro fazia questão que a gente 

participasse da aula, juntamente com todos os 
outros alunos; o segundo tava meio que nem aí.  
(Aluno Roberto) 
 

2.  Alceg Aluno cego Él; deles; eles; ellos; ciegos.  

3.  Alus Demais alunos Todo mundo; colegas de sala; outros alunos; los 
otros estudiantes. 

4.  Prof Professor Yo; uno; o primeiro; o segundo. 

5.  Rea Reação Colegas de sala; los otros alumnos; todo mundo. 

6.  Grp Grupo Todos los alumnos; todos los estudiantes.  

7.  Ens Ensino Vertentes; misma lógica. 

8.  Op Opinião Tinha uma relação muito boa com meus colegas de 
sala, nunca tive problemas, eles me auxiliavam 
muito. Com os professores posso dizer que foram 
duas vertentes, [...] com o primeiro fiquei dois 
semestres e com o segundo quatro. (Aluno Roberto) 
 

[...] Quanto aos outros alunos da sala, eles se 
davam muito bem. Não houve problemas, pois eles 
sempre foram muito comunicativos.(Prof. Ana) 
 

Minha relação com os colegas de sala foi boa, [...] 
Minha relação com os professores foi muito boa, eu 
acho que a minha presença trouxe um olhar 
diferenciado. (Aluno Pedro) 
 

Había una harmonía entre él y los otros alumnos, 
todo mundo lo consideraba mucho

34
; (Prof. Rosa) 

 

En la clase ellos siempre fueron bien acogidos por 
los otros estudiantes, nunca hubo ningún tipo de 
barrera, no hubo ningún tipo de dificultad en la 
relación entre ellos y los otros alumnos. Ellos hacían 
lo que hacían todos los estudiantes, nunca hubo 
criterios diferentes para evaluar, siempre fue la 

                                                           
34

 Havia uma harmonia entre ele e os outros alunos, todo mundo o considerava muito. 
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misma lógica, nunca los traté como ciegos, o sea, 
enseñaba diferente para ellos, enseñando para 
todos igual

35
. (Prof. Carlos) 

 

No curso de espanhol tinha uma colega de sala que 
me ajudava muito, [...] foi ela quem mais me ajudou 
nesse tempo para participação em sala de aula. 
(Aluno Júlio) 
 

9.  AçD Ação Didática Sempre estava ao lado deles e ajudava nas 
atividades, até mesmo para identificar o que 
precisava ser reforçado; (Prof. Ana) 
 

10.  Dif Dificuldade Enfrentei barreiras e também preconceito por parte 
da professora e dos alunos, mas consegui concluir o 
semestre. (Aluno Júlio) 
 

11.  AtitP Atitude do 
professor 

yo quería saber se él estaba se sintiendo bien, se él 
estaba aprendiendo, era una preocupación que 
generalmente uno tiene con todos los alumnos

36
; 

(Prof. Rosa) 

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

Dentre os 11 núcleos de referência se destacaram com os maiores números 

de incidência respectivamente: alunos cegos (Alceg – 24%), demais alunos (Alus – 

14%), Opinião (Op – 13%) e professores (Prof – 12%). O nível de incidência do 

núcleo de referência Alceg desponta com maior incidência, por serem os alunos 

cegos os agentes principais do enunciado discursivo.  

Os outros núcleos de referência que permeiam as relações ocorridas no 

contexto da sala de aula de língua espanhola, são os seguintes: atitudes dos 

professores (AtitP – 7%), Ações Didáticas (AçD – 7%), demais alunos (Grp – 7%) e 

Dificuldades (Dif – 5%); dispostos na tabela 9 e gráfico 9, apresentados 

seqüencialmente. 

 
Tabela 9 – Níveis de incidência dos NR: relações estabelecidas na sala de aula de 
E/LE  
N° 
de 
INT 

Nº 
de 
P 

OCORRÊNCIA DOS NÚCLEOS DE REFERÊNCIA 

Apr Alceg Alus Prof Rea Grp Ens Op AçD Dif AtitP TOTAL 

6 41 4 24 14 12 3 7 4 13 7 5 7 100 

% 100 4 24 14 12 3 7 4 13 7 5 7 100 

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

                                                           
35

 Na aula eles sempre foram bem acolhidos pelos outros estudantes, nunca houve nenhum tipo de 
barreira, nunca houve nenhum tipo de dificuldade na relação entre eles e os outros alunos. Eles 
faziam o que faziam todos os estudantes, nunca houve critérios diferentes para avaliar, sempre foi a 
mesma lógica, nunca os tratei como cegos, porque a única coisa que fazia era dar mais atenção a 
eles na aulas. 
36

 Eu queria saber se ele estava se sentindo bem, se estava aprendendo; era uma preocupação que 
geralmente se tem com todos os alunos, 
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Gráfico 9 – Relações estabelecidas na sala de aula de E/LE 

 
Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 
No âmbito educacional, a escola, enquanto instituição social, legalmente 

constituída, deve proporcionar um ambiente cujas atividades promovam uma 

cooperatividade e integração entre professor e aluno para o favorecimento do 

processo de ensino e aprendizagem (VIGOTSKY, 2007).  

Em consonância Stainback e Stainback (1999) reforçam que precisa haver, 

intencionalmente, um sentido de comunidade, de cooperação, em que todos os 

envolvidos devam estar inseridos, serem aceitos, se apoiarem e serem apoiados, 

por todos os que fazem o ambiente escolar, para que as necessidades educacionais 

específicas, dos que as possuem, sejam satisfeitas, e as mesmas oportunidades de 

aprendizagem sejam desfrutadas por todos os alunos. 

Nas declarações apresentadas sobre a relação: professor de línguas, aluno 

com cegueira e demais alunos, verificamos ser uma relação baseada mais na 

afetividade, amizade e cooperação entre eles. 

Outro fator fundamental, observado a partir dos depoimentos, era o auxílio 

dos colegas de sala. De acordo com Roberto, esse auxílio contribuiu para sua 

aprendizagem quando pontua que: “Tinha uma relação muito boa com meus colegas 

de sala, nunca tive problemas, eles me auxiliavam muito”. E Júlio reforça dizendo 

que “tinha uma colega de sala que me ajudava muito, [...], foi ela quem mais me 

ajudou nesse tempo para participação em sala de aula. 

Mas, apesar disso, ainda é possível observar um estranhamento dos 

colegas em relação às pessoas com deficiência. Um dos alunos vivenciou essa 

realidade diferente, tanto por parte do professor, quanto dos colegas de sala. Nas 
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palavras dele assim mencionadas: “Enfrentei barreiras e também preconceito por 

parte da professora e dos alunos, mas consegui concluir o semestre (P. 39 a 41). 

A relação pessoal com os outros alunos, na mesma sala de aula, deveria 

contribuir para melhoria das relações pessoais do grupo de alunos, elevação da 

auto-estima, favorecendo o respeito e aceitação das diferenças. Em suas palavras, 

todavia, o aluno deixa claro que tais atitudes ainda não foram consolidadas nem 

pelos colegas de sala, nem pelo professor. 

Para Sacristán (2000), a aprendizagem em sala de aula nunca é meramente 

individual, nem se limita às relações frente a frente ocorridas entre o professor e o 

aluno. È uma aprendizagem que se forma a partir de um grupo social, todos juntos 

constroem conhecimentos: professor e aluno, aluno e aluno, aluno e professor. 

Nos depoimentos, as relações acontecem harmoniosamente, porém vale 

ressaltar nas palavras do professor Carlos que afirma que “nunca los traté como 

ciegos, o sea, enseñaba diferente para ellos, enseñando para todos igual”, apesar 

da afirmação igualar o aluno cego aos outros alunos em termos de tratamento 

comum a todos, essa afirmação quando consideramos, o aspecto educacional, pode 

acarretar implicações no processo de aprendizagem às pessoas cegas, pois como 

afirma Reily, os educandos com necessidades educacionais especiais, apesar de 

terem os mesmos direitos, são diferentes em suas especificidades e aprendem de 

maneira diferente, porque cada pessoa é única, por isso, é preciso que lhes seja 

garantido o acesso ao conhecimento trabalhado, pelo veículo que lhes permita a 

significação do mundo. 

Tendo como exemplificação o aluno cego, ele possui uma memória auditiva 

bem desenvolvida, mas mesmo assim, não há possibilidade de ele armazenar todos 

os conceitos e informações trabalhados na escola, ou seja, ele precisa, por exemplo, 

se utilizar de outras estratégias, como fazer anotações através da escrita em braile, 

no computador com sintetizador de voz ou gravador, e posteriormente verificar se 

suas anotações são compatíveis com as observações do professor. 

Como destacado nas diversas falas, a maioria das relações entre os alunos 

cegos com os demais alunos ou com dos professores se davam amigavelmente, e 

verificamos que havia uma preocupação por parte de alguns professores na 

promoção de um melhor acompanhamento do aluno, como podemos destacar nas 

proposições: 
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 - yo quería saber se él estaba se sintiendo bien, se él estaba 
aprendiendo, era una preocupación que generalmente uno tiene con 
todos los alumnos; (P3 a P 6) 
 - Sempre estava ao lado deles e ajudava nas atividades, até mesmo 
para identificar o que precisava ser reforçado; (P 7 a P 9) 

 

Por outro lado, verificamos uma atitude contrária, por parte de outro 

professor, como aponta o aluno Roberto em seu depoimento: “Enquanto o primeiro 

fazia questão que a gente participasse da aula, juntamente com todos os outros 

alunos; o segundo tava meio que nem aí”.  

Somos seres heterogêneos, então a maneira como nos relacionamos com o 

outro é inerente à nossa personalidade. Em sala de aula, independentemente das 

especificidades dos nossos alunos, precisamos realizar nossa prática docente de 

modo a conceber esta relação como uma relação humana, na qual todas as nossas 

ações devem estar comprometidas com a aprendizagem dos alunos, tenham ou não 

alguma necessidade específica de aprendizagem. 

E isso, parte da nossa postura ética de educador, que de acordo com Pires 

(2010, p. 103), essa postura ética, “só é valorada quando ele estabelece uma 

relação com o outro, pois a existência do ser humano realiza-se na luta pela 

liberdade do ser em conviver, participar, respeitar e amar o outro”. 

O perceber o outro não demanda recursos especiais nem tecnológicos, 

apenas a sensibilidade de saber que o aluno, no nosso caso o aluno cego, se faz 

presente na sala de aula de língua espanhola e, semelhante aos demais alunos, 

possui sua maneira e tempo de aprendizagem. 

Desse modo não caberia um discurso onde pregamos a igualdade, quando 

ao mesmo tempo, não percebemos que, para o aluno cego conseguir alcançar as 

mesmas oportunidades de aprendizagem, é preciso que estejamos cientes que, 

quando necessário, outras estratégias, instrumentos e recursos didáticos serão 

imprescindíveis ao seu aprender. 
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5.10 Opiniões dos alunos cegos: aspectos negativos no ensino e aprendizagem de 

E/LE. 

 

Para os aspectos negativos, de acordo com os depoimentos dos alunos 

cegos, foram encontrados 7 núcleos de referências nas 19 proposições, que estão 

diretamente relacionados à aprendizagem dele. No quadro 15 visualizaremos os 

núcleos encontrados. 

 

Quadro 15 – NR: aspectos negativos no ensino de E/LE 

 
ORDEM CÓDIGOS NÚCLEOS EQUIVALENTES PARADIGMÁTICOS 

1.  Apr Aprendizagem Aprendizagem; conteúdo 

2.  Alceg Aluno cego Eu; mim. 

3. . Prof Professor Eles. 

4.  AçD Ação Didática Não contribuíram para minha aprendizagem o uso 
de filmes e músicas sem nenhuma estratégia 
específica, também o fato de só ter participado nos 
teste de conversação e não ter participado das 
atividades que trabalhavam a parte escrita.  
(Aluno Júlio ) 
 

5.  RecD Recursos 
Didáticos 

Filmes; músicas; livro. 

6.  Dif Dificuldades Também, não tive acesso ao livro no curso de 
espanhol, (Aluno Roberto) 
 

Para mim, acho que uma das grandes dificuldades 
do curso foi o fato de não ter o livro em braile [...] 
quando o livro em braile ficava pronto o semestre já 
havia terminado, (Aluno Pedro) 
 

eu não tive acesso ao livro; (Aluno Júlio) 
 

7.  Exc Exclusão 
 

alguns filmes que foram passados sem áudio e eu 
não tive acesso ao conteúdo porque era muito 
rápido; e eu não conseguia compreender, as 
vezes, o que estava sendo dito.  (Aluno Roberto) 
 

As atividades que envolviam música e 
preenchimento de lacunas [...], eu só participava 
ouvindo a canção. (Aluno Roberto) 
 

Eles sempre utilizavam músicas para 
preenchimento de lacunas, mas, geralmente, eu 
não participava; (Aluno Pedro) 
 

Também, nas aulas onde eram colocados filmes 
inteiros, eu ficava descontextualizado. (Aluno 
Pedro)  
 

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 
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Destes sete núcleos o de maior incidência se refere ao aluno cego (Alceg – 

29,5%), e depois aos recursos didáticos (RecD – 23,5%) utilizados pelos professores 

(Prof – 2,9%). Considerando as falas dispostas no quadro abaixo, percebemos que 

os núcleos de referência com a segunda maior incidência (RecD – 23,5%), foram 

desfavorecedores do ensino da língua para estes alunos. 

Este desfavorecimento é relatado pelos alunos, que o caracterizam como 

dificuldades (Dif – 11,8%) encontradas e, que em alguns casos, acabou levando a 

sentimentos de exclusão (Exc – 8%), uma vez que os alunos cegos não 

participavam da dinâmica das ações propostas. Ainda como pontos negativos 

valorados pelos alunos os núcleos Aprendizagem e Ações didáticas tiveram os 

seguintes índices: Apr – 5,9%; AçD – 2,9%. Verificaremos a força destes sete 

núcleos, no que diz respieto aos aspectos negativos do ensino e aprendizagem da 

língua espanhola, na tabela 10 e gráfico 10 que seguem. 

 

Tabela 10 – Níveis de incidência dos NR: aspectos negativos no ensino e 
aprendizagem de E/LE 

N° de 
INT 

Nº 
de 
P 

OCORRÊNCIA DOS NÚCLEOS DE REFERÊNCIA 

Apr Alceg Prof AçD RecD Dif Exc TOTAL 

6 19 2 10 1 1 8 4 8 34 

% 100 5,9 29,5 2,9 2,9 23,5 11,8 23,5 100 

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

Gráfico 10 – Aspectos negativos no ensino e aprendizagem de E/LE 

 
Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

Nas palavras dos alunos cegos, de forma bem clara, observamos as 

angústias comuns pelas quais eles passam quando se referem aos recursos 

didáticos utilizados em sala de aula de língua espanhola. 
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Em se tratando especificamente desses alunos, determinados recursos 

didáticos utilizados nas aulas, por exemplo, imagens, vídeos, figuras, entre outros, 

acabam desfavorecendo o processo de ensino-aprendizagem, se não houver uma 

preocupação por parte do professor em utilizá-los, considerando os demais sentidos, 

mais especificamente a audição e o tato, para a apreensão dos conhecimentos.  

Para Bagno (2005), o material deve estar adequado às necessidades dos 

alunos e Moreira (2004) chama a atenção, sugerindo que não há necessidade de 

dispor de materiais específicos, mas efetivar uma correta adaptação metodológica, 

de modo a atender a todos os alunos. 

Segundo Reily (2004) para tornar as imagens acessíveis ao aluno cego, 

podemos nos utilizar da palavra do outro (do colega de sala, ou da professora) 

fazendo a descrição e significação, e gradativamente o aluno cego vai se 

apropriando do sentido, trazendo suas experiências pessoas de vida para a 

situação. Também, quanto a filmes e vídeos, se faz necessário a contextualização e 

informações gerais sobre eles, e na seqüência a descrição das cenas; tal sugestão 

pode ser realizada pelo professor ou por um colega da sala. 

Numa sala de aula mista, onde há alunos com e sem deficiência, os 

procedimentos metodológicos podem ser gerais, pois são importantes e 

necessários, desde que haja uma flexibilização que permita adaptações capazes de 

atender às necessidades individuais também do aluno com deficiência para o qual 

estamos ensinando (DALL’ACQUA, 2002). 

Nos depoimentos, fica implícito o sentimento de exclusão dos alunos cegos 

em uma sala aula, cuja maioria dos alunos é vidente. Eles relatam a ausência de 

estratégias que responderiam às suas especificidades de aprendizagem e 

permitiriam sua participação efetiva nas ações realizadas. 

Esses depoimentos afetam o curso de um ensino inclusivo e nos leva a 

refletir que, apesar de toda ênfase e relevância das políticas e práticas inclusivas, 

ainda se materializam nas salas de aula, sentimentos de exclusão relativos aos 

alunos com deficiências. 

Sem pretensão de responsabilizar somente o professor por não buscar 

capacitação, ou desenvolver um trabalho que atenda às necessidades também dos 

alunos cegos, devemos levar em conta, como já citado anteriormente, as questões 

estruturais, organizacionais e pedagógicas em que se encontram os ambientes 

educacionais. 
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Precisamos, então, buscar outros meios para que tais sentimentos sejam 

evitados. Para isso, devem ser requeridas mudanças profundas nos âmbitos 

educacionais, não sendo responsabilidade apenas do sistema educacional. 

Presumimos que para uma tarefa dessa amplitude, seja necessário um esforço 

conjunto da sociedade na busca de caminhos que favoreçam a integração de todos 

os cidadãos (MARCHESI, 2004). 

Para Bueno (2003), o fracasso na aprendizagem do aluno tanto pode estar 

relacionado a fatores internos presente na sala de aula, quanto externos. Para o 

autor supracitado os fatores internos dizem respeito ao planejamento inadequado 

das atividades por parte do professor, erros na escolha de matérias e métodos de 

ensino, formas de motivação impróprias, aplicação de medidas educativas 

extremante repressoras ou permissivas; e por sua vez os externos, que são as 

dificuldades de interação com as outras pessoas, ausência de participação em 

outras atividades sociais, relações familiares conturbadas, superproteção ou a 

ausência de atenção apropriada. 

A partir das ideias de Bueno (2003) explicitadas acima, é pertinente 

comentarmos que são muitos os aspectos que podem influenciar negativamente no 

aprender dos alunos cegos, por este motivo, precisamos fazer a nossa parte, e 

buscar por meio de ações educativas a tentativa de minimização destes aspectos 

negativos ao aluno cego, os quais não permitem a progressão da aprendizagem.  

Com vistas a esta tentativa de minimização, Bueno (2003) nos traz algumas 

orientações que podem fundamentar a consecução deste objetivo quando pontua 

ser necessário:  

 

 Conhecer as características dos alunos; 

 Realizar planejamento adequado, tanto no que se refere ao 
programa quanto aos métodos de ensino; 

 Determinar o nível inicial de conhecimentos; 

 Prever os recursos necessários: metodologias, estratégias, 
materiais didáticos e específicos, assim como, colaborar com 
outros docente no preparo e adaptação de materiais 
necessários; 

 Avaliar de maneira continua os resultados obtidos; 

 Avaliar os programas e métodos de trabalho, a fim de 
introduzir alterações quando for necessário. 
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Atrelado a estas orientações também é de fundamental importância a 

utilização dos sentidos remanescentes, como o tato, audição, o paladar e o olfato 

em atividades que possam estimulá-los.  

Entretanto, não podemos generalizar e acreditar em um processo de ensino-

aprendizagem para o ensino de língua estrangeira, de forma unilateral, tendo em 

vista a heterogeneidade dos sujeitos com deficiência, no nosso casos o aluno cego, 

então, devemos considerar, para esse estudo, duas características importantes: a 

memória visual que um dos alunos possui, por ter adquirido a cegueira aos vinte e 

oito anos, e a condição dos outros dois alunos de terem nascidos cegos. 

Para Bueno (2003) as pessoas que perdem a visão em uma fase mais 

avançada do seu desenvolvimento, ou seja, aquelas com cegueira adquirida 

conseguirão de forma mais rápida e fácil adquirir conceitos, pois elas farão 

associações às imagens visuais que experienciaram antes da perda da visão; por 

outro lado, as pessoas nascidas cegas, cegueira congênita, irão requer um 

detalhamento maior e mais preciso acerca dos conceitos a serem trabalhados.  

Todavia, para nossos alunos interlocutores, apesar de dois deles possuírem 

cegueira congênita e o terceiro, cegueira adquirida, observamos que, mesmo 

apresentando características distintas e acreditando serem seus condicionantes 

pessoais diferentes, os depoimentos revelaram a existência de semelhanças que 

dizem respeito a impedimentos e dificuldades na aprendizagem da língua em foco. 

Os três alunos destacaram como negativo o fato de não possuírem o livro 

em braile, a utilização de recursos didáticos como filmes ou vídeos sem áudio, nem 

estratégia específica para eles; o que consideramos ser mais um reforço que nos 

remete à discussão empreendida anteriormente, com relação à visualização do 

aluno como não cego, igual em todos os aspectos, sem preocupação com suas 

particularidades de aprendizagem. 

Para auxiliar as ações didáticas a serem utilizadas junto aos educandos com 

deficiência visual, Lima e Lima (2009) nos proporcionam importantes orientações 

para o trabalho pedagógico, e enfatizam serem aportes que também podem ser 

adequados ao ensino dos demais alunos:  

 

a) O material da aula (vocabulário, textos, atividades) ou a matéria escrita 
no quadro deve ser repassado antecipadamente em braile; ou se utilizar 
dos recursos tecnológicos (enviar por e-mail, digitalizar, escanear); 
b) Os exercícios escritos no quadro deverão ser lidos em voz alta; 
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c) A prática da soletração de vocábulos, especialmente os que 
apresentem maior dificuldade ortografia, deve ser uma constante em 
situação de sala de aula; 
d) O incentivo ao aluno para soletrar palavras mais complexas e que 
apresentem maior dificuldade de ortografia deve ser contemplado nas 
atividades; 
e) As imagens, desenhos, gravuras, vídeos, quando utilizados, devem 
ser apresentados antes aos alunos sob a forma de descrição; 
f) A tentativa de unir áudio e descrição à exploração tátil de uma possível 
imagem, figura ou desenho, quando houver possibilidade, também deve 
ser incorporada na prática educativa; 
g) A realização de descrição dos recursos sonoros, em caso de vídeos 
ou filmes; 
h) Em situações de testes, a redução das questões que levem o aluno à 
necessidade de consultar textos, dicionários, gramáticas, pois requer muito 
tempo do aluno, principalmente se os materiais estiverem em braile; 
i) A necessidade educacional do aluno cego deve ser contemplada na 
avaliação, adaptando-se perguntas, questões; 
j) As atividades em grupo e a participação deles na sala de aula devem 
buscar a integração. 

 

Estas orientações corroboram com os preceitos de uma educação para 

todos, quando são capazes de responder especificamente tanto às necessidades 

educacionais do estudante cego, quanto à dos outros alunos, por isso não devem 

ser concebidas como orientações fechadas, absolutas, pois estamos lidando com a 

heterogeneidade dos sujeitos e seus condicionantes. 

Isto posto, precisamos esclarecer que devemos defender uma igualdade, no 

que se refere à capacidade de aprender e as condições que devem ser 

possibilitadas para proporcionar a aprendizagem dos alunos cegos. Porém, 

devemos ser conscientes que as estratégias pedagógicas, ações e recursos 

didáticos utilizados na sala de aula de língua espanhola, sem as condições e 

adaptações necessárias, para que eles se apropriemm dos conhecimentos 

trabalhados serão desfavorecedoras e desmotivadoras para estes educandos. 
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5.11 Opiniões dos alunos cegos: aspectos positivos no ensino e aprendizagem 

E/LE  

 

No tópico anterior visualizamos as considerações dos alunos quanto aos 

aspectos negativos do ensino da Língua Espanhola. Neste tópico analisaremos os 

depoimentos sobre os aspectos considerados positivos pelos alunos.  

No quadro abaixo foram elencados a partir do ordenamento das 25 

proposições, 10 núcleos de referência, dispostos no quadro abaixo. 

 

Quadro 16 – NR: aspectos negativos no ensino e aprendizagem de E/LE 
 

ORDEM CÓDIGOS NÚCLEOS EQUIVALENTES PARADIGMÁTICOS 
1.  Ens Ensino Metodologia; aulas; aula 

2.  Apr Aprendizagem Conhecimento; aprendizagem; 

3.  Alceg Aluno Cego mim; me. 

4.  Alus Demais alunos colegas; colegas de sala;  

5.  Prof Professor Professor; professora; ele; professores; ela. 

6.  Op Opinião Para mim foram elementos favorecedores: a 
semelhança entre o espanhol e a língua portuguesa, 
as aulas interativas do primeiro professor, ele 
formava grupos, promovia competições, um grupo 
contra o outro, jogos de perguntas e respostas, 
sobre vocabulário e grafias das palavras, isso 
contribuiu não só para a aprendizagem da língua 
espanhola, mas principalmente para a socialização 
com os colegas de sala. (Aluno Roberto) 

A aceitação dos professores e a mudança de 
metodologia pela professora Ana foram bem 
positivas; ela usava materiais concretos na aula. 
Isso foi muito bom. (Aluno Pedro) 
 

era muito bom quando ela ensinava fazendo a 
relação com a língua portuguesa, quando usava 
mais a comunicação e também, nossos 
conhecimentos prévios sobre determinados assunto. 
(Aluno Júlio) 
 

7.  AçD Ações Didáticas o interesse do primeiro professor (Ana) em mostrar 
as coisas que ela estava fazendo, a convivência 
com os colegas, o conhecimento do idioma em si; 
(Aluno Roberto) 
 

8.  RecD Recursos 
Didáticos 

jogos de perguntas e respostas; competições; 
materiais concretos; trabalhos em grupo. 

Sim; outra coisa boa, também, eram os trabalhos 
em grupo, porque me ajudavam muito e neles dava 
para tirar mais dúvidas. 
(Aluno Júlio) 

9.  Grp Todos os alunos nossos 

10.  LíngE Língua 
Espanhola 

idioma; espanhol; língua espanhola. 

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 
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Dos núcleos de referência apresentados a incidência maior está igualmente 

disposta em dois deles: no Professor (Prof – 19,6%) e na opinião (Op – 19,6%) que 

os alunos versam sobre o agente do ensino. Na seqüência, também em igualdade 

de incidência estão as Ações didáticas (AçD – 11,8%) e recursos didáticos(RecD – 

11,8%), depois com distintos percentuais estão Ensino (Ens – 12,8%), Aluno cego 

(Alceg – 9,9%), a aprendizagem (Apr – 5,9%), Demais alunos (Alus – 5,9%), Língua 

Espanhola (LíngE – 5,9%).e todos os alunos (Grp – 2%). Na tabela 11 e gráfico 11 

podemos verificar os referidos percentuais. 

 

Tabela 11 – Níveis de incidência dos NR: aspectos positivos no ensino e 

aprendizagem de E/LE 

N° 
de 
INT 

Nº 
de 
P 

OCORRÊNCIA DOS NÚCLEOS DE REFERÊNCIA  
TOTAL Ens Apr Alceg Alus Prof Op AçD RecD Grp LíngE 

3 25 4 3 5 3 10 10 6 6 1 3 51 

% 100 7,8 5,9 9,9 5,9 19,6 19,6 11,8 11,8 2,0 5,9 100 

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 
Gráfico 11 – Opinião: aspectos negativos no ensino e aprendizagem de E/LE 

 
Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

Apesar de alguns recursos e ações didáticas apontados pelos alunos no 

tópico anterior, como a ausência do livro em braile, o uso de filme e vídeos, as 

atividades que envolviam preenchimentos de lacunas; não terem contemplado suas 

particularidades de ensino, eles reconhecem como positivo a utilização por parte dos 

professores, em virtude da diversificação e pelo fato de terem sido oferecerecidos 

outros recursos, além dos costumeiros exercícios de repetição de diálogos e 

atividades descontextualizadas. 

12,8% 

5,9% 

9,9% 

5,9% 

19,6% 19,6% 

11,8% 11,8% 

2% 

5,9% 

Ens Apr AlCeg Alus Prof Op AçD RecD Grp LingE

0

5

10

15

20

25



139 
 

Na fala de um dos alunos, também, a utilização do conhecimento prévio do 

aluno pelo professor foi destacado como positivo, pois, o condicionamento da ação 

se configurou como um aporte para a obtenção de novas aprendizagens.  

Para Moreira e Masini (2001), o ensino de uma língua estrangeira deve ter 

como suporte aquilo que o aluno já sabe, isto é, sua língua materna (no nosso caso 

a língua portuguesa), e os conceitos lingüísticos que já possui. Logo, a ação docente 

em trabalhar partindo do conhecimento que o aluno já possui, foi favorecedor para a 

aprendizagem. 

Um ponto, também, importantíssimo e já discutido em nossa investigação 

trata da mudança de metodologia da Professora Ana com a inserção de materiais 

concretos na aula, buscando assim utilizar os sentidos remanescentes do aluno 

cego, e também melhor fixar os conhecimentos trabalhados para os alunos videntes. 

No depoimento, no tópico sobre o aprender língua espanhola, o aluno Pedro relata 

que a referida professora levava vasilhas para sala, eram depósitos de produtos de 

limpeza, para que os alunos aprendessem o vocabulário, o que reforçou sua 

aprendizagem e foi bem acolhido por ele, citando a mudança de metodologia como 

positiva. 

A relação com os colegas de sala, já mencionada anteriormente, se mostrou 

importante, não apenas para socialização, mas também foi um fator fundamental à 

aprendizagem deles, quando, nos depoimentos, os alunos cegos relatam que, os 

colegas de sala os ajudavam na aquisição dos conhecimentos trabalhados. 

A socialização entre eles foi de fundamental importância para a 

aprendizagem da língua e, estabelecendo um elo com as ideias de Vigotsky (2007), 

verificamos a importância da cooperatividade e dos conhecimentos construídos em 

conjunto por todos os agentes do processo de ensinar e aprender, evidenciadas nas 

interações: professor e alunos, alunos e alunos. 
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5.12 Avaliações do ensinar e aprender E/LE pelos alunos cegos 

 

Das 22 proposições ordenadas a partir dos depoimentos, que versam sobre 

a avaliação do processo de ensino e aprendizagem da língua espanhola, pelos 

alunos cegos, identificamos 9 Núcleos de referência. No quadro 16, tabela 12 e 

gráfico 12, estão dispostos estes nove núcleos e seus equivalentes paradigmáticos, 

e, seqüencialmente, as discussões sobre a incidência deles. 

 
Quadro 17 – NR: Avaliação do ensino da língua espanhola pelos alunos 

entrevistados. 
 

ORDEM CÓDIGOS NÚCLEOS EQUIVALENTES PARADIGMÁTICOS 
1.  Ens Ensino Aula; curso. 

2.  Apr Aprendizagem Conhecimento; aprendizagem; trabalhar. 

3.  Alceg  Aluno cego Nós; mim; nosso; eu. 

4.  Alus Demais alunos Colegas; grupo. 

5.  Prof Professor Professora. 

6.  Op Opinião para nós, alunos cegos, a parte escrita ainda é o 
nosso calcanhar de Aquiles no processo de 
aprendizagem da língua espanhola. 
A sugestão que faço é trabalhar mais conversação 
no curso, e no nosso caso, os cegos, termos mais 
acesso ao texto em braile. (Aluno Pedro) 
 

no curso aprendi mais nas atividades em dupla 
com os colegas do que propriamente na aula 
falada pela professora, porque com os colegas eu 
trabalhava mais a oralidade, eu tinha sempre mais 
facilidade nas atividades em grupo. (Aluno Júlio) 
 

7.  Aval Avaliação Se eu tivesse que dar uma nota ao curso de zero a 
dez, acho que, sete e meio ou oito, para mim o 
objetivo foi alcançado, pois pretendia ter 
conhecimento do idioma e conhecimento de 
culturas diferentes; e isso eu consegui. (Aluno 
Roberto) 
 

Acho que ficaram lacunas principalmente com a 
parte escrita e creio que deveria ter mais 
conversação, para ouvir, discutir... (Aluno Pedro) 

O curso foi muito bom, mas o que deu para 
perceber é que meu aprendizado foi mais ou 
menos vinte por cento, deixei de aprender muitas 
coisas e pretendo continuar o curso. (Aluno Júlio) 
 

8.  LíngE Língua Espanhola Língua espanhola; idioma. 

9.  RecD Recursos Didáticos Atividades em dupla; conversação; texto em braile.  

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 
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Dos núcleos encontrados, o NR Aluno cego alcançou a maior incidência 

(Alceg – 23,5 %), depois a avaliação do processo (Aval – 19,6%), seguido da opinião 

dos alunos (Op – 17,7%) sobre o ensino e aprendizagem da língua espanhola e, 

seqüencialmente: aprendizagem (Apr – 11,8%), ensino (Ens – 9,8%), Recursos 

Didáticos (RecD – 7,8%), demais alunos (Alus – 3,9%), Língua Espanhola (LíngE – 

3,9%) e Professor (Prof – 2%). 

 

Tabela 12 – Níveis de incidência dos NR: avaliação do ensino da língua  
espanhola pelos alunos entrevistados 

N° 
de 
INT 

Nº 
de 
P 

OCORRÊNCIA DOS NÚCLEOS DE REFERÊNCIA 

Ens Apr Alceg Alus Prof Op Aval LíngE RecD TOTAL 

3 22 5 6 12 2 1 9 10 2 4 51 

% 100 9,8 11,8 23,5 3,9 2,0 17,7 19,6 3,9 7,8 100 

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

Gráfico 12 – Avaliação do ensino da língua espanhola pelos alunos entrevistados. 

 
Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

Percebemos, assim, algumas observações quanto à ausência da expressão 

escrita nas aulas de Língua Espanhola. Sobre este assunto, apesar de já havermos 

discutido anteriormente, vimos a necessidade de retomar, pois os alunos 

destacaram nas falas a inexistência, para eles, de propostas didáticas nas quais a 

expressão escrita poderia ser trabalhada e, também, ser favorecedora à 

aprendizagem da Língua Espanhola. 

Para Bagno (2005), o ato de escrever não se configura com repetição 

mecânica de palavras ou orações, e sim como a conscientização de que cada 

palavra ou oração é apenas uma abertura para o mundo.  
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Sendo assim, o professor deve trabalhar esta expressão de forma 

motivadora, buscando despertar o interesse do aluno. E, no tocante à Língua 

Espanhola, essa idéia é reforçada por Moreira, M. (2004) que aconselha aos 

professores a apresentação de oportunidades aos alunos, além das costumeiras 

decodificações de mensagens. 

Em outras palavras, para o ensino da língua estrnageira em questão, é 

ressaltada a necessidade de que o ensino do desenvolvimento da escrita seja 

direcionado de maneira a relacionar experiências que viabilizem a utilização em 

contextos específicos, sejam como recursos de expressão ou de interação 

comunicativa, cabendo aos professores a criação de estratégias que possibilitem 

este aprendizado. 

Outro aspecto também, nestas estratégias sobre o processo de ensino-

aprendizagem para alunos cegos, como expõe Herrero (2000), é a utilização dos 

outros sentidos, além da visão, sendo importante a utilização de materiais táteis e 

auditivos, junto aos materiais visuais utilizados pelo restante dos alunos. No entanto, 

durante as aulas, foram poucas as estratégias com o uso do estímulo tátil, por 

exemplo, podemos citar, a iniciativa da professora Rosa que segundo o aluno Pedro; 

“a professora Ana que trabalhava com material concreto, ela levava bastante vídeo, 

ela levava algumas vasilhas com produtos de limpeza para a gente aprender o 

nome”. Iniciativa esta que contribuiu para a aprendizagem do referido aluno. 

Por outro lado, observamos, a partir da fala de um dos alunos, que houve 

um pouco de omissão por parte de um dos professores, pois não existia uma 

preocupação na transmissão de conhecimentos trabalhados em sala de aula, que 

seriam fundamentais ao aluno, ou havia um possível desinteresse, ou ainda 

despreparo do professor, que não permitia ao aluno a aquisição desses 

conhecimentos.  

Podemos perceber esta afirmação quando o aluno Roberto esclarece que, 

“posso dizer que foram duas vertentes, pois tive dois professores diferentes. 

Enquanto o primeiro fazia questão que a gente participasse da aula juntamente com 

todos os outros alunos, o segundo tava meio que nem aí”. 

De acordo com Marchesi (2004), na sala de aula deve haver uma 

interatividade entre professor, aluno e conteúdo da aprendizagem para o 

favorecimento do processo de ensino aprendizagem. Porém, de acordo com a fala 

acima destacada, esta interatividade estaria funcionando desarmonicamente, uma 
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vez que o conteúdo da aprendizagem parece se encontrar à margem desse triângulo 

interativo. 

Para Travaglia (2003), a educação lingüística seria concebida como o 

conteúdo da aprendizagem, sendo caracterizada como necessária importante e 

fundamental para se viver em sociedade, pois os recursos de determinada língua 

põem em jogo diversas interações comunicativas, ou seja, oportunizam a 

capacidade de o usuário empregar adequadamente a língua em diversos contextos 

de comunicação.  

Portanto, esse aprendizado no ensino de Língua Espanhola deve ser 

compreendido como uma progressão da capacidade de realização da adequação do 

ato verbal às situações de comunicação para se fazer entender na língua em foco.  
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5.13 Avaliações do ensinar Língua Espanhola a alunos cegos 

 

No que se refere à avaliação da experiência de ensinar língua espanhola a 

alunos cegos, os três professores entrevistados em suas falas, levaram a uma 

seqüência discursiva com a ordenação de 35 proposições e 10 núcleos de 

referência. 

 

Quadro 18 – NR: avaliação do ensino da língua espanhola para alunos cegos 
segundo os professores entrevistados. 

 
ORDEM CÓDIGOS NÚCLEOS EQUIVALENTES PARADIGMÁTICOS 

1.  Op Opinião avalio que a experiência me serviu como uma 
maneira de perceber o mundo de uma forma 
diferente, ela possibilitou a quebra de preconceitos. 
Você percebe que todos os alunos são capazes de 
aprender, basta descobrir como eles aprendem. 
(Prof. Ana) 
Aprendi com os alunos cegos a não ser tão 
exigente e saber que eles aprendiam a maneira 
deles. [...] tentei ensinar e fazer com que eles 
passassem para o nível dois dominando aqueles 
conteúdos. E nós conseguimos! (Prof. Ana) 
 

Pero yo no sentí que mi contribución para él fue 
muy grande, pues él ya dominaba la lengua, 
conmigo él fue ejercitando. 

37
(Prof. Rosa) 

Yo Creo que el aporte fue más bien psicológico, 
pues, realmente, él contribuyó mucho para mí, para 
mi aprendizaje. Creo que todos los días todo el 
mundo llevaba una lección. Tanto profesores como 
los alumnos que participaban

38
. (Prof. Rosa) 

 

Para mí, como profesor, fue una experiencia muy 
positiva, porque me permitió pensar que tengo la 
competencia de impartir clases para personas con 
limitaciones físicas. 

39
 (Prof. Carlos) 

En una próxima experiencia creo que no habría 
dificultad para enseñar alumnos ciegos, con 
seguridad inventaré nuevas estratégicas de 
enseñanza

40
. (Prof. Carlos) 

2.  Prof Professor  Mí; yo; mi; conmigo. 

3.  Alceg Aluno cego Eles; él; alumnos ciegos; Personas con limitaciones 
físicas 

                                                           
37

 Eu não senti que minha contribuição para ele foi muito grande, pois ela já dominava a língua, 
comigo ele foi exercitando. 
38

 Eu acredito que o aporte foi mais psicológico, pois ele realmente contribuiu muito para mim, para 
minha aprendizagem. Acredito que todos os dias todo mundo levava uma lição. tanto professores 
quantos os alunos que participavam. 
39

 Para mim como professor, foi uma experiência muito positiva, porque me permitiu pensar que tenho 
competência para dar aulas a pessoas com limitações físicas. 
40

 Na próxima experiência acredito que não haveria dificuldade para ensinar a alunos cegos, 
seguramente inventarei novas estratégias de ensino. 
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4.  Ens Ensino Impartir clases; experiência. 

5.  Apr Aprendizagem foi um grande exercício de humanização e de 
percepção que a vida era mais que isso, pois eles 
percebiam a vida de uma forma tão bonita. (Prof. 
Ana)  

6.  Rea Reação No siento que hubo un aporte muy grandioso de mi 
parte; Pero creo que sería diferente una segunda 
experiencia que la primera

41
. (Prof. Rosa) 

7.  AçD Ações Didáticas Estratégicas de enseñanza.  

8.  Def Deficiência Limitaciones físicas; límite; límite físico 

9.  Grp Grupo Todos os alunos; eles; tú  

10.  Alus Demais alunos Los alumnos; todo el mundo 

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

Tabela 13 – Níveis de incidência dos NR: avaliação do ensino de E/LE para 
 alunos cegos segundo os professores entrevistados 

N° 
de 
INT 

Nº 
de 
P 

  OCORRÊNCIA DOS NÚCLEOS DE REFERÊNCIA  
TOTAL Ens Apr Alceg Alus Prof Rea Op Grp AçD Def 

3 35 12 8 9 2 20 4 29 4 1 4 93 

% 100 12,9 8,6 9,7 2,2 21,5 4,3 31,2 4,3 1,0 4,3 100 

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

Gráfico 13: Avaliação do ensino da língua espanhola para alunos cegos segundo os 
professores entrevistados. 

 
Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

Na avaliação dos professores, o núcleo opinião (Op – 31,2%) se destaca 

com o maior índice, seguido do NR Professor (Prof – 21,5%). 

Como podemos verificar na tabela 13 e gráfico 13 acima, para os 

professores o ensino (Ens – 12,9%) a alunos cegos (Alceg – 9,7%) se configurou 

uma experiência positiva para todos que participavam deste processo (Grp – 4,3%), 
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que por sua vez, corroborou para que os docentes discorressem sobre sua atuação 

e a acreditassem que nas próximas oportunidades estariam mais preparados. 

Nas palavras dos docentes visualizamos que, além da mediação de 

conhecimentos da Língua Espanhola, os professores perceberam esta oportunidade 

como uma maneira de enriquecimento profissional e, principalmente, pessoal.  

Nesse caso, podemos deduzir que a presença dos alunos cegos na sala de 

aula de Língua Espanhola, trouxe grande influência aos professores, tal afirmação 

pode ser reforçada por Morales (2009), quando afirma que não é o professor quem 

influencia seus alunos, mas estes, por sua vez, os que influem no professor criando-

se um círculo potencializador de uma boa relação e um bom aprendizado. 

Além disso, a professora Rosa demonstra uma pré-consciência quanto às 

contribuições do trabalho anterior realizado com o aluno cego, quando ela enfatiza 

que:  

 

Pero yo no sentí que mi contribución para él fue muy grande, pues él 
ya dominaba la lengua, conmigo él fue ejercitando. No siento que 
hubo un aporte muy grandioso de mi parte; Pero creo que sería 
diferente una segunda experiencia que la primera. (P 12 a 15) 

 

Ela não se vangloria, nem se responsabiliza pelo desempenho do aluno, 

pelo contrário, reconhece que este desenvolvimento se deu, em virtude, da 

mediação do aprendizado realizado com o professor anterior. 

A experiência também suscitou nos docentes a reflexão sobre a 

possibilidade de, em outra oportunidade, com alunos cegos em sala de aula, eles já 

possuíriam mais subsídios e estariam mais preparados, para uma atuação que 

melhor contemple as necessidades específicas de aprendizagem deste alunado e 

buscariam maiores informações e alternativas que favoreçam seu aprender. 

O que nos leva a enfatizar a necessidade de buscarmos sempre valorizar e 

conceber os nossos aprendizes, como o eixo central das propostas educacionais em 

nossas salas de aula; nas quais todos devem estar sempre em busca do saber, do 

aprender, numa simbiose interativa, dialogando, ensinando e aprendendo juntos, 

pois como explicita Freire (2002, p. 64) todas as pessoas são iguais, “[...] não há 

ignorantes, nem absolutos, há homens que em comunhão buscam saber mais”. Se 

assim fosse compreendido, provavelmente, os professores não deixassem seus 

alunos à mercê de si mesmos.  
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5.14 Ensinando e aprendendo língua espanhola: síntese e análise geral das marcas 

e elementos presentes nas duas vozes 

 

Considerando as discussões dos resultados efetivadas, em cada tópico e 

buscando perceber as realidades expressadas por nossos interlocutores; realizamos 

uma análise geral das vozes dos discentes e docentes, buscando através dos 

depoimentos a identificação e organização das modalizações que articulam o 

discurso em cada uma das falas. 

Para um maior entendimento, fazemos necessário esclarecer que as 

modalizações são os elementos, marcas ou indicadores que fazem parte do 

discurso, elas geralmente são reforçadoras de sentido e expressam verdadeiras 

representações de uma realidade, sempre que as modalizações são utilizadas, o 

discurso se torna mais significativo (PIRES, 2008). 

Na nossa investigação obtivemos um total de 385 modalizações nas 

proposições ordenadas a partir dos depoimentos dos alunos cegos e dos 

professores de Língua espanhola. Estas modalizações discursivas, ou seja, as 

marcas lingüísticas utilizadas pelos professores e alunos cegos, reforçaram os 

enunciados evidenciados nos tópicos anteriores e expressaram a representação das 

realizadades, quer referentes ao ensino, aprendizagem, ao professor ou ao aluno 

cego. 

Com relação às modalizações discursivas existentes na superfície textual, 

nas proposições que ordenamos a partir do relato dos alunos cegos, das 385 

modalizações encontradas, 164 deram significação ao discurso destes alunos. Estas 

marcas lingüísticas ficaram assim estabelecidas, como exposto na tabela 14 abaixo. 

 

Tabela 14 – Modalizações discursivas nos depoimentos dos alunos cegos 

Total Positivas Negativas 

164 143 21 

100% 87,2 12,8 

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

Conforme podemos verificar na tabela 14, as modalizações são 

majoritariamente positivas (87,2%), ou seja, elas reforçam, principalmente, a 
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percepção que os alunos possuem sobre o desenvolvimento do curso e as opiniões 

que versam sobre si e sobre o ensino da língua.  

Podemos citar com exemplo nas falas que se encontram nos quadro dos 

resultados e nos apêndices da investigação as seguintes modalizações: muito, mais, 

sempre, também, para esclarecermos melhor, citamos as proposições: no tópico 

concepção do aprender, P.7 (Hoje é muito importante para um cego) e no tópico 

descrição do processo de aprender língua espanhola, P.1 (Foi totalmente diferente) 

e P.12 (ela levava bastante vídeo) as modalizações hoje, muito, totalmente e 

bastante marcam a ênfase que os interlocutores apregoam em seu discurso, 

ratificando os sentimentos que possuem em relação ao que mencionaram nas 

entrevistas. 

Por outro lado, ainda que apresente um menor percentual (12,8%), as 

modalizações negativas, como: não, nada, nenhuma, ningún; referiam-se com mais 

intensidade às valorações negativas expostas pelos alunos e as opiniões relativas 

ao uso de estratégias ou recursos didáticos que não contemplavam as 

especificidades de aprendizagem destes educandos. 

Estas modalizações podem ser visualizadas nas proposições P17 (sem 

nenhuma estratégia específica) e P.19 (não ter participado das atividades que 

trabalhavam a parte escrita) do tópico valoração elementos negativos; o que nos 

levam a deduzir que, na sala de aula de Língua Espanhola, os alunos cegos em 

determinados momentos estiveram à margem da aquisição dos conhecimentos 

trabalhados, e ausente de estratégias que contemplassem suas especificidades de 

aprendizagem. 

Quanto ao discurso dos professores de Língua Espanhola, as 196 

proposições ordenadas, proporcionaram 221 modalizações discursivas com os 

seguintes resultados, dispostos na tabela 15 abaixo. 

 

Tabela 15 – Modalizações discursivas nos depoimentos dos professores de E/LE 

Total Positivas Negativas 

221 184 37 

100% 83,3 16,7 

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 
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As modalizações discursivas na tabela 15 nos levam a analisar que, em sua 

maioria, também, são de ordem positiva (83,3%), temos como exemplos as 

modalizações: principalmente, sempre, todos, completamente, mejor que, 

totalmente, entre outras; que como visualizamos nos discursos apontados no 

decorrer dos resultados, elas geralmente estavam relacionadas às qualidades e 

capacidades dos alunos cegos, percebidas pelos docentes.  

As modalizações negativas com 16,7% de percentual, representadas por: 

não, nenhuma, nadie, nada; são utilizadas principalmente, para representar as 

angústias evidenciadas pela ausência de formação específica para ensinar a alunos 

cegos e nos depoimentos sobre as ações que não foram trabalhadas junto aos estes 

educandos. 

Fazendo uma junção dos dois resultados anteriores, inferimos que a 

positividade, em ambos os casos, está relacionada às apreciações sobre as 

potencialidades dos educandos cegos e sobre o ensino da língua espanhola; pois, 

tanto os docentes, quanto os discentes, usam estas modalizações com mais 

freqüências nas falas discorridas sobre estes aspectos.  

E no que diz respeito, às modalizações negativas; elas são utilizadas nas 

falas dos alunos cegos e professores, quando eles destacam as estratégias e os 

recursos didáticos. Entendemos então, que as modulações negativas, consideradas 

nas falas dos interlocutores, apresentam pontos de encontro em comum: 

estratégias, ações e recursos didáticos. 

Na nossa leitura, realizando uma comparação entre os depoimentos, 

acreditamos que, como relatado pelos docentes, a ausência de uma formação 

específica os levou a ações e estratégias que não satisfizeram as necessidades dos 

alunos cegos; tais situações repercutiram diretamente na valoração, caracterizadas 

pela intensificação das modalizações negativas, por parte dos referidos educandos, 

quanto ao emprego de estratégias e recursos pouco favorecedores ao seu aprender. 

Com relação às modulações verbais, aquelas que firmam uma marca de 

temporalidade no discurso; nas 341 proposições (professores e alunos) 

encontramos na superfície textual um total de 334, cujas informações mais precisas, 

visualizaremos melhor na tabela 16 apresentada na seqüência. 
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Tabela 16 – Modalizações verbais nos depoimentos dos professores e alunos cegos 

 
MODALIZAÇÕES 

VERBAIS 

 
VERBOS 

 

CATEGORAIS 

 

TEMPO 

F E D Pto Pre Fut 

Nº 40 292 2 217 113 4 

100 % 12 87,4 0,6 65 33,8 1,2 

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

Avaliando estes resultados, podemos verificar que a maioria dos verbos, nos 

depoimentos dos participantes desta investigação é caracterizada como verbos 

estáticos (87,4%), ou seja, aqueles verbos que representam uma condição ou 

situação localizada no sujeito, nas falas muitos dos verbos estáticos dos nossos 

interlocutores expressam sentimentos e estado em relação, principalmente, as 

particularidades que regem o aprender e ensinar língua espanhola, as situações 

vivenciadas em sala de aula e as opiniões sobre os aspectos de ordem pessoal e 

profissional que acabam influenciando neste processo. 

Quantos aos verbos factivos encontrados em menor percentual (12%) se 

referem a um fazer do sujeito, ou seja, nos depoimentos quando o verbo implica em 

um fato realizado ou pelos docentes ou pelos alunos com relação às aulas de língua 

espanhola. 

E, quase inexistente, mas encontrados com uma incidência mínima, os verbos 

declarativos (0,6%), enfatizam uma declaração sobre um estado, ação, sentimento, 

objeto ou ser, no nosso caso, emitem uma informação sobre um dos professores, 

como declara o aluno Roberto na proposição P.29 (Com os professores posso dizer 

que foram duas vertentes) no tópico relação professor, aluno e colegas de sala; e 

também como expõe o professor Carlos sobre sua ação didática na P.60 (entonces, 

discutíamos mucho en clase) nó tópico ações e recursos didáticos. 

Atrelado a este resultado, percebemos também a predominância da marca 

temporal pretérito (65%), sobre o presente (33,8%) e futuro (1,2%); o que demonstra 

que, por se tratarem de fatos já ocorridos e ações acontecidas neste aprender e 

ensinar Língua Espanhola, eles assinalam uma realidade não tão distante, quando 

os acontecimentos apesar de se remeterem a um passado se relacionam com o 

presente,ou seja, um passado próximo, pois nas falas existe um paralelo entre as 
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ações passadas, o presente e, também, marcas verbais que criam expectativas que 

se projetam para o futuro. 

No que se refere aos núcleos de referência e seus equivalentes 

paradigmáticos, visualizamos a força destes núcleos e os apresentamos nos tópicos 

anteriores através de quadros, tabelas e gráficos.  

Entretanto, realizando uma incidência geral dos núcleos de referências, nas 

341 proposições ordenadas a partir das duas vozes, elencamos um total 28 núcleos 

que incidendem com mais representatividade e que expressam as significações 

dadas por nossos interlocutores sobre as discussões empreendidas nesta 

investigação.  

Na tabela 17 e gráfico 14 abaixo, apresentamos um recorte do percentual de 

incidência destes núcleos, os quais estão dispostos crescentemente de acordo com 

o percentual de cada um. 

 

Tabela 17 – incidência geral dos núcleos nos depoimentos dos professores e alunos 
cegos 

 

 

 

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

Gráfico 14 – incidência geral dos núcleos nos depoimentos dos professores e 
alunos cegos 

 

Fonte: NASCIMENTO, Irys de F. G. Arquivo pessoal, 2013. 

 

A tabela 17 e o gráfico 14 evidenciam que o núcleo com maior destaque nas 

proposições se refere ao Aluno cego (Alceg – 40,7%), seguido do núcleo de 
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referência Professor (Prof – 34,3%). Logo, relacionamos essa incidência ao fato de 

os dois serem os principais agentes do processo de ensino e aprendizagem.  

Na seqüência desta incidência estão as opiniões dos participantes (Op – 

31,7%), Ensino (Ens – 24,9%), as Reação dos participantes acerca do ensino 

possibilitado (Rea – 16,4%), os recursos didáticos utilizados (RecD – 15,8%), 

aprendizagem (Apr – 15,2), Ações didáticas (AçD – 11,7%), demais alunos ( Alus – 

8,5%) e grupo, todos os alunos ( Grp – 4,3%). 

Todos os núcleos apresentados estão diretamente em consonância, com o 

ambiente educacional, eles são influenciadores e influenciam o processo de ensinar 

e aprender. Estas incidências por parte dos nossos interlocutores acabam por 

reforçar as realidades apresentadas, no que diz respeito, ao contexto da sala de 

aula de língua Espanhola e como este ensino vem sendo possibilitado aos alunos 

cegos. 

Além disso, elas corroboram com as ideias estabelecidas em toda a nossa 

investigação sobre a dialética que deve existir, entre o ensinar e aprender, e que 

nestas relações tanto os alunos, como os professores são responsáveis pelas duas 

ações. Os alunos cegos versaram sobre a aprendizagem da língua, as 

potencialidades e fragilidade percebidas no ensino, e ao mesmo tempo, foram 

capazes de possibilitar aos professores ensinamentos relativos ao seu aprender e 

suas especificidades, ou seja, todos foram aprendizes e mestres neste processo. 

Tal premissa se firma na presença marcante dos núcleos: Alceg, Prof, Ens e 

Apr, que permeou toda discussão empreendida e, também, são os que possuem as 

maiores relações com os demais núcleos42.  

O fato de estarem inseridos em muitas proposições e relações demonstra a 

coerência, presente entre eles, já que o ensino e aprendizagem acontecem, a partir 

das interações entre os diferentes sujeitos, as influências internas e externas, 

representados pelas concepções e opiniões que embasam a prática docente. 

Isto posto, somos levados a analisar que as relações entre os núcleos Alceg, 

Prof, Ens e Apr possibilitam a verificação quanto à relação causa e efeito, quando as 

duas vozes juntas se somam, ou seja, quando percebemos nas falas dos alunos o 

que foi dito também pelos professores, quando os alunos reforçam ou melhor 

exemplificam o que os professores tencionaram dizer, e/ou até mesmo quando os 

                                                           
42

 Podemos visualizar esta afirmação nos modelos argumentativos que se encontram nos quadros 
dispostos nos apêndices desta investigação.  
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alunos cegos expõem as dificuldades pelas quais passaram e que não foram 

mencionadas pelos professores.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os resultados e as reflexões que foram apresentadas nesta investigação, 

sobre o ensino e aprendizagem de Língua Espanhola para alunos cegos, 

expressaram como vem sendo possibilitado a aquisição destes conhecimentos para 

os referidos alunos, a partir das suas vozes e de seus professores. 

Para isso, as entrevistas foram de fundamental importância, pois revelaram 

as experiências vivenciadas e a tomada de consciência a respeito do processo 

educacional no qual, alunos e professores estão inseridos. Além disso, dando vozes 

aos docentes e discentes, pudemos verificar o ensino e aprendizagem de Língua 

Espanhola, a partir das duas falas e dos diferentes pontos de vista. 

Ficou evidenciado que no processo de ensino-aprendizagem das línguas, 

apesar dos condicionantes distintos de cada aluno, por serem dois alunos cegos 

congênitos e o terceiro com cegueira adquirida aos vinte e oito anos, eles 

apresentaram similitudes no contexto da sala de aula no que se refere às 

dificuldades de ordem pessoais e pedagógicas.  

Percebemos que, atrelado a isso, estão relacionados sentimentos que 

oscilam entre a inclusão, preconizada na educação atual, e a exclusão nas salas de 

aulas do ensino de língua espanhola, que se contrapõem às concepções das 

escolas inclusivas. 

Outro ponto bastante relevante que permeia nossa reflexão e acaba por 

influenciar as práticas pedagógicas, diz respeito à formação profissional dos nossos 

professores, no caso específico dos professores de Língua Espanhola, para que 

possam desenvolver sua prática, de forma a responder adequadamente às 

necessidades educacionais de todos os alunos. 

Em nosso estudo, percebemos, a partir dos depoimentos dos docentes, que 

existe a necessidade de uma formação mais especifica desses professores, uma 

vez que os depoimentos relatam a ausência de práticas e estratégias pedagógicas 

mais responsivas às necessidades dos alunos cegos. 

Sobre isso, é importante pontuar que a prática pedagógica não é herdada. 

Portanto, tem de ser um objeto de formação contínua, por meio da qual sua 
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intervenção, no entorno escolar, deve se consolidar em práticas de ensino que se 

desenvolvam com os alunos, independente de suas limitações. 

Verificamos, também, que, se por um lado, existe a necessidade de 

formação por parte dos professores, por outro é perceptível que todo o ambiente 

educacional precisa estar envolvido neste processo inclusivo, aprendendo a 

conceber a deficiência apenas como uma limitação e não como uma incapacidade, 

pois, acreditamos que educar é um processo coletivo, uma união em prol de uma 

sociedade menos excludente. 

Compreendemos também que, as relações estabelecidas na sala de aula de 

Línguas Espanhola, foram imprescindíveis ao aprendizado dos alunos cegos, ou 

seja, as interações junto a professor e aos colegas de sala fomentaram o 

desenvolvimento do aluno. 

Apesar disso, os depoimentos revelaram, também, que os alunos cegos 

ainda não dividem as mesmas oportunidades no processo de ensino-aprendizagem 

da Língua Espanhola, tendo em vista que, por não haver uma adaptação às suas 

necessidades especificas de aprendizagem, alguns recursos e ações didáticas, 

acabaram por excluí-los dos conhecimentos trabalhados em sala de aula por meio 

destes recursos ou ações. 

Desse modo, podemos inferir que, mediante os depoimentos dos 

participantes desta investigação, quanto ao processo de ensino-aprendizagem da 

Língua Espanhola, os aspectos que se configuram como impedimentos são: 

a) A formação do professor, para trabalhar de maneira a responder às 

necessidades educacionais especiais dos alunos cegos; 

b) As práticas pedagógicas não adaptadas e que não contemplam as 

especificidades destes alunos; 

c) A inexistência de materiais adaptados ou a efetivação tardia deles; 

d) A aceitação por parte de alguns colegas de sala. 

Entretanto, percebemos aspectos que foram potencializadores e que 

contribuíram para a aprendizagem de E/LE para alunos cegos, os quais 

destacamos: 

a) A semelhança com a Língua Portuguesa; 

b)  A ênfase em partir dos conhecimentos prévios que o aluno possui para 

a aprendizagem; 

c) As relações interativas e de colaboração na sala de aula de E/LE 
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d) A tentativa de um dos professores em buscar uma metodologia que 

contemplasse as especificidades do aluno cego; 

Acreditamos que o ensino de línguas deve ser responsável pelo 

desenvolvimento da competência comunicativa, ou seja, a capacidade de empregar 

adequadamente a língua nas diversas situações de comunicação (TRAVAGLIA, 

2000). Portanto, se entendemos esse desenvolvimento como uma capacidade 

progressiva de realizar a adequação do ato verbal às situações comunicativas, é 

fundamental permitir que tal competência não seja negada aos alunos cegos.  

Por esse motivo, é primordial a formação do professor, no caso específico, 

do professor de Língua Espanhola, para que as práticas educacionais possam 

responder às necessidades educacionais de todos os alunos, contribuindo assim, 

para que a inclusão escolar não se reduza a mero ingresso de alunos com 

necessidades educacionais especiais em classes comuns. 

Ao concluirmos o presente trabalho e cientes de que a inclusão ainda é um 

processo inacabado, nosso anseio é poder ter contribuído e/ou favorecido a 

construção de caminhos na direção de um mundo cada vez mais inclusivo, no qual 

todos tenham acesso às oportunidades de ser e de estar na sociedade de forma 

participativa, tendo em vista que devemos aceitar e respeitar as diferenças de cada 

pessoa como particularidade da heterogeneidade, pois especiais devem ser 

consideradas todas as pessoas, reconhecidas em suas individualidades 

(CARVALHO, 2000). 

Finalmente, na esperança de podermos possibilitar essa mudança, refletindo 

sobre as questões que foram discutidas ao longo desse trabalho, é de total 

relevância que outros estudos sejam desenvolvidos na área da deficiência visual, 

para que possibilitem a ampliação dos conhecimentos a ela referentes, através da 

produção e divulgação destes conhecimentos, uma vez que, ainda há uma escassez 

de trabalhos que discutam o processo de ensino aprendizagem de línguas 

estramgeiras para alunos cegos, especialmente da Língua Espanhola. 

A propagação destes estudos pode favorecer a consolidação gradativa do 

processo inclusivo, pois, de acordo com Freire (2002), não é através do silêncio que 

os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão. 
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APÊNDICE A – Códigos utilizados nas análises 

 

 

CÓDIGOS  

 
APD – Análise Proposicional do Discurso 
P. – Proposição  
Nº P – Número de Proposições 
INT – Interlocutores  
Nº INT – Número de interlocutores 
NR – Núcleos de Referência 
AçD – Ações Didáticas 
Alceg – Aluno cego 
Alus – Demais alunos 
Apr – Aprendizagem  
AtiP – Atitude do professor 
AvP – Avaliação do processo 
Ceg – Cegueira  
Cp – Concepção 
Def – Deficiência 
DesA – Desempenho do aluno cego 
Dif – Dificuldade  
Ens – Ensino  
Exc – Exclusão  
Form – Formação  
Grp – Alunos em geral 
Habl – Habilidades  
Inc – Inclusão  
LínE – Língua Espanhola 
Op – Opinião  
OrPed – Orientações Pedagógicas 
PNA – Proposição não afetada 
Prof – Professor  
Rea – Reação  
RecD – Recursos Didáticos 

 
Verbos (Categorias)      E – Estáticos 
                                       F – Factivos 

                                              D – Declarativos  
 

Verbos (Categorias)      Pto – Pretérito 
                                          Pre – Presente 

                                     Fut – Futuro 
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APÊNDICE B – MATRIZ DA ANÁLISE 

 

 

1 – Concepção de ensino para os professores de E/LE 

 

 

INT 

 

 

Nº P 

 

 

PROPOSIÇÕES 

 

NÚCLEOS DE REFERÊNCIA 

 

MODA 

LIZA 

ÇÕES 

 

VERBOS 

 

MODELOS 

ARGUMENTATIVOS  Ens  Prof Rea Cp Grp  Pto Pre Fut 

 

 

 

Prof. 

Ana 

P1 O ensino é prática,  X   X    X  EnsEYCp 

P2 A teoria [do ensino] fornece a você um suporte, X X X     X  ReaFEns(Prof) 

P3 Mas, o ingrediente principal (do ensino) é prática  X   X  mas  X  EnsEYCp 

P4 e a percepção que o professor vai ter dentro da sala 

de aula 

 X  X  que  X  ProfEYCp 

P5 para melhor possibilitar o ensino a seus alunos X X X  X para  X  ProfEYEns (alus) 

P6 O processo de ensino é perceber,  X   X    X  EnsEYCp 

P7 [no ensino] isso é primordial  X   X    X  EnsEYCp 

P8 [no ensino] é o primeiro passo,   X X    x  ReaEYCp 

P9 para depois preparar e desenvolver    X   para  X  ReaEY 

P10 o que eu pretendia [ensino]; X X    que  x  ReaEY(Prof) 

 

Prof. 

Rosa 

P11 enseñar es llevar a mis alumnos conocimientos  X   X X   X  EnsEYCp(Grp) 

P12 que ellos puedan aplicar en situaciones reales    X  X que  X  ReaEyGrp 

P13 que [ellos] puedan llevar a la realidad  [los 

alumnos],   

  X  X que  X  ReaEyGrp 

Prof. 

Carlos 

P14 Enseñar es llevar el alumno a pensar la cultura 

desde diferentes tópicos 

X  X X  entonces; 

desde 

 X  ReaEYCp(Grp) 
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2 – O ensinar Língua Espanhola 

 
INT 

 
Nº P 

 
PROPOSIÇÕES 

 
NÚCLEOS DE REFERÊNCIA 

 
MODALI 
ZAÇÕES 

 
VERBOS 

 
MODELOS ARGUMENTATIVOS 

 Ens Prof  Rea  Grp AçD Pto Pre Fut 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. 
Ana 

P1 Nas aulas de língua espanhola, busco 

trabalhar com músicas,  

X X   X   X  EnsEYAçD(Prof) 

P2 [busco] apresentar a parte gramatical em 

forma de esquemas.  

 X   X   X  ProfEYAçD 

P3 Eu sempre me coloco no lugar dos meus 

alunos,  

 X X X    X  ReaEYProf(Grp) 

P4 me perguntando como gostaria de 

aprender isto,  

 X X   como  X  ReaEYProf 

P5 [me perguntando] de que maneira seria 

melhor viabilizada minha aprendizagem,  

 X X   de que;  
melhor. 

 X  ReaEYProf 

P6 então daí, planejo minha aula,  X X X   então; daí.  X  ReaEYProf(Ens) 

P7 pensando qual a melhor maneira de 

ensino, qual a é forma mais prática  

X  X   melhor; 
mais. 

 X  ReaEyEns 

P8 para que possa contemplar a todos eles.  X X X X  para que.  X  ReaEYProf(Grp) 

P9 Sempre procuro fazer uma relação com o 

real,  

X X X  X sempre;   X  EnsEYAçD(Prof) 

P10 com as práticas, as situações que ele 

vivencia diariamente 

 X X X  que  X  ReaEYProf(Grp) 

 
 
Prof. 
Rosa 

P11 En mis clases de español intento 

relacionar la gramática a la realidad,  

X X   X   X  EnsEYAçD(Prof) 

P12 buscando un enfoque comunicativo,    X  X   X  EnsEYAçD(Prof) 

P13 para que los alumnos puedan dominar la 

lengua  

  X X  para que.  X  ReaEYGrp(Ens) 

P14 y utilizar en contextos reales de 

comunicación. 

  X X    X  ReaEYGrp(Ens) 

 
 
Prof. 
Carlos 

P15 En mis clases el objetivo es profundizar 

la estructura a partir de la escritura  

X  X  X   X  EnsEYAçD(Prof) 

P16 y [ es] mejorar la dicción, la 

pronunciación [de los alumnos] 

  X X    X  ReaEYGrp(Ens) 

P17 y [ es] mejorar la conciencia lingüística. 

[de los alumnos] 

  X X    X  ReaEYGrp(Ens) 
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3 – Formação docente e/ou orientações pedagógicas para o trabalho com alunos cegos. 
 

 
INT 

 
Nº P 

 
PROPOSIÇÕES 

NÚCLEOS DE REFERÊNCIA MODA 
LIZA 

ÇÕES 

VERBOS  
MODELOS 

ARGUMENTATIVOS 
 Ens  Alceg  Prof Rea Op Ceg Grp Form OrPed Pto Pre Fut 

 
 
 
 
 
 
Prof. 
Ana 

P1 A primeira aula foi uma 
surpresa para mim,  

X  X X      para X     ReaEYEns(Prof) 

P2 Pois, não fui informada que 
na sala haveria um aluno 
cego;  

 X X    X  X pois; 
não;  
que. 

X     ProfEYOrped(Alceg) 

P3 Não houve nenhuma 
informação anterior sobre os 
alunos cegos  

 X       X não; 
nenhuma
. 

X     OrPedNEYAlceg  

P4 e nem depois [houve] 
orientações de como 
trabalhar com eles;  

 X X      X nem; 
como. 

X     ProfEYOrped(Alceg) 

P5 Eu não tinha formação 
específica  

  X  X   X  não;  X     ProfNEYForm(Op) 

P6 para trabalhar com alunos 
que possuem deficiência 
visual 

X X    X    Para; 
que. 

 X    EnsEYAlceg 

 
 
 
Prof. 
Rosa 

P7 En Cuba existe una 
formación  

       X    X    FormEY 

P8 en la Universidad Pedagógica 
que yo estudié. 

  X       que X     ProfFY 

P9 Esta formación se llama 
Defectología,  

       X    X    FormEY 

P10  Ella [la formación] incluye 
todas las deficiencias  

       X  todas 
 

 X    FormEY 

P11 que él alumno puede tener       X   que  X    GrpEY 

P12 Todavía, en sala de aula mi 
primera experiencia fue con 
Pedro;  

X  X       todavía X     EnsEYProf 

P13 Nadie me avisó de la llegada 
de un alumno ciego 

 X X      X nadie X     ProfEYOrped(Alceg) 

 

 

 



170 
 
 

 
INT 

 
Nº P 

 
PROPOSIÇÕES 

NÚCLEOS DE REFERÊNCIA MODA 
LIZA 

ÇÕES 

VERBOS  
MODELOS 

ARGUMENTATIVOS 
 Ens  Alceg  Prof Rea Op Ceg Grp Form OrPed Pto Pre Fut 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. 
Rosa 

P14 y la FUNCERN no está 

preparada, para recibir este 

tipo de alumno, 

 X   X     no; para.  X    OpEYAlceg 

P15 por ejemplo, no tenemos un 

material especial para ellos,  

    X     por 
ejemplo; 
no. 

 X    OpEY 

P16 no tenemos profesores que 

tengan formación o que 

tengan experiencia anterior  

 

    X   X  no; que.  X    OpEYForm 

P17 Yo, al menos, no recibí 

ninguna orientación 

  X     X X al 
menos; 
no; 
ninguna. 

X     ProfNEYOrped 

P18 [orientación] de cómo trabajar 

estrategias de enseñanza 

para alumnos ciegos. 

X X       X como; 
para. 

 X    ProfEYOrped(Alceg) 

P19 Yo estaba llena de preguntas,    X X       X   ReaEYProf 

P20 yo tenía más preguntas para 

él, que él para mí 

  X X      para; 
que. 

X   ReaEYProf 

 
 
Prof. 
Carlos 

P21 Siempre me avisaron    X      X siempre X   OrpedEYProf 

P22 que había alumnos ciegos en 

la institución. 

 X         X   AlcegEY 

P23 Esa fue mi primera 

experiencia con alumnos 

ciegos, 

X X X        X   EnsEYAlceg 
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4 – Descrição: Ações didáticas/recursos didáticos no ensino de E/LE 
 

 
INT 

 
NºP 

 
PROPOSIÇÕES 

NÚCLEOS DE REFERÊNCIA MODA 
LIZA 

ÇÕES 

VERBOS MODELOS 
ARGU 

MENTA 
TIVOS 

 Ens Apr  Alceg   Alus  Prof  Rea Grp Op AçD RecD Dif Habl Pto Pre Fut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. 
Ana 

P1 A expressão escrita 
não aconteceu nas 
aulas de espanhol 
para os alunos 
cegos 

 X X         X não; 
para. 

X     HablNYFApr(Alceg) 

P2 eles adquiriram a 
língua espanhola 
através da 
oralidade, da 
comunicação, das 
atividades em 
áudio, 

 X X      X X   através. X     AprFYAçD(Alceg) 

P3 mas a escrita não 
foi desenvolvida 

X           X mas; 
não. 

X     HablNYFEns(Alceg 

P4 Minhas ações 
didáticas para eles 
estavam centradas 
na audição e 
oralidade: 
perguntas, 
respostas, 
conversação, 
música, jogos 

  X  X    X X  X para. X     AçDYRECD(Alceg) 

P5 onde eles podiam 
trabalhar a 
gramática de forma 
lúdica,  

 X X      X X    X     AprEYAçD(Alceg) 

P6 mas o foco [para 
eles] eram as 
habilidades  

X  X      X   X mas. X     HablEYApr(Alceg) 

P7 [eram as 
habilidades] que 
envolviam a 
audição e oralidade 

        X   X  X     AçDEYHabl 

P8 No início não sabia 
como trabalhar 

X    X      X  não;  
como. 

X     DifNEYEns(Prof) 
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INT 

 
NºP 

 
PROPOSIÇÕES 

NÚCLEOS DE REFERÊNCIA MODA 
LIZA 

ÇÕES 

VERBOS MODELOS 
ARGUMENTA 

TIVOS 
Ens Apr Alceg   Alus Prof Rea Grp Op AçD RecD Dif Habl   Pto  Pre Fut 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. 
Ana 

P9 então comecei a 
conversar, 

    X X   X    então. X     ProfFYA 

P10 [comecei a 
conversar] tanto 
com o Pedro, 
quanto com o 
Roberto 

  X   X       tanto; 
quanto. 

X     ProfFYAçD(Alceg) 

P11 [...].Eu precisei 
deles, 

  X  X X        X     ProfFYAlceg 

P12 porque como eu 
não tive nenhuma 
formação, 

    X      X  porque; 
como; 
não; 
nenhuma 

X     ProfEYDif 

P13 [não tive] nada em 
relação à 
deficiência visual,  

X  X        X  nada X     DifNEYAlceg 

P14 a minha primeira 
ação [foi] 

    X X        X     ProfEYAçD 

P15 foi buscar junto a 
eles estas 
informações.  

  X   X        X     ProfEYAçD(Alceg) 

 
 
 
 
 
 
 
Prof. 
Rosa 

P16 Como era nivel 
cinco, 

X            como X     EnsEY 

P17 en este nivel yo 
trabajo muchos 
textos: 

X    X     X   muchos  X    EnsEYRecd(prof) 

P18 leemos el texto y 
hay un debate, 

    X  X  X X     X    AçDYERecD(Grp) 

P19 una reflexión sobre 
temas polémicos, 
desde aborto, etc. 

        X X   desde  X    AçDYERecD 

P20 Todo para estimular 
la conversación 

     X   X X   todo  X    AçDYERecD 

P21 para que ellos 
vayan a ganando 
fluidez en la lengua, 

 X     X      para que;   X   AlcegYEApr 

P22 [vayan a ganando 
]sobretodo en este 
final del curso.  

X               X   EnsEY 
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INT 

 
NºP 

 
PROPOSIÇÕES 

NÚCLEOS DE REFERÊNCIA MODA 
LIZA 

ÇÕES 

VERBOS MODELOS 
ARGU 

MENTA 
TIVOS 

Ens Apr Alceg  Alus Prof Rea Grp Op AçD RecD Dif Habl Pto Pre Fut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. 
Rosa 

P23 A abordagem 
comunicativa era a 
que se dava mais 
enfaticamente,  

X            que; 
mais; 
enfatica-
mente. 

X     EnsEY 

P24 porque nos 
exercícios escritos, 
[eles não tinham] 

  X       X X  porque; X     RecDNEYAlceg 

P25 eles não tinham 
como participar 

            não. X     PNA 

P26 En el momento de 
nuestro curso [yo 
consideraba] 
 

X    X         X     EnsEYProf 

P27 yo consideraba más 
la oralidad 

            más      PNA 

P28 porque él no 
escribía,  

  X        X  porque; 
no. 

X     AlcegNEYDif 

P29 aunque dominase 
muy bien la 
gramática,  

 X X     X  X   aunque; 
muy 
bien. 

 X    AlcegEYAçD(Op) 

P30 la prioridad para él 
y para el grupo era 
la oralidad. 

X X X X    X  X   para; 
para. 

X     AlcegEYAçD(Op) 

P31 Utilicé todo: 
músicas, videos… 

    X     X   todo X     ProfFYRecD 

P32 No hice nada 
diferente por él 
estar presente. 

  X  X X       nada; 
por. 

X     ProfNEAçD(Alceg) 

P33 Los textos, los 
enviaba antes por 
correo y en clase 
explicaba. 

  X       X   antes; 
por . 

X     AlcegEYRecD 

P34 En clase cuando él 
no entendía, 

  X        X   X     AlcegNEYDif 

P35 y me preguntaba 
muchas veces, 
ortografía 

    X X       muchas X     AlcegEYProf 
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INT 

 
NºP 

 
PROPOSIÇÕES 

NÚCLEOS DE REFERÊNCIA MODA 
LIZA 

ÇÕES 

VERBOS MODELOS 
ARGU 

MENTA 
TIVOS 

Ens Apr Alceg  Alus Prof Rea Grp Op AçD RecD Dif Habl Pto Pre F
u
t 

 
Prof. 
Rosa 

P36 por ejemplo ¿cómo 
se escribí? 

          X  por 
ejemplo. 

 X    DifEY 

P37 Entonces yo 
deletreaba 

X    X        entonces X     ProfEYEns 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Prof. 
 Carlos 

P38 Todo lo que hacía 
en la clase era por 
sentido común 

X    X X       todo; por. X     ReaEYProf 

P39 simplemente es 
reflexivo, 

     X  X       X   ReaEYOp 

P40 o sea, estaba 
atento siempre, 

    X X       o sea; 
siempre. 

X     ReaEYProf 

P41 todo surgía en el 
momento, 

X            todo X     EnsEY 

P42 se trabajaba prueba 
oral, 

    X     X    X     RecDEYProf 

P43 pensaba en que 
mecanismos eran 
más adecuados 
para que ellos 
aprendieran.  

X X   X X   X    que; 
más; 
para que. 

X     ReaEYProf(Alceg) 

P44 Yo soy muy  
recursivo. 

    X   X     muy  X    ProfEYOp 

P45 En las clases utilizo 
todos los recursos 
necesarios. 

X    X    X X   todos  X    ProfEYRecD(Ens) 

P46 Es el recurso. Se es 
escritura, , 

         X     X    RecDEY 

P47 pensaba como 
trabajar cosas en 
escritura 

    X X    X   como X     ReaEYProf(Alceg) 

P48 se es la prueba 
oral, 

         X     X    RecDEY 

P49 entonces elaboraba 
la prueba de una 
manera diferente. 

    X X    X   entonces X     ReaEYProf(Alceg) 
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INT 

 
NºP 

 
PROPOSIÇÕES 

NÚCLEOS DE REFERÊNCIA MODA 
LIZA 

ÇÕES 

VERBOS MODELOS 
ARGU 

MENTA 
TIVOS 

Ens Apr Alceg  Alus Prof Rea Grp Op AçD RecD Dif Habl Pto Pre Fut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. 

 Carlos 

P50 Se es evaluar,          X     X    RecDEY 

P51 muchas veces era 
en grupo, 

      X   X   muchas X     RecDYGrp 

P52 [era ] ellos con otra 
persona ¿cierto? 

  X X         otra; 
¿cierto? 

X     AlcegEYAlus 

P53 Trabajaban en 
grupos con 
preguntas, 

 X X X          X     AprEYGrp 

P54 ellos respondían  X        X    X     AlcegfYRecD 

P55 y la otra persona 
copiaba. 

  X X      X   otra X     AlcegFYALus 

P56 Para ellos lo más 
importante es 
hablar,  

  X     X     para; 
más. 

 X    AlcegEYOp 

P57 entonces el recurso 
que más utilizaba 
era hablar, 

    X    X    entonces 
que; 
más.  

X     ProfEYAçD 

P58 [utilizaba 
]discusiones de 
películas, de temas 
generales, 

         X    X     RecDEY 

P59 por el propio límite, 
el único instrumento 
que ellos van a 
tener es el discurso, 

  X     X   X  por; que.   X   DifEYALceg(Op) 

P60 entonces, 
discutíamos mucho 
en clase 

  X  X     X    entonces; 
mucho. 

X     AlcegEYProf(RecD) 
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5 – Desempenho e participação dos alunos cegos nas aulas E/LE 

 
INT 

 
Nº P 

 
PROPOSIÇÕES 

 

NÚCLEOS DE REFERÊNCIA MODALI 
ZAÇÕES 

VERBOS MODELOS 
ARGUMENTATIVOS Ens Apr Alceg Alus Prof Op DesA Pto Pre Fut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. 
Ana 

P1 No decorrer das aulas 
percebi  

X    X   que X   EnsFYProf 

P2 que os alunos com 
deficiência visual são 
completamente 
capazes de aprender 
outro idioma,  

 X X   X  completamente  X  AlcegEYApr(Op) 

P3 capazes de aprender o 
que for ensinado a 
eles,  

 X X   X  que  X  AlcegEYApr(Op) 

P4 pois não os vejo em 
nenhum momento 
como algo pesado, 

  X  X X  pois; não;  
nenhum; algo. 

 X  AlcegEYProf(Op) 

P5 [...] eles tem uma 
capacidade de 
aprender como 
qualquer outra pessoa 

 X X X  X   qualquer  X  AlcegEYApr(Op) 

P6 Eles percebiam a 
minha pronuncia da 
língua espanhola, de 
maneira mais sutil, que 
os outros alunos;  

  X X X X X mais ; que. X   AlcegEYApr(DesA) 

P7 eles conseguiam 
perceber 
particularidades,  

X  X    X  X   AlcegEYApr(DesA) 

P8 me perguntando sobre 
formas de pronunciar 
algumas palavras  

X    X  X   X  AlcegEYApr(Op) 

P9 que passavam 
despercebidas pelos 
outros. 

   X  X X que X   AlcegEYApr(Alus) 
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INT 

 
Nº P 

 
PROPOSIÇÕES 

 

NÚCLEOS DE REFERÊNCIA MODALI 
ZAÇÕES 

VERBOS MODELOS 
ARGUMENTATIVOS Ens Apr Alceg Alus Prof Op DesA Pto Pre Fut 

 
 
 
 
 
Prof. 
Rosa 

P10 Todavía, difícilmente yo le 
hacía una pregunta 

x  x  x   todavía;  
difícilmente. 

x   ProfFYAlceg 

P11 y él pedía para repetir. 
[Curiosísimo! ]  

  X    X para X   AlcegFYApr(DesA) 

P12 Yo tuve suerte en contar con 
un alumno participativo  

  X  X X   X   AlcegEYProf(Op) 

P13 que era un buen alumno,    X    X que X   AlcegEYApr(DesA) 

P14 él ya dominaba la lengua, 
entonces; 

 X X    X ya; entonces. X   AlcegEYApr(DesA) 

P15 el trabajo que fue hecho con 
él anteriormente  

X  X   X  que;  
anteriormente. 

X   AlcegEYEns(Op) 

P16 surtió efecto,      X   X   OpFY 

P17 él ya dominaba la lengua   X    X     AlcegEYDesA 

P18 Ellos son muy inteligentes,    X     ya X   AlcegEY 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. 
Carlos 

P19 ellos tienen el oído más 
agudizado,  

  X   X  que; quizás .  X  AlcegEYOp 

P20 son mucho más atentos, más 
perceptibles, más sensitivos,  

  X   X  más  X  AlcegEYOp 

P21 entonces pienso que eso 
permite que ellos incorporen 
más la lengua. 

  X  X X X entonces;  
que; más. 

 X  AlcegEYApr(DesA) 

P22 Los alumnos ciegos siempre 
fueron presentes,  

  X   X  siempre X   AlcegEYOp 

023 [Los alumnos ciegos] 
escuchaban mejor que los 
otros 

  X X   X mejor que. X   AlcegEYAlus(Op) 

P24 , e hablaban mejor que los 
otros 

  X    X mejor que. X   AlcegEYAlus(Op) 

P25 , o sea, por competencia, por 
lo que yo vi con ellos; 

  X  X   o sea; 
 por; que. 

X   AlcegEYProf(Op) 

P26 ser ciego no era un límite 
para aprender una segunda 
lengua 

 X X     no; para. X   AlcegEYApr 

  



178 
 

6 – O aprender em um contexto de inclusão: considerações dos alunos cegos 
 

 
INT 

 
Nº P 

 
PROPOSIÇÕES 

NÚCLEOS DE REFERÊNCIA MODALI 
ZAÇÕES 

VERBOS MODELOS 
ARGUMEN 
TATIVOS 

Ens Apr Alceg Prof  Rea  Ceg Op Inc DesA Dif Pto Pre Fut 

 
 
 
 

Aluno 
Roberto 

P1 a inclusão hoje ainda não 
existe,  

      X X   ainda; não.  X    IncEYOp 

P2 o que existe é intrusão       X    que.  X    OpEY 

P3 [...] ainda falta para haver a 
inclusão completa,  

      X X   ainda;  
para. 

 X    IncEYOp 

P4 ainda falta que as barreiras 
atitudinais, por exemplo, 
sejam quebradas,  

      X   X ainda que;  
por 
exemplo. 

 X    DifEYOp 

P5 [ainda falta] que os 
professores possam saber  

X   X X  X    que 
 

 X    ReaEYEns(Prof) 

P6 como lidar com um deficiente; X  X X X        X    ReaEYEns(Prof) 

 
 
 
Aluno  
Pedro 

P7 Hoje é muito importante para 
um cego  

  X    X    hoje; 
muito;para. 

 X    AlcegEYOp 

P8 estar numa escola comum;  X X     X     X    AlcegEYApr(Op) 

P9 agora a pessoa precisa sair 
preparada,  

 X X  X      agora  X    ReaEYApr(Alceg) 

P10 saber braile, soroban,   X      X    X    ReaEYApr 

P11 ter domínio em informática,   X X      X    X    ReaEYApr 

P12 saber utilizar um teclado. 
 

 X X      X    X    ReaEYApr 

 
 
 
 
 
 
Aluno  
Júlio 

P13 Depois da perda de visão 
senti a necessidade de voltar 
a estudar, 

 X X   X     depois. X     ReaEYApr(Alceg) 

P14 o ensino era bem precário, 
porque os professores na 
rede pública não estavam 
preparados 

X   X   X   X bem;  
porque;  
não. 

X     EnsEYDif(Prof) 

P15 para dar aulas a um cego,  X  X X      X para.  X    EnsEYAlceg 

P16 aí eu fui buscando os 
recursos e correndo atrás. 

 X X  X      atrás; aí. 
 

X     ReafYApr(Alceg) 

P17 [...] Mas é muito difícil,  X      X   X mas; muito  X    EnsEYOp 

P18 faltam recursos,           X   X    DifEY 

P19 os professores ainda não 
estão preparados. 

   X      X ainda; não.  X    DifEYProf 

P20 São muitas as barreiras na 
vida de um deficiente visual 

  X    X   X muitas  X    DifEYAlceg 



179 
 

7 – Motivações dos alunos cegos para a aprendizagem de Língua Espanhola. 
 

 
INT 

 
Nº 
P 

 
PROPOSIÇÕES 

 
NÚCLEOS DE REFERÊNCIA 

 
MODALIZAÇÕES 

 
VERBOS 

MODELOS  
ARGUMEN 
TATIVOS Apr Alceg    Rea Op LínE Pto Pre Fut 

 
 
 
 

Aluno 
Roberto 

P1 Eu escolhi a língua espanhola  X   X  X   AlcegFYLínE 

P2 [Eu escolhi] pensando em qualificação para 
o mercado de trabalho, 

   X  para X   OpEY 

P3 já tinha feito o curso de inglês, X X    já X   AlcegEYApr 

P4 aí tive oportunidade de fazer o de espanhol, X X   X aí X   AlcegEYApr(LínE) 

P5 tinha uma bolsa garantida, e então porque 
não fazer? 

   X  então; porque; 
 não. 

X   OpEY 

P6 Tinha tempo, tinha o curso a minha 
disposição, 

 X  X   X   AlcegEYOp 

P7 não ia gastar nada.  X  X  não X   AlcegEYOp 

P8 Além disso, a língua espanhola cresceu 
muito nos últimos anos. 

   X X além; muito. X   LínEFOp 

 
 
Aluno  
Pedro 

P9 Eu escolhi a língua espanhola por ser um 
idioma latino facilitaria minha aprendizagem 
deste idioma, 

X X  X X por X   AlcegFYApr(LínE) 

P10 [...] optei pelo espanhol para agregar ao 
currículo um curso de idiomas 

 X  X X para X   AlcegEYApr(LínE) 

P11 e [optei] também, para acompanhar a parte 
esportiva e os noticiários tudo em espanhol 
pelo rádio. 

 X X X  também; para;  
tudo; pelo. 

X   ReaEYApr(LínE) 

 
 
 
 
 
 
Aluno  
Júlio 

P12 eu já tinha muita vontade de aprender o 
espanhol, 

X X   X Já; muita. X   AlcegEYApr(LínE) 

P13 porque sempre achei bonita a língua,    X X porque; sempre. X   AlcegEYOp(LínE) 

P14 e quando eu assistia a filmes em espanhol  X   X  X   ReaEYLínE 

P15 ficava igual a uma criança.   X    X   ReaEY 

P16 Na escola, no Ensino Médio, eu aprendi 
muito pouco do espanhol. 

   X X muito; pouco. X   LínEFOp 

P17 E quando me ofereceram uma bolsa de 
estudos para cursar o espanhol no IFRN, 

X X   X  X   AlcegEYApr(LínE) 

P18 não pensei duas vezes,  
 

  X   não X   ReaEY 

P19 fui fazer o curso e gostei  X  X    X   ReaFYLínE(Alceg) 
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8 – O aprender a língua espanhola: ações e recursos didáticos percebidos pelos alunos cegos. 
 

 
INT 

 
Nº P 

 
PROPOSIÇÕES 

NÚCLEOS DE REFERÊNCIA MODALI 
ZAÇÕES 

VERBOS MODELOS 
ARGUMEN 
TATIVOS 

Ens Apr Alceg Prof Rea Op AçD RecD Dif Exc Pto Pre Fut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aluno 
Roberto 

P1 Foi totalmente 

diferente.  

X X    X      totalmente X   EnsEYApr(Op) 

P2 O primeiro foi mais 

produtivo, mais 

proveitoso para 

mim, 

   X  X     mais; mais; 
 para. 

X   ProfEYOp 

P3 porque no segundo 

fiquei mais na 

acomodação, 

  X X X X     porque; 
mais. 

 
X 

  ReaFYOp(Alceg) 

P4 participava da aula, 

assistia todas as 

aulas,  

 

X X X     X   todas  X   EnsFYApr(Alceg) 

P5 mas não entregava 

as tarefas; 

    X      mas; não. X   ReaNEY 

P6 Ele passava as 

atividades e era 

faça se quiser, 

X   X   X X  X       AçDEYRecD(Prof) 

P7 se não quiser, não 

faça[as atividades] 

e tal. 

  X    X X  X não; tal. X   AçDEYExc(Alceg) 

 
 
 
Aluno  
Pedro 

P8 o professor Carlos 

usava bastante o 

quadro,  

X   X    X   bastante X   RecDFEns(Prof) 

P9 usava filmes, usava 

músicas, 

       X    X   ProfFYRecD 

P10 ele não se prendia 

ao recurso do livro;  

   X   X X   não  X   ProfNFYRecD 
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INT 

 
Nº P 

 
PROPOSIÇÕES 

NÚCLEOS DE REFERÊNCIA MODALI 
ZAÇÕES 

VERBOS MODELOS 
ARGUMEN 
TATIVOS 

Ens Apr Alceg Prof Rea Op AçD RecD Dif Exc Pto Pre Fut 

 
 
 
 
 
 
Aluno  
Pedro 

P11 Também tinha a 
professora Ana que 
trabalhava com 
material concreto, 

X   X   X X   também; 
que. 

X   ProfFYRecD 

P12  ela levava bastante 
vídeo,  

   X   X X   bastante X   ProfFYRecD 

P13 ela levava algumas 
vasilhas com 
produtos de limpeza 
para a gente 
aprender o nome.   

 X  X   X X   algumas;  
para; 
 a gente. 

X   ProfFYRecD 

P14 tinha a professora 
Rosa, que foi  muito 
bacana 

   X  X     que; muito. X   ProfEYOp 

P15 Ela gostava muito da 
parte da gramática, 
da literatura e tal. 

   X  X     muito; tal. X   AçDEYProf 

 
 
 
 
 
 
Aluno  
Júlio 

P16 
 

Nas aulas de 
espanhol foram 
usados filmes, 
músicas,  

X   X  X  X X   X   RecDFEns(Prof) 

P17 mas não havia 
nenhuma estratégia 
específica para mim; 

      X   X mas; não;  
para. 

X   AçDNEYAlceg 

P18 Mas, várias vezes eu 
fiquei de fora das 
atividades em sala,  
 

X       X  X mas;  
várias 
vezes. 

X   AlcegYFExc 

P19 Eu não a culpo, 
porque era a primeira 
vez que ela ensinava 
a um deficiente 
visual, 

X  X   X     não; 
porque; 
que. 

X   AlcegNEYProf 

P20 e ela não sabia o que 
fazer. 

   X X X     não; que. X   ProfNEYEns(Op) 
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9 – Relações estabelecidas na sala de aula de E/LE 
 

 
INT 

 
Nº P 

 
PROPOSIÇÕES 

NÚCLEOS DE REFERÊNCIA MODALI 
ZAÇÕES 

VERBOS MODELOS 
ARGUMEN 
TATIVOS 

Ens Apr Alceg Alus Prof Rea Grp Op AçD Dif AtiP Pto Pre Fut 

 
 
 
 
 
 
Prof. 
Rosa 

P1 Había una 
harmonía entre él 
y los otros 
alumnos,  

  X X    X    otros X   AlcegEYAlus(Op) 

P2 todo mundo lo 
consideraba 
mucho.  

  X X    X    todo X   AlcegEYAlus(Op) 

P3 yo quería saber 
se él estaba se 
sintiendo bien,  

  X  X      X bien X   ProfEYAlceg(AtiP) 

P4 se él estaba 
aprendiendo,  

  X  X    X  X  X   AlcegEYApr(AçD) 

P5 era una 
preocupación  

        X  X  X   ProfEYAlceg(AtiP) 

P6 que generalmente 
uno tiene con 
todos los alumnos 

    X  X    X que; 
generalmente; 
todos. 

 X  ProfEYGrp(AtiP) 

 
 
 
 
 
 
Prof. 
Ana 

P7 Sempre estava ao 
lado deles  

  X  X      X sempre X   ProfEYAlceg(AtiP) 

P8 e ajudava nas 
atividades,  

    X    X    X   ProfEYAlceg(AçD) 

P9 até mesmo para 
identificar o que 
precisava ser 
reforçado;  

 X X      X   até mesmo; 
para. 

X   AlcegEYApr(AçD) 

P10 [...] Quanto aos 
outros alunos da 
sala, eles se 
davam muito 
bem.. 

   X    X    outros; muito 
bem. 

X   ProfEYGrp(Op) 

P11 Não houve 
problemas,  

      X X    não X   OpNEY 

P12 pois eles sempre 
foram muito 
comunicativos 

  X     X    pois; sempre; 
muito. 

X   AlcegEYOp 
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INT 

 
Nº P 

 
PROPOSIÇÕES 

NÚCLEOS DE REFERÊNCIA MODALI 
ZAÇÕES 

VERBOS MODELOS 
ARGUMEN 
TATIVOS 

Ens Apr Alceg Alus Prof Rea Grp Op AçD Dif AtiP Pto Pre Fut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. 
Carlos 

P13 En la clase ellos 
siempre fueron 
bien acogidos por 
los otros 
estudiantes,  

  X X    X    siempre; bien; 
otros. 

X   AlcegEYAlus(Op) 

P14 nunca hubo 
ningún tipo de 
barrera,  

      X X  X  nunca; ningún . X   DifNEYOp 

P15 no hubo ningún 
tipo de dificultad  

      X X  X  no;  ningún. X   DifNEYOp 

P16 en la relación 
entre ellos y los 
otros alumnos.  

  X X    X    otros X   AlcegEYAlus(Op) 

P17 Ellos hacían lo 
que hacían todos 
los estudiantes,  

X X X X        todos X   AlcegEYAlus(Apr) 

P18 nunca hubo 
criterios 
diferentes para 
evaluar,  

  X    X  X   nunca; para. X   AçDNEYAlceg 

P19 siempre fue la 
misma lógica,  

        X  X siempre X   ProfEYOp(AtiP) 

P20 nunca los traté 
como ciegos, 

  X    X    X nunca X   ProfEYAlceg(AtiP) 

P21  o sea, enseñaba 
diferente para 
ellos, enseñando 
para todos igual. 

X  X X   X  X   o sea; para. X   AlcegEYEns(AçD) 

 
 
 
 
Aluno  
Pedro 

P22 Minha relação 
com os colegas 
de sala foi boa,  

  X X    X    boa;  X   AlcegEYAlus(Op) 

P23 [...] Minha relação 
com os 
professores foi 
muito boa,  

  X  X   X    muito boa; X   AlcegEYProf(Op) 

P24 eu acho que a 
minha presença  

  X         que  X  AlcegEYOp 

P25 trouxe um olhar 
diferenciado. 

     X        X  ReaEY 
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INT 

 
Nº P 

 
PROPOSIÇÕES 

NÚCLEOS DE REFERÊNCIA MODALI 
ZAÇÕES 

VERBOS MODELOS 
ARGUMEN 
TATIVOS 

Ens Apr Alceg Alus Prof Rea Grp Op AçD Dif AtiP Pto Pre Fut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aluno 
Roberto 

P26 Tinha uma 
relação muito boa 
com meus 
colegas de sala,  

  X X        muito boa. X   AlcegEYAlus(Op) 

P27 nunca tive 
problemas,  

  X       X  nunca X   AlcegNEYDif 

P28 eles me 
auxiliavam muito.  

   X        muito X   AlusEYAlceg(Op) 

P29 Com os 
professores 
posso dizer que 
foram duas 
vertentes,  

    X   X    que X   AlcegEYProf(Op) 

P30 [...] com o 
primeiro fiquei 
dois semestres  

    X        X   ProfFY(Alceg) 

P31 e com o segundo 
[fiquei] quatro. 

    X        X   ProfFY(Alceg) 

P32 Enquanto o 
primeiro fazia 
questão que a 
gente participasse 
da aula,  

 X X  X       enquanto; que. X   ProfEYApr(Alceg) 

P33 [participasse] 
juntamente com 
todos os outros 
alunos;  

   X        todos; outros. X   AlcegEYApr(Grp) 

P34 o segundo tava 
meio que nem aí.   

    X X      nem aí. X   ProfNEYApr(Alceg) 

 
 
Aluno  
Júlio 

P35 No curso de 
espanhol  

X               EnsY 

P36 tinha uma colega 
de sala que me 
ajudava muito, 
[...]  

  X X        que; muito. X   AlusEYAlceg 
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INT 

 
Nº P 

 
PROPOSIÇÕES 

NÚCLEOS DE REFERÊNCIA MODALI 
ZAÇÕES 

VERBOS MODELOS 
ARGUMEN 
TATIVOS 

Ens Apr Alceg Alus Prof Rea Grp Op AçD Dif AtiP Pto Pre Fut 

 
 
 
 
 
 
Aluno  
Júlio 

P37 foi ela quem mais 
me ajudou nesse 
tempo  

  X X  X      mais X   ReaFYAlus(Alceg) 

P38 [me ajudou] para 
participação em 
sala de aula. 

X X X         para X   EnsFYApr(Alceg) 

P39 Enfrentei 
barreiras e 
também 
preconceito  

  X     X  X  também X   DifFYExc(Alceg) 

P40 [enfrentei] por 
parte da 
professora e dos 
alunos,) 

   X X     X  por  X   AlusFYProf(Exc) 

P41 mas consegui 
concluir o 
semestre. 

  X         mas X   AlcegEY 
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10 – Opiniões dos alunos cegos: aspectos negativos no ensino e aprendizagem E/LE. 
 

 
INT 

 
Nº P 

 
PROPOSIÇÕES 

NÚCLEOS DE REFERÊNCIA MODALI 
ZAÇÕES 

VERBOS MODELOS 
ARGUMEN 
TATIVOS 

Apr Alceg Prof AçD RecD Dif Exl Pto Pre Fut 

 
 
 
Aluno  
Júlio  

P1 alguns filmes que foram passados sem áudio      X   alguns que;  X   RecDEY 

P2 e eu não tive acesso ao conteúdo, porque era muito 
rápido; 

X X     X não; 
porque; 
muito. 

X   AlcegEYApr 

P3 As atividades que envolviam música e 
preenchimento de lacunas [...],  

    X  X que X   RecDEYExc 

P4 eu só participava ouvindo a canção  X   X  X só X   AlcegEYExc 

P5 Também, não tive acesso ao livro no curso de 
espanhol,  

 X   X  X  X   RecDEYExc 

 
 
 
 
 
 
Aluno  
Pedro 

P6 Para mim, acho uma das grandes dificuldades do 
curso 

 X    X  para  X  AlcegEYDif  

P7 foi o fato de não ter o livro em braile     X X  não. X   RecDEYDif 

PP8 [...] quando o livro em braile ficava pronto     X   quando X   RecDEY 

P9 o semestre já havia terminado      X  já X   DifEY 

P10 Também, nas aulas onde eram colocados filmes 
inteiros, 

    X   também,  X   RecDEY 

P11 eu ficava descontextualizado;  X     X  X   AlcegEYExc 

P12 Eles sempre utilizavam músicas para preenchimento 
de lacunas, 

  X  X   sempre; 
para. 

X   ProfEYRecD 

P13 mas, geralmente, eu não participava  X     X mas; não 
geralmente. 

X   AlcegEYExc 

P14 eu não tive acesso ao livro; 
 

 X    X  não. X   RecDEYExc 

 
 
Aluno  
Roberto 

P15 Não contribuíram para minha aprendizagem X X      não;para. X   AlcegNEYApr 

P16 [Não contribuíram] o uso de filmes e músicas          X   RecDEY 

P17 [uso] sem nenhuma estratégia específica    X    nenhuma  X  AlcegEYExc 

P18 também o fato de só ter participado nos teste de 
conversação 

 X     X também, só. X   AlcegEYExc 

P19 e não ter participado das atividades que 
trabalhavam a parte escrita. 
 

 X     X não; que. X   AlcegEYExc 
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11 – Opiniões dos alunos cegos: aspectos positivos no ensino e aprendizagem E/LE  

 
INT 

 
Nº P 

 
PROPOSIÇÕES 

NÚCLEOS DE REFERÊNCIA MODALI 
ZAÇÕES 

VERBOS MODELOS 
ARGUMEN 
TATIVOS 

Ens Apr Alceg Alus Prof Op língE AçD RecD Grp Pto Pre Fut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aluno  
Roberto 

P1 Considero positivo no curso    X   X       X  AlcegEYOp 

P2 e [considero]  favorável a 
minha aprendizagem: 

 X X   X       X  AlcegEYApr(O
p) 

P3 [considero favorável]  o 
interesse do primeiro 
professor  

    X   X     X  AçDEYProf 

P4 em mostrar as coisas que 
ele estava fazendo, 

    X   X   que. X   AçDEYProf 

P5 [considero]  a convivência 
com os colegas  

   X         X  AlusEY 

P6 [considero]  e o 
conhecimento do idioma em 
si; 

 X     X      X  AprEYLínE 

P7 Para mim foram elementos 
favorecedores:  

  X   X     para X   AlcegEYOp 

P8 [foram elementos 
favorecedores ] a 
semelhança entre o 
espanhol e a língua 
portuguesa, 

      X     X   LínEEY 

P9 [foram elementos 
favorecedores ]as aulas 
interativas do primeiro 
professor. 

X    X       X   EnsEYProf 

P10 Ele formava grupos,      X    X   X   AçDEYProf 

P11 [Ele] promovia 
competições,um grupo 
contra o outro, 

    X    X   X   AçDFYProf 

P12 [promovia ]jogos de 
perguntas e resposta sobre 
vocabulário e grafias das 
palavras, 

        X   X   AçDEYProf 

P13 isso contribuiu não só para a 
aprendizagem da língua 
espanhola, 

 X    X X     X   AprFYLínE 
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INT 

 
Nº P 

 
PROPOSIÇÕES 

NÚCLEOS DE REFERÊNCIA MODALI 
ZAÇÕES 

VERBOS MODELOS 
ARGUMEN 
TATIVOS 

Ens Apr Alceg Alus Prof Op LíngE AçD RecD Grp Pto Pre Fut 

Aluno 
Roberto 

P14 mas [contribuiu] 
principalmente, para a 
socialização com os colegas 
de sala.  

   X       mas; 
principal-
mente; 
para. 

X   AlusFY 

 
 
 
Aluno  
Pedro 

P15 A aceitação dos professores  
e a mudança de metodologia 
pela professora Ana foram 
bem positivas; 

X    X X  X X  pela; 
bem; 
positivas. 

X   AçDEYProf 

P16 ela usava materiais 
concretos na aula.  

X    X    X   X   RecDEYProf 

P17 Isso foi muito bom.      X     muito;  X   OpEY 

P18 Era muito bom      X     muito X   OpEY 

P19 quando ela ensinava  X    X       X   ProfEYEns 

 
 
 
 
 
 
Aluno  
Júlio 

P20 [ensinava] fazendo a relação 
com a língua portuguesa, 

       X    X   AçDEY 

P21 quando [ela] usava mais a 
comunicação 

    X   X   mais X   AçDEYProf 

P22 e também [usava], nossos 
conhecimentos prévios 
sobre determinados 
assuntos. 

       X  X também;  X   GrpEYOp 

P23 Sim; outra coisa boa, 
também, eram os trabalhos 
em grupo,  

   X  X   X  Sim; 
também. 

X   GrpEYRecD 

P24 porque me ajudavam muito    X   X     porque; 
muito. 

X   GrpFYAlceg 

P25 e neles dava para tirar mais 
dúvidas. 

  X   X   X  para; 
mais. 

X   RecDEYOp 
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12 – Avaliações do ensinar e aprender E/LE pelos alunos cegos 
 

 
INT 

 
Nº P 

 
PROPOSIÇÕES 

NÚCLEOS DE REFERÊNCIA MODALI 
ZAÇÕES 

VERBOS MODELOS 
ARGUMEN 
TATIVOS 

Ens Apr Alceg Alus Prof Op AvP LínE RecD Pto Pre Fut 

 
 
 
 
Aluno  
Roberto 

P1 Se eu tivesse que dar uma 
nota ao curso,  

X  X    X   que. X   AlcegEYAval 

P2 de zero a dez, acho que, sete 
e meio ou oito. 

      X     X  AvalEY 

P3 para mim o objetivo foi 
alcançado 

  X   X    para. X   AlcegEYAval 

P4 pois pretendia ter 
conhecimento do idioma 

 X X     X  pois. X   AlcegEYAp 

P5 [pretendia ter ] e 
conhecimento de culturas 
diferentes; 

 X         X   AprEY 

P6  e isso eu consegui.       X    X   AvalEY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aluno  
Pedro 

P7 Acho que ficaram lacunas 
principalmente com a parte 
escrita 

  X    X   que; 
principalmente 

 X  AlcegEYAval 

P8 e creio que deveria ter mais 
conversação, para ouvir, 
discutir, 

  X   X    que; mais; 
para 

 X  AlcegEYOp 

P9 [creio...], para nós, alunos 
cegos, 

  X   X    para  X  AlcegEY 

P10 a parte escrita ainda é o 
nosso calcanhar de Aquiles 

  X   X    ainda  X  OpEYAlceg 

P11 [é] no processo de 
aprendizagem da língua 
espanhola. 

 X    X  X    X  AprEYLínE 

P12 A sugestão que faço é 
trabalhar mais conversação 
no curso,  

 X    X    que; mais  X  AlcegEYOp 

P13 e no nosso caso, os cegos, 
termos mais acesso ao texto 
em braile. 

  X   X   X mais  X  AlcegEY 

P14 no curso aprendi mais nas 
atividades em dupla com os 
colegas, 
 
 

X X X X   X  X mais. X   AlcegFYOp 
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INT 

 
Nº P 

 
PROPOSIÇÕES 

NÚCLEOS DE REFERÊNCIA MODALI 
ZAÇÕES 

VERBOS MODELOS 
ARGUMEN 
TATIVOS 

Ens Apr Alceg Alus Prof Op AvP LínE RecD Pto Pre Fut 

Aluno 
Pedro 

P15 [aprendi mais] do que, 
propriamente, na aula falada 
pela professora, 

X    X  X   do que.  X   AlcegEYProf 

 
 
 
 
 
 
Aluno  
Júlio 

P16 porque com os colegas eu 
trabalhava mais a oralidade. 

  X X     X porque; mais X   AlcegEYAlus 

                

P17 Eu tinha sempre mais 
facilidades nas atividades em 
grupo. 

  X   X   X sempre; mais X   AlcegEYOp 

P18 O curso foi bom, X     X     X   OpEYEns 

P19 mas o que deu para perceber       X   mas; que; 
para 

X   AvalFY 

P20 é que meu aprendizado foi 
mais ou menos vinte por 
cento, 

 X     X   que; mais ou 
menos. 

X   AlcegEYAval 

P21 deixei de aprender muitas 
coisas, 

  X    X   muitas X   AlcegEYAval 

P22 mas, pretendo continuar o 
curso. 

X      X   mas  X  AvalEYEns 
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5.13 Avaliações do ensinar Língua Espanhola a alunos cegos 
 
 
INT 

 
Nº P 

 
PROPOSIÇÕES 

NÚCLEOS DE REFERÊNCIA MODA
LIZA 

ÇÕES 

VERBOS MODELOS 
ARGUMEN 
TATIVOS 

Ens Apr Alceg Alus Prof Rea Op Grp AçD Def Pto Pre Fut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. 
Ana 

P1 a experiência me serviu X    X  X     X   EnsFYProf(Op) 

P2 [me serviu] como uma 
maneira de perceber o 
mundo de uma forma 
diferente, 

    X  X    como X   ProfFYOp 

P3 ela possibilitou a 
quebra de 
preconceitos. 

X      X     X   EnsFYOp 

P4 Você percebe que 
todos os alunos são 
capazes de aprender, 

 X   X  X X     X  AprEYGrp(Op) 

P5 basta descobrir como 
eles aprendem.  
 

 X     X X   como  X  AprEYGrp(Op) 

P6 Aprendi com os alunos 
cegos 

 X X  X       X   ProfEYAlceg 

P7 [aprendi] a não ser tão 
exigente  

     X     não  X  OpEY 

P8 e saber que eles 
aprendiam a maneira 
deles. 

 X X   X     que  X   AprEYAlceg(Op) 

P9 [...] tentei ensinar e 
fazer com que eles 
passassem para o nível 
dois 

X X X  X      que;  
para. 

X   ProfEYEns(Alceg) 

P10 dominando aqueles 
conteúdos.  
 

      X      X  AlcegEYOp 

P11 E nós conseguimos!     X  X  X      X  AlcegEYProf(Op) 

 
 
Prof. 
Rosa 

P12 Pero, yo no sentí que 
mi contribución para él 
fue muy grande, 

  X  X  X    pero; 
no;  
que; 
muy. 

X   AlcegEYProf(Op) 

P13 pues él ya dominaba la 
lengua,  

  X    X    pues;  
ya. 

X   AlcegEYOp 
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INT 

 
Nº P 

 
PROPOSIÇÕES 

NÚCLEOS DE REFERÊNCIA MODA
LIZA 

ÇÕES 

VERBOS MODELOS 
ARGUMEN 
TATIVOS 

Ens Apr Alceg Alus Prof Rea Op Grp AçD Def Pto Pre Fut 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. 
Rosa 

P14 conmigo él fue 
ejercitando.  

  X  X  X     X   AlcegEYProf(Op) 

P15 No siento que hubo un 
aporte muy grandioso 
de mi parte;  

    X  X    no; 
muy. 

X   ProfEYOp 

P16 Pero creo que sería 
diferente una segunda 
experiencia que la 
primera; 

X    X X X    pero; 
que. 

 X  ProfEYEns(Alceg) 

P17 Yo Creo que el aporte 
fue más bien 
psicológico, 

    X  X    que;  
más 
bien. 

X   ProfEYOp 

P18 pues, realmente, él 
contribuyó mucho para 
mí, para mi 
aprendizaje. 

X  X  X  X    real- 
mente; 
mucho; 
para. 

X   ProfFYEns(Alceg) 

P19 Creo que todos los 
días, 

    X  X    que;  
todos. 

 X  ProfEYOp 

P20 todo el mundo llevaba 
una lección.  

   X X  X    todo; 
tanto. 

X   ProfEYGrp(Op) 

P21 Tanto profesores como 
alumnos que 
participaban 

   X X      tanto; 
como. 

X   ProfEYGrp 

 
 
 
 
 
Prof. 
Carlos 

P22 Para mí como profesor 
fue una experiencia 
muy positiva,  
 

    X  X    para; 
como;  
muy. 

X   ProfEYOp 

P23 porque me permitió 
pensar  

    X X     porque X   ProfFY 

P24 que tengo la 
competencia de impartir 
clases  

X    X  X    que; 
para. 

 X  ProfEYEns(Alceg) 

P25 [impartir clases ] para 
personas con 
limitaciones físicas; 

      X   X para  X  ProfEYOp 

P26 En una próxima 
experiencia, [creo] 

X      X      X  EnsEYOp 
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INT 

 
Nº P 

 
PROPOSIÇÕES 

NÚCLEOS DE REFERÊNCIA MODA
LIZA 

ÇÕES 

VERBOS MODELOS 
ARGUMEN 
TATIVOS 

Ens Apr Alceg Alus Prof Rea Op Grp AçD Def Pto Pre Fut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. 
Carlos 

P27 creo que no habría 
dificultad para enseñar 
alumnos ciegos 

X  X    X    que; 
no; 
para. 

 X  ProfEYAlceg(Op) 

P28 con seguridad inventaré 
nuevas estratégicas de 
enseñanza 

X    X  X  X     X ProfEYAçD 

P29 Creo que el límite está 

en la mente,  

 

    X  X    que  X  ProfEYOp 

P30 o sea, tener una 

limitación física no es 

límite para nada, 

      X   X o sea;  
no; 
para. 

 X  DefEYOp 

P31 se tú quieres aprender,  X     X X     X  AprEYGrp(Op) 

P32 tú aprendes  X     X X     X  AprEYGrp(Op) 

P34 El límite no es dificultad 

para aprender, 

      X   X no; 
para. 

 X  DefEYOp 

P35 Un límite físico no es 

obstáculo para el 

aprendizaje 

 X     X   X no; 
para. 

 X  DefEYApr(Op) 
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APÊNDICE C – INCIDÊNCIA GERAL DOS NÚCLEOS DE REFERÊNCIA 

 

NR N % 

Alceg 139 40,7 

Prof 117 34,3 

Op 109 31,7 

Ens 85 24,9 

Rea 56 16,4 

RecD 54 15,8 

Apr 52 15,2 

AçD 40 11,7 

Alus 29 8,5 

Grp 28 8,2 

Dif 25 7,3 

LínE 15 4,4 

DesA 14 4,1 

Exc 12 3,5 

AvP 10 2,9 

Cp 8 2,3 

OrPed 7 2,0 

AtiP 7 2,0 

Form 6 1,7 

Habl 5 1,5 

Def 4 1,2 

Inc 3 0,8 

Ceg 2 0,6 
 

 


