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RESUMO 

 

 A presente pesquisa teve como objetivo identificar se há ou não diferenças no uso de 

estratégias de aprendizagem e na expressão da criatividade na aprendizagem de universitários 

cegos e universitários videntes. Considerando o movimento de inclusão social e a exigência 

de indivíduos cada vez mais criativos para serem inseridos no mercado de trabalho, 

percebemos que a universidade, sendo local propício para a construção do conhecimento, 

deve promover a inclusão ao estimular o desenvolvimento da expressão criativa e incentivar o 

uso de estratégias de aprendizagem eficazes no processo de aprendizagem. Por se tratar de 

uma pesquisa qualitativa, recorremos ao estudo de caso utilizando diversos instrumentos com 

seis universitários da Universidade de Brasília, sendo dois cegos e quatro videntes. As 

informações produzidas mostraram que os alunos, tanto cegos quanto os videntes, utilizam 

principalmente estratégias cognitivas, seguidas das estratégias de gestão de recursos, e pouco 

se expressam criativamente na aprendizagem das disciplinas observadas. Isso nos possibilitou 

compreender que as diferenças do processo de aprendizagem são relacionadas, dentre outros 

aspectos, ao conteúdo estudado. 

 

Palavras-chave: Estratégias de Aprendizagem. Criatividade e Aprendizagem Criativa. 

Universitários Cegos e Universitários Videntes. Inclusão. 



ABSTRACT 

 

The aim of the present research is to identify whether or not there are any differences in the 

use of learning strategies and creative expression in learning of undergraduate students who 

are blind from those who are not. Considering the movement for social inclusion and the 

requirement of more creative individuals to be inserted in the job market, we realize that the 

university is an appropriate place for the construction of knowledge. Therefore it should 

promote inclusion by encouraging the development of creative expression and to encourage 

the use of effective learning strategies in the learning process. We develop here a qualitative 

research, so we resort to the case study using several instruments with six undergraduate 

students, in which two are blind and four are not. The information produced show that either 

students blind or not use cognitive strategies, followed by resource management strategies and 

hardly express themselves creatively in the learning of the observed subject. This enabled us 

to understand that the differences in the learning process are related, among other things, the 

content studied. 

 

Key Words: Learning Strategies. Creativity and Creativity Learning. Undergraduate students 

who are blind and Undergraduate students who are not. Inclusion. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho obrigatório para a conclusão do curso de Pedagogia na Universidade de 

Brasília tem como título “Estratégias de Aprendizagem e Criatividade em universitários cegos 

e em universitários videntes: um estudo comparativo” e como objetivo geral identificar se há 

ou não diferenças no processo de aprendizagem entre universitários cegos e universitários 

videntes. Está estruturado em três partes: Parte I – Memorial Educativo, Parte II – Monografia 

e Parte III – Perspectivas Profissionais. 

 A primeira parte, o Memorial Educativo, é composta pela minha história de vida, 

enfatizando a formação escolar, os momentos mais significativos da minha aprendizagem, a 

escolha do curso de Pedagogia e por fim a minha trajetória acadêmica e os motivos que me 

influenciaram a escolher o tema deste trabalho. 

 A segunda parte, a Monografia, inicia-se com uma introdução, seguida de três 

capítulos de fundamentação teórica, encerrando-se com as considerações finais. O capítulo I 

aborda a temática de estratégias de aprendizagem; o capítulo II, a criatividade e a 

aprendizagem; e o capítulo III, a inclusão de alunos cegos no ensino superior. Posteriormente, 

apresentamos uma análise comparando as estratégias de aprendizagem usadas por cegos e por 

videntes, bem como uma análise comparando a expressão da criatividade. Encerramos essa 

parte com as considerações. 

 Por fim, na terceira parte apresento as minhas perspectivas profissionais. 
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PARTE I 

 

MEMORIAL EDUCATIVO 
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“Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas” (Saint-

Exupéry) 

 

Nasci em 1986, filha caçula de um goiano e de uma mineira que se conheceram em 

Brasília, na sala de aula. Meu pai era o professor e minha mãe a aluna. Quando nasci, 

morávamos em um apartamento em Taguatinga. Comecei a estudar aos cinco anos na Escola 

Moranguinho que ficava perto do meu apartamento. Nessa escola, fiz só o Jardim II, depois 

mudei para a Escola Algodão Doce, onde fiz o Jardim III. A Educação Infantil, fase da vida 

marcada pela estimulação e aprendizagens através de brincadeiras e cantigas de criança, foi 

também marcada pelo mito “da sala do castigo”, onde tinha milho para as crianças, 

desordeiras como eu, ficarem ajoelhadas até se arrependerem de ter feito bagunça. É claro que 

isso não passou de um conto temido pelos alunos. 

Na minha vida escolar os eventos e festas da escola sempre estiveram em relevo. Eu 

sempre me envolvia participando de teatros, danças e apresentações, hobbies que, no 

momento, estão hibernando na minha vida. Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental 

(1ª e 2ª série), estudei no Centro 18 de Taguatinga, onde participei mais de danças ou teatros 

montados pela professora ou por mim e minhas amigas. Acredito que por ser escola pública, 

os alunos tinham mais liberdade de expressarem seus talentos. 

Fato importante do meu processo de aprendizagem aconteceu em uma brincadeira com 

minha mãe e meu irmão. Nessa época, minha mãe cursava faculdade de Química e sempre 

tinha tempo para brincar conosco. Uma vez, nós estávamos brincando de “batata-quente” feita 

com uma caixa cheia de papéis com frases escritas por nós para fazermos alguma ação. Uma 

das frases que eu tinha escrito: “Chame algém para dançar.”. Como eu estava aprendendo a 

escrever, não percebi meu erro de ortografia. Foi muito engraçado quando minha mãe tirou o 

papel e leu da forma como escrevi, com som de „j‟. Caímos na gargalhada, mas nunca esqueci 

como se escreve „alguém‟! 

Como filha de professor, meu contato com o giz, o quadro e o mimeógrafo era 

constante. Meu pai era professor de Matemática e Física em escolas públicas do entorno de 

Brasília, algumas vezes me levava para a aula. Eu achava fascinante ser chamada de “filha do 

professor”! Meu pai sempre deixava um cantinho no quadro para eu desenhar. Isso refletia nas 

minhas brincadeiras em casa, pois gostava muito de brincar de escolinha. Entretanto, a 

liberdade que tinha na sala de aula do meu pai, eu não tinha na sala de aula da faculdade onde 

minha mãe estudava. Apesar de gostar de ir à faculdade com ela, lá parecia ser um local muito 

silencioso e estático. 
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Em 1995, mudamos para a Anápolis em busca de uma perspectiva melhor de vida. 

Não era uma cidade nova para nós, pois uma parte da família do meu pai já morava lá, então 

não estaríamos sozinhos. Meu pai trocou a vida de professor pela de comerciante e minha 

mãe, que mal tinha iniciado a vida de professora, também. 

Para mim era uma grande diversão ir morar em Anápolis, pois poderia ficar perto das 

minhas primas, entraria em um novo colégio e conheceria mais pessoas. Não vi como perda 

das amizades do colégio em Brasília, pois era muito nova. Só pensei nas novas amizades a 

fazer. 

Meus pais sempre desejaram o melhor para mim e para meu irmão, pensando em uma 

educação não só de conteúdo, mas principalmente de valores e virtudes, pois na escola iria 

passar grande parte da minha vida. Matricularam eu e meu irmão no Colégio São Francisco de 

Assis, uma instituição tradicional da cidade com objetivo de desenvolver o caráter e promover 

a educação com base na vida de São Francisco de Assis. Estudei da 3ª série ao 3º ano nesse 

colégio. Lá no São Chico, como era chamado, vivenciei momentos fantásticos e momentos 

chatos, que me proporcionaram um grande aprendizado. 

Um dos momentos mais marcantes foi na 3ª série quando, no final do ano, fiquei de 

recuperação para fazer caligrafia. Então, pude perceber a diferença da escola pública para a 

particular. Foi muito difícil para mim! Eu era a única menina de “recuperação”! Como nessa 

idade grande parte das meninas só querem saber de meninas, senti muita pressão de estar só 

com os meninos e com a professora, ainda mais para fazer caligrafia! Foi horrível! Chorei 

muito pedindo para a professora me liberar. Não queria ficar fazendo caligrafia! Agora, 

analisando as atividades dos alunos do Projeto 4, vejo como os alunos com letra ilegível 

precisam fazer caligrafia. No entanto, o aluno precisa ser motivado para superar seus erros e 

aprender. 

Passado o „trauma‟ e iniciando mais um ano, comecei a 4ª série! Nunca esqueci o bolo 

de chocolate feito pela professora de matemática para aprendermos fração. Sinto o cheiro 

daquele bolo até hoje! E do cartaz que fizemos abordando os prejuízos causados à saúde pelo 

cigarro. Nessa fase aprendi muito com a „forma‟ divertida dos professores ensinarem. 

Como nem tudo eram flores, na 5ª e na 6ª série tive dificuldade em Português e 

Geografia. Eram as únicas disciplinas que eu não gostava, naquele momento! O que me fazia 

gostar um pouco mais de Português eram as peças teatrais que fazíamos, nas quais pude usar 

novamente as minhas habilidades artísticas. A Geografia passou a ser um empecilho. Não 

sabia qual a necessidade de saber se o solo era arenoso e para quê decorar os nomes das 

hidrelétricas. E ninguém compreendia, porque eu não entendia sobre gravidade. Os 
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professores não sabiam me ensinar e eu não conseguia aprender isso. O „importante‟ foi não 

ter ficado de recuperação, como esperado pela sociedade. Decorava para passar nas provas, 

mas não aprendi esses assuntos. 

Essa época me marcou muito, porque uma grande amiga faleceu. Eu mal entendia 

sobre a morte, pois não tinha vivenciado muitos momentos como esses na família. Naquele 

ano tive essa experiência com alguém da minha idade, uma pessoa que brincava todos os dias 

comigo e sonhava em crescer e se casar. Quando isso aconteceu, aprendi que nas despedidas 

devemos sorrir, pois não sabemos quanto tempo irá durar essa despedida e nem se será para 

sempre. 

A vida segue e, finalmente, minha crise com a área de humanas passou no Ensino 

Médio, quando as dificuldades foram transferidas para os conteúdos de Química e Física. No 

Ensino Médio, também era uma „boa‟ aluna, pois tirava as „melhores‟ notas e me 

„classificava‟ sempre nos primeiros lugares do ranking de simulados. No entanto, a entropia 

desordenou minha cabeça e até hoje ninguém me ajudou a organizar! Muitos conhecimentos 

mecânicos eu poderia ter aprendido se não fossem jogados em exercícios para passar no 

Vestibular. As aulas de Química e Física só não eram mais chatas por causa dos professores. 

Gostava muito deles! Na verdade, eu tinha um relacionamento amigável com quase todos os 

professores. Isso foi fundamental para meu processo de aprendizagem, pois seria difícil 

aprender um conteúdo se os professores não nos envolvessem e nos motivassem. 

O 3º ano foi um momento de contradição: estudo intenso, diversão e dúvidas. Eu 

gostava de estar à frente das atividades, coordenando e promovendo-as. Acredito que isso me 

levou a prestar vestibular para Publicidade e Propaganda na Universidade Federal de Goiás – 

UFG, em Goiânia. No entanto, por influência de uma tia, ao dizer que eu tinha “muito bom 

gosto e era detalhista”, prestei vestibular também para Arquitetura na Universidade Federal de 

Brasília - UnB. 

Mas as dúvidas não eram somente nesses cursos. Eu realmente não sabia qual área 

seguir. Prestei vestibular para Publicidade e Propaganda, mas eu gostava de vários campos de 

saberes. A minha visão era muito pequena! Precisava escolher um curso, mas temia em não 

ser satisfeita profissionalmente. A pressão de escolher um curso e passar no vestibular foi tão 

grande que não passei em nenhum vestibular quando terminei o terceiro ano. Então, em 2004 

entrei em um preparatório para o vestibular no Colégio Delta em Anápolis. Nesse momento, 

meu leque de opções de cursos se ampliou. O cursinho é uma fase excelente da vida. Aprendi 

a ter outra percepção do mundo e das pessoas. A forma como os professores tentavam ensinar 
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me deixava atraída pela educação. Eles sabiam como ensinar e nos motivar para aprendermos 

o conteúdo. Mas ainda não tinha sido rendida pela Educação. 

Nessa época, conheci o curso de Direito e decidi tentar na Universidade de Brasília - 

UnB e na Universidade Federal de Goiás - UFG. Na verdade, meu objetivo era passar na 

UnB! Sempre senti que precisava estudar lá. Porém, esse sonho não se realizou nesse 

momento. Mais uma vez não passei no vestibular! Não entendi o que estava acontecendo 

comigo. Uma aluna muito inteligente, estudiosa e esforçada não conseguia passar no 

vestibular. Hoje percebo que o problema estava no vestibular em uma universidade pública e 

não em mim. Eu não estava perdendo a minha inteligência, era só a concorrência, pessoas 

mais preparadas para o vestibular do que eu, fatores internos e externos, e uma série de fatores 

como não ser o momento para eu passar no vestibular. 

Mas, naquela época eu não tinha esse olhar. Depois de 2 anos e meio prestando 

vestibular para vários cursos, recebendo muitos „nãos‟ das universidades, eu me encontrava 

com algumas marcas e feridas, diferente do que era, e passei a ser introvertida. Decidi não 

fazer mais cursinho e estudar em casa. Paralelamente, iniciei um curso sobre Doutrina da 

Igreja Católica realizado em uma Escola de Educação Infantil. Todo sábado eu ia para a 

escolinha e me encantava com os desenhos das crianças, com o calendário feito por eles e 

pelo alfabeto embaixo do quadro-negro. Como a sala de aula refletia alegria! Nesse momento 

me recordei das brincadeiras de escolinha quando criança e da motivação dos professores do 

Ensino Médio e principalmente do cursinho ao facilitarem meu aprendizado. Ao recordar 

esses fatos, resolvi prestar vestibular para Pedagogia na UnB. 

Foi uma alegria imensa ver o meu nome na lista de aprovados e contar para meus pais, 

pois eles só ficaram sabendo da escolha do curso após eu ter passado. Achava que não teria 

apoio da minha família, por não ser um curso com status social. Entretanto, eles foram o 

principal apoio que recebi, pois sabiam do meu interesse em ensinar. 

O sentimento de alegria se misturou com o da saudade dos meus pais, parentes e 

amigos, pois iria para Brasília morar com meu irmão e uma prima, que já faziam faculdade na 

UnB. Finalmente, pude realizar meu sonho: estudar na UnB. 

No primeiro semestre, quando cursei a disciplina do segundo semestre “O Educando 

com Necessidades Educacionais Especiais” com a professora Patrícia Raposo, identifiquei-me 

com a Educação Especial. Gostava de pensar que eu poderia colaborar para o aprendizado das 

pessoas favorecendo suas habilidades, sem focar nas limitações, nos defeitos ou no erro e 

ampliando seus conhecimentos. O meu interesse pela Educação Especial levou-me a iniciar 

um estágio, nesse período, na UnB como bolsista no Programa de Apoio às Pessoas com 
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Necessidades Especiais, o PPNE. Conheci muitas pessoas com o pensamento semelhante ao 

meu que lutam pelos seus direitos para promover a inclusão por meio da construção do 

conhecimento. Nesse programa, pude trabalhar como ledora para deficientes visuais nas 

provas de concurso do Cespe e depois fiz o curso de Braille oferecido pelo Laboratório de 

Apoio ao Deficiente Visual - LDV. 

Quando parei de estagiar no PPNE consegui participar do Projeto de Iniciação 

Científica, atualmente Proic, financiado pelo CNPq sobre Criatividade e Inovação na 

Educação orientado pela professora Albertina Mitjánz Martinéz. Estava me tornando uma 

pesquisadora! Paralelamente a isso comecei a trabalhar com uma criança de 7 anos 

diagnosticada com Transtorno Global e Déficit de Atenção. 

Foi um semestre que me esforcei bastante para pesquisar sobre o tema estratégias de 

aprendizagem e trabalhar em sala de aula com um aluno que exigia muitas estratégias para 

aprender. 

Depois fui aprovada em uma seleção para estagiar na Eletrobras Eletronorte na área de 

Educação Corporativa. Parei de trabalhar na sala de aula para conhecer outro campo da 

Pedagogia, até então desconhecido por mim. Trabalhar com cursos presenciais e a distância 

para capacitar e aprofundar os conhecimentos dos funcionários visando o resultado final da 

Empresa. Esse campo profissional do Pedagogo mostra quão importante nós somos, desde a 

formação de base, com as séries iniciais, até a formação contínua de todos os profissionais. 

Os estagiários, ao final do contrato, precisam apresentar o Painel do Estagiário, uma 

pesquisa visando a melhoria da sua área ou área afim. Eu e outra estagiária da minha área 

fizemos sobre Qualidade de Vida no Trabalho. Foi de enorme significância pesquisar sobre 

esse tema, pois aprendi como é fundamental, não só para o empregado, mas para a empresa, o 

equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Após um ano, por políticas da Eletrobras 

Eletronorte, o estágio chegou ao fim. Saí de lá com muita alegria em saber do meu 

aprendizado e por ter contribuído para a minha área, mas também com saudade das amizades 

que fiz. 

Atualmente, estou finalizando a segunda pesquisa no Proic com a professora Albertina 

sobre o tema estratégias de aprendizagem e inclusão de deficientes visuais que proporcionou 

esse trabalho de conclusão de curso. No entanto, meu interesse na área de educação especial 

me acompanhou ao longo de toda a minha graduação. Além das disciplinas obrigatórias de 

Educação Especial, sempre procurava relacionar a disciplina estudada com a inclusão como 

aconteceu com Educação Matemática 1 e o Projeto 3 - Lúdico o Encanto no Aprender, nas 

quais pude desenvolver jogos adaptados para cegos. Os projetos 3 sobre “Formação Docente 
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Inclusiva: Lúdico”, “Sujeito, Linguagem e Aprendizagem Psicopedagógica na Educação 

Inclusiva”; os Projetos 4 “Formação Docente Inclusiva” e a disciplina “Criatividade e 

Inovação na Educação” culminaram na relação teoria e prática, tanto na observação quanto na 

docência, na qual, apesar da minha pouca experiência, pude mostrar aos alunos que as 

limitações não devem ser impedimento se o professor favorecer o aprendizado. 

A motivação de vários professores, o meu aprendizado com todos e o conhecimento 

que ainda terei me encantam a cada dia por essa profissão. Sei que o desafio não é fácil! Mas 

estou disposta a enfrentar, errar e superar os meus erros! 
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INTRODUÇÃO
1 

 

O ingresso de pessoas com necessidades especiais na universidade é um processo em 

expansão, mesmo que lento e gradual, assim como a falta de incentivo à criatividade para o 

desenvolvimento da aprendizagem eficaz. Entretanto, a necessidade em fazer da universidade 

um local de acesso universal, no qual todos possam ser incluídos, tem levado as universidades 

a promoverem políticas públicas de inclusão que irão refletir no ingresso destes no 

competitivo mercado de trabalho. 

 A realidade da universidade brasileira apresenta um cenário bastante contraditório ao 

analisarmos o tripé inclusão-aprendizagem-criatividade: se por um lado há a implementação 

de políticas públicas para que todos possam aprender, por outro não há estímulo à criatividade 

e à aprendizagem. 

 Ao se tratar de pessoas com deficiências, sabemos como é estreito e tortuoso o 

percurso por elas vivido até ingressarem na universidade. A história nos remete a um passado 

de preconceitos e injustiças sociais refletidas até hoje e que são amenizadas com as políticas 

de inclusão e com a determinação e ousadia dessas pessoas e seus familiares. 

 A universidade ao participar desse processo de inclusão pode disponibilizar todos os 

recursos necessários a elas, seja tornando a estrutura física acessível, seja separando vagas no 

estacionamento para deficientes físicos, e até mesmo oferecendo apoio por meio de intérprete 

de línguas ou na adaptação de materiais em Braille, entre outros. Também são necessárias, por 

parte do sujeito, muita disponibilidade, iniciativa, criatividade e coragem para superar os 

obstáculos, expandir as fronteiras e lutar pelos seus direitos. 

Tais características também são exigidas para que universitários aprendam 

criativamente e, posteriormente, se insiram mais facilmente no mercado de trabalho. É 

necessário também limpar o rastro histórico, presente ainda hoje, de uma aprendizagem 

reprodutiva na qual o aluno depende do ensino transmitido pelo professor e não tem espaço 

para desenvolver uma aprendizagem criativa de modo a expandir o próprio conhecimento 

autorregulando as próprias estratégias de aprendizagem. 

 

                                                             
1 – Parte do conteúdo deste trabalho de conclusão de curso foi tomado do trabalho de iniciação científica 

Estratégias de aprendizagem e criatividade em estudantes universitários com deficiência visual e em estudantes 

videntes: um estudo comparativo (KOSAC, 2011), e do trabalho de iniciação científica Construção de um 

instrumento para identificar o uso de estratégias de aprendizagens autorreguladas em estudantes universitários 

(KOSAC, 2010). 
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Destarte, as estratégias de aprendizagens vistas como “conjunto de ações que se 

realizam para obter um objetivo de aprendizagem” (FONT, 2000, p.24 apud, MITJÁNS 

MARTÍNEZ, 2007) podem ser resultado de uma aprendizagem criativa (MITJÁNS 

MARTÍNEZ, 2006b). O incentivo do desenvolvimento de fatores favorecedores da expressão 

criativa, além de promover o bem-estar no aluno culminará em uma educação voltada para a 

totalidade da pessoa, não focando o ensino nas limitações, mas propiciando a inclusão das 

pessoas com deficiência no ensino superior (MITJÁNS MARTÍNEZ, 2003). 

 Sabendo que a inclusão escolar está relacionada não só com os aspectos materiais 

relativos à acessibilidade, mas também com os aspectos motivacionais, sociais e relacionais 

que podem ser condicionados ao sucesso da aprendizagem fruto de uma aprendizagem 

criativa (RAPOSO e MITJÁNS MARTÍNEZ, 2011); a presente pesquisa, oriunda das minhas 

indagações a respeito da aprendizagem de cegos, também das inquietações em compreender o 

diferencial entre o processo de aprendizagem de cegos e de videntes (RAPOSO, 2006), 

poderá contribuir para um processo de aprendizagem personalizado, no qual o professor 

favorecerá e motivará a aprendizagem sem focar nas limitações, então o aprendiz por meio da 

utilização consciente de estratégias de aprendizagens eficazes poderá ter uma aprendizagem 

criativa. Sendo assim, essa pesquisa teve como objetivo geral identificar se há ou não 

diferenças no processo de aprendizagem entre universitários cegos e universitários videntes, e 

apresentou os seguintes objetivos específicos: 

 Identificar quais são as estratégias de aprendizagem na perspectiva de aprendizagem 

autorregulada de universitários cegos e de universitários videntes. 

 Identificar quais são os elementos constituintes da aprendizagem dos participantes e se 

há ou não elementos constituintes da aprendizagem criativa. 

 Comparar as possíveis diferenças no uso das estratégias de aprendizagem e nos 

elementos da aprendizagem entre alunos cegos e alunos videntes. 

 Compreender a influência do uso consciente das estratégias de aprendizagem e da 

aprendizagem criativa para a inclusão. 

Dessa forma, apresentamos a seguir o panorama da inclusão no contexto universitário e as 

temáticas de aprendizagem, estratégias de aprendizagem e aprendizagem criativa. 
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CAPÍTULO I 

ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM 

 

A educação tem sido marcada por um processo de ensino-aprendizagem focado nos 

resultados obtidos pelos alunos por meio da transmissão de conteúdo feita pelo professor. 

Comumente, padronizamos que o bom aluno estuda, ou melhor, decora o conteúdo, para obter 

as melhores notas nas provas e assim a melhor classificação. Ele corresponde a todas as 

expectativas do professor e se encaixa no modelo exigido pela sociedade ao triunfar no 

vestibular. Esse tipo de aluno, passivo diante do processo de ensino-aprendizagem, está 

enraizado em atitudes tradicionalistas que pouco incentivam a construção do aprendizado, 

consequentemente, grande parte do conteúdo memorizado por ele será descartado quando 

outro conteúdo for inserido. 

Contudo, é expressiva também a luta de educadores que propõem métodos visando o 

processo de ensino-aprendizagem. O foco da aprendizagem deixa de centrar-se nos conteúdos 

ensinados pelo professor e passa a contemplar a individualidade do aluno, a aprendizagem 

não é considerada mais como transmissão de conteúdo, ela é compreendida como um 

fenômeno complexo, na qual são inseridos vários fatores, dentre eles os aspectos inerentes ao 

aluno. (GONZALEZ REY, 1998). 

Nesta pesquisa, compreendemos o professor como um grande aliado para a 

aprendizagem do aluno, pois mais do que ensinar conteúdos curriculares, irá contribuir para a 

formação de um cidadão crítico e participativo, ao reconhecer em cada aluno um ser humano 

singular, constituído biológica, cognitivo, afetivo e socialmente. 

O aluno, participante ativo da construção da aprendizagem, percebe-se, então, como 

constituinte importante no processo de aprendizagem para ter melhor rendimento. Assim, 

estudos sobre estratégias de aprendizagens têm mostrado que o conhecimento por parte do 

aluno das habilidades cognitivas, dos aspectos motivacionais e do controle dos fatores 

ambientais pode contribuir ou não para o rendimento escolar. Como aponta Souza (2010), 

“muitos pesquisadores defendem a visão de que um dos maiores objetivos da educação formal 

deveria ser equipar os estudantes com capacidades autorregulatórias.” (p.96). Essa capacidade 

de conhecer e de controlar as habilidades autorregulatórias realça os valores, a motivação, a 

autoconfiança, os aspectos históricos, sociais e individuais intrínsecos ao aluno propiciando 

maior participação na educação. 
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Como já citado anteriormente, parte do conteúdo deste capítulo foi tomado do trabalho 

de iniciação científica Construção de um instrumento para identificar o uso de estratégias de 

aprendizagens autorreguladas em estudantes universitários (KOSAC, 2010). 

Para esse estudo foi necessária uma revisão bibliográfica sobre o tema estratégias de 

aprendizagem, que nos permitiu perceber, apesar da raridade de trabalhos nessa área, a 

diversidade de conceitos de estratégias de aprendizagem e as diversas classificações de 

estratégias de aprendizagem, algo também constatado por Oliveira (2010). 

 

1.1 – Um panorama das classificações das estratégias de aprendizagem 

 

 Estudos da década de 80 do século XX associam aprendizagem à repetição do 

conteúdo, à assimilação do conhecimento prévio com conhecimento novo, na estruturação 

mental e monitoração do material a ser aprendido como proposto por Winsten e Mayer (1986, 

apud GALVÃO, 2008) ao classificar a aprendizagem em estratégias de ensaio, de elaboração, 

de organização e de monitoramento. 

 A metacognição é outro aspecto relacionado com a aprendizagem, cuja discussão 

conceitual está em voga. Salientamos neste trabalho que “a metacognição é a capacidade do 

ser humano de monitorar e auto-regular os processos cognitivos” (FLAVELL, 1987; 

NELSON & NARENS, 1996; STERNBERG, 2000 apud JOU e SPERB, 2006) e mais 

detalhado por Ribeiro (2003, p.110) “a metacognição diz respeito, entre outras coisas, ao 

conhecimento do próprio conhecimento, à avaliação, à regulação e à organização dos próprios 

processos cognitivos”. O uso de estratégias metacognitivas permite aos alunos controlar a 

própria aprendizagem com foco nos aspectos cognitivos e no rendimento escolar. 

 Outras pesquisas interligadas às estratégias de aprendizagem com a autoeficácia estão 

sendo definidas por “crenças e expectativas que o aluno forma acerca das suas capacidades 

para executar tarefas, alcançar objectivos e atingir os resultados esperados no contexto da 

realização escolar” (PINA NEVES & FARIA, 2004, 2007 apud TORRES e NEVES, 2010, 

p.2734). Estudos com a mesma linha teórica também demonstram como o equilíbrio dos 

aspectos comportamentais frente a situações tensas na vida escolar - como provas – bem 

como, o domínio de estratégias cognitivas e metacognitivas proporcionadas pelo alto senso de 

autoeficácia contribuem para o sucesso escolar como apresentado por Medeiros et al (2003). 

 Estudos recentes também têm classificado as estratégias de aprendizagem como 

abordagem superficial e abordagem profunda (GALVÃO, 2008 e TAVARES et al, 2003) 

termos propostos principalmente por Marton e Säljo (1976, apud GALVÃO, 2008). Em 
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pesquisas voltadas para o uso de estratégias de aprendizagem visando o sucesso acadêmico, a 

abordagem superficial (surface approach) é caracterizada com técnicas reprodutivas, de 

memorização e tem como resultado aprendizagem de baixo nível de compreensão, pois busca 

a “reprodução, o mais fiel e exacta possível” (TAVARES et al, 2003, p. 476). Na abordagem 

profunda o aluno “está predominantemente motivado pelo interesse pelo objeto de estudo e/ou 

reconhece a sua relevância e procura relacionar a matéria com seu conhecimento prévio e 

experiências pessoais” (GALVÃO, 2008, p. 8), assim alcançará desempenho positivo nas 

atividades avaliativas. 

 Cada vez mais o processo de ensino-aprendizagem deixa de centrar-se no material a 

ser aprendido para centralizar-se no aluno, na forma como ele aprende, implicando maior 

responsabilidade de ser autônomo e decisivo durante a aquisição de um conteúdo. Ausubel 

formulou o conceito de aprendizagem significativa, na qual o conhecimento é construído pelo 

aprendiz quando este associa conhecimento prévio ao conhecimento novo atribuindo 

significados ao novo conteúdo, desta forma o aprendido não fica armazenado de maneira 

mecânica e não será reproduzido mecanicamente (1968, apud MOREIRA, 1998). 

Por estratégias de aprendizagem entenderemos as diversas atividades ou técnicas 

utilizadas pelo estudante para alcançar determinado objetivo de aprendizagem (FONT, 2000, 

p. 24, apud MITJÁNS MARTÍNEZ, 2007, p.6). Estabelecido o objetivo da aprendizagem - o 

conteúdo a ser estudado – o aluno irá desenvolver ações ou estratégias para alcançar a meta 

planejada. Os autores pesquisados mostram que não existe um padrão de estratégias comum a 

qualquer processo de aprendizagem. As estratégias são flexíveis e podem variar conforme o 

objetivo a ser alcançado ou conforme a disciplina estudada (VERMUNT e VERMETTEN, 

2004). 

 

1.2 Estratégias de aprendizagem na perspectiva da aprendizagem autorregulada 

 

As estratégias de aprendizagens autorreguladas, de acordo com Pitrich, Schunk e 

Zimmerman (PINTRICH, SCHUNK, 2005, ZIMMERMAN, 2001, 2002 apud CABANACH, 

et al, 2002) são ações intencionais e constantes feitas pelo indivíduo para construir a 

aprendizagem, autorregulando os aspectos cognitivos, afetivos-motivacionais e contextuais de 

modo a obter uma aprendizagem mais eficaz. 

Os sujeitos que utilizam as estratégias de aprendizagem na perspectiva da 

aprendizagem autorregulada compreendem o processo de aprendizagem como um todo 

envolvido e influenciado não apenas pela habilidade cognitiva, mas também pelo aspecto 
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afetivo, e pelos aspectos externos envoltos ao sujeito. A capacidade de compreender a 

aprendizagem como um todo e a atitude de autogerir e monitorar a aprendizagem contribuem 

para o planejamento do estudo, auxiliam o aluno a administrar e regular os fatores 

facilitadores da aprendizagem, além de identificar e esquivar-se de barreiras que influenciam 

negativamente o aprendizado contribuindo para o melhor aproveitamento do estudo tendo 

como consequência aprendizagem mais eficaz. 

A literatura revisada apontou como comportamentos característicos dessas estratégias 

o planejamento antecipado do estudo; a elaboração de metas para serem cumpridas antes, 

durante e depois do aprendizado; o desenvolvimento de técnicas para além de memorizar, 

compreender o material estudado (reler, anotar, sublinhar, formular perguntas, anotar dúvidas, 

associar com outros conhecimentos, etc.); ter equilíbrio emocional evitando a interferência 

negativa de problemas pessoais e emocionais no estudo, bem como saber lidar com 

interrupções e barulhos acometidos no ambiente ou escolhendo um local apropriado para o 

ritmo de estudo sem romper com o rendimento de aprendizagem, e até mesmo atitude como 

tirar dúvidas com professores ou colegas. A gestão conjunta e intencional dessas estratégias 

proporcionaria um melhor rendimento escolar. Entretanto, também foi possível constatar que 

há estudantes autorregulando a aprendizagem mesmo sem a intenção de proporcionar estudos 

mais eficazes, pois essas são atitudes comuns, geralmente, utilizadas isoladamente pelo 

estudante. 

O reconhecimento e a utilização dessas estratégias responsabilizam o aluno em gerir o 

próprio estudo, retirando a responsabilidade colocada apenas nos professores ou nos aspectos 

participativos da prática educativa como a escola ou os materiais e métodos de ensino. Por 

isso, faz-se importância os professores conhecerem tais estratégias para ensinar aos alunos 

como devem ser usadas, tendo em vista o melhor aproveitamento da aprendizagem, desde o 

Ensino Fundamental, percorrendo o Ensino Médio e chegarem ao Ensino Superior. Dessa 

forma, ao ingressarem no Ensino Superior, etapa de estudo em que é esperada dos estudantes 

maior autonomia no processo de aprendizagem, os mesmos já administrarem os estudos na 

intenção de obter melhor proveito. 

Para Souza (2010) “um outro ponto crucial, para que um programa de instrução seja 

bem sucedido, é levar em conta o contexto de sala de aula e, nesse sentido, é necessário que 

os professores encorajem os alunos a serem estratégicos.” (p. 103-104). A autora ressalta a 

relevância do olhar do professor sobre o contexto educacional para o incentivo do uso de 

estratégias na perspectiva autorregulada. Lourenço (2007) ratifica a importância do professor 
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em conhecer e usar para ensinar as estratégias de autorregulação, como também modelar a 

utilização dessas estratégias pelos alunos. 

A autorregulação da aprendizagem também pode gerar interesse e motivação 

estimulando o sujeito sair da posição de aluno passivo e tornar-se decisivo no processo de 

ensino-aprendizagem. Castro (2007) atribui esse interesse à necessidade dos alunos de 

sentirem-se capazes de usar estratégias que os façam alcançar os próprios objetivos. 

Partindo dessas considerações e tomando como referência a importância atribuída ao 

estudo da cognição para compreender “como o sujeito aprende” (Mitjáns Martínez, 2007, p. 

5) usaremos a classificação das estratégias na perspectiva da aprendizagem autorregulada 

divididas por González-Pienda e cols (2002) em: estratégias de autorregulação, estratégias 

cognitivas, estratégias motivacionais e estratégias de gestão de recursos visando 

compreender as técnicas utilizadas antes e durante a construção de um novo conteúdo 

caracterizando o aluno como autorregulador ou não do processo de aprendizagem. 

As estratégias de autorregulação são relacionadas à gestão intencional da 

aprendizagem. Atitudes como planejar, organizar, fiscalizar, selecionar estratégias eficazes e 

manipular as barreiras - descartando ou contornando as barreiras no estudo – caracterizam as 

estratégias de autorregulação, pois estimulam a reflexão e a manipulação do processo de 

aprendizagem. Segundo Cabanach et al (2002, apud GONZÁLEZ-PIENDA e cols, 2002), 

podem ser classificadas em quatro tipos: planificação, supervisão, revisão e valoração. 

Estudantes que utilizam as estratégias de planificação ou planejamento estabelecem metas 

para facilitar a aprendizagem, planejam como será o estudo, quanto tempo será gasto para 

isso, fazem fichamentos, leitura prévia do material, elaboram perguntas antes da leitura para 

estabelecer um plano inicial e também no decorrer do estudo, e supõem se precisarão de 

ajuda. As estratégias de supervisão ou monitoração verificam a concentração no material 

estudado como: saber quando não está mais concentrado em um estudo, identificar as 

dificuldades, saber quanto aprendeu ou não ao final do estudo através de formulação de 

perguntas ou anotando as dúvidas. As técnicas referentes à estratégia de revisão ou controle 

possibilitam ao estudante conferir o aprendizado com a releitura ou revisão de assuntos não 

compreendidos totalmente, saber o que aprendeu ou não, utilizar outras técnicas até conseguir 

estudar, reduzir o ritmo do estudo quando este não estiver rendendo ou estiver difícil, parar 

para descansar. A valoração ou avaliação é a estratégia autorregulada, na qual suas técnicas 

visam aperfeiçoar o conhecimento através da avaliação e da reflexão do processo de 

aprendizagem. Assim, pessoas que utilizam essa estratégia podem fazer atividades para 
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comprovar se o plano inicial foi eficaz, se precisa mudar de estratégia, além de permitir 

reflexão sobre o interesse pessoal ao final da aprendizagem. 

 Segundo González-Pienda e cols (2002), alguns alunos utilizam predominantemente 

ferramentas cognitivas que codificam, armazenam e recuperam a informação do material de 

estudo. São as estratégias cognitivas também divididas em quatro tipos: seleção, repetição, 

organização e elaboração. A seleção implica em atividades como fazer anotações (resumos, 

fichamentos, comentários, etc.) e marcações no material estudado (sublinhar, destacar, etc.), 

ou seja, estudar o conteúdo de várias formas para selecionar e sintetizar as informações 

principais. Ações repetitivas caracterizam a estratégia cognitiva de repetição também com o 

objetivo de memorização. Estratégias desse tipo permitem a fixação de assuntos importantes 

do conteúdo a ser estudado, principalmente, para resultados a curto prazo. Técnicas de 

organização das informações de maneira coerente e significativa se enquadram na estratégia 

cognitiva de organização. Para tanto, durante o estudo, devem ser feitas ações como: destacar 

os assuntos principais, estruturar e classificar os assuntos por critérios e mapear os conteúdos 

mais importantes sempre de forma coerente. As estratégias de elaboração permitem o 

cruzamento de conhecimentos novos com conhecimentos já adquiridos como construir 

analogias e parafrasear o conteúdo, elaborar perguntas e respostas sobre o material estudado e 

até mesmo explicar aos outros as ideias principais do conteúdo. 

 González-Pienda e cols (2002) denominaram estratégias motivacionais as 

características que permitem ao estudante identificar quando e quais momentos influenciam 

emocionalmente atrapalhando o rendimento dos estudos. Essas estratégias podem estar 

voltadas para ações, como contornar os problemas emocionais - de natureza pessoal, familiar, 

social, de saúde – mantendo o foco na aprendizagem, ou voltadas para ações de bem-estar 

para manter o indivíduo motivado e estimulado se esforçando para obter o êxito na 

aprendizagem. Ainda segundo os autores, os estudantes que se esforçam permanecendo 

fixados na aprendizagem desenvolvem atitudes e estratégias positivas. Alguns deles recorrem 

a experiências positivas passadas utilizando-as como suporte para contornar os novos 

problemas utilizando recursos que favoreçam a aprendizagem. Já os estudantes que fazem 

ações para manter o bem-estar focalizam as estratégias nas emoções, no esforço e no êxito de 

modo a evitar o fracasso e os resultados negativos. Esse tipo de estudante pode 

responsabilizar os resultados acadêmicos negativos à falta de esforço e à falta de dedicação 

não atribuindo culpa própria ao fracasso. Por outro lado, ao obter êxito através do esforço 

desenvolve autoeficácia e motivação. Há também os estudantes ansiosos e estressados que 
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para esquivar-se do resultado negativo praticam atividades físicas, de recreação e 

desenvolvem hábitos de respiração. 

As estratégias de gestão de recursos (GONZÁLEZ-PIENDA e cols, 2002) atuam 

indiretamente na construção da aprendizagem tornando o estudo mais eficaz. A gestão do 

tempo despendido para o estudo (manter uma frequência de estudo, dedicar-se mais para 

atividades mais difíceis), a escolha de ambientes favoráveis para a concentração e para manter 

a qualidade da aprendizagem (locais silenciosos, escutando música), a busca por materiais de 

estudo (na Internet ou na biblioteca) e a solicitação de ajuda (de professores ou outros 

estudantes) fazem parte das estratégias de gestão de recursos. Outrora, o estudante que 

buscava ajuda de outros colegas ou professores era considerado imaturo e dependente, novas 

pesquisas, como apontam González-Pienda e cols (2002) mostram que a busca de ajuda de 

maneira adequada, ou seja, com a intenção de aprender, sabendo quais são as dúvidas e a 

quem recorrer pode contribuir para a eficácia da aprendizagem. 

O aluno autorregulador ao utilizar estratégias de aprendizagem na perspectiva da 

aprendizagem autorregulada torna-se mais autônomo, independente, ousado para testar formas 

de aprendizagem para contribuir para o êxito acadêmico. Tendo como base a complexidade da 

criatividade, tais posturas vão ao encontro às características principais de um aluno criativo. 

Elucidamos também que o uso das estratégias cognitivas, sobretudo as estratégias de 

elaboração, na qual, o aluno constrói, constantemente, analogias, parafraseia ou reescrever o 

conteúdo, elabora perguntas e respostas propiciam a criação de algo novo e com valor para a 

construção do conhecimento. Por outro lado o uso das estratégias motivacionais implica bem-

estar ao individuo, pois a habilidade de superar problemas para manter o foco no processo de 

aprendizagem torna o aluno otimista favorecendo a expressão criativa. Daí a necessidade de 

conhecer as estratégias de aprendizagem para compreender a aprendizagem criativa, tal como 

afirma Mitjáns Martínez (2007), as estratégias de aprendizagem “revestem extraordinária 

importância para a compreensão dos aspectos operacionais da aprendizagem criativa” (p.5-6). 
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CAPÍTULO II 

CRIATIVIDADE E APRENDIZAGEM 

 

2.1. Criatividade 

 

A criatividade é um tema que vem se tornando comum em vários contextos da 

sociedade para caracterizar indivíduos que se destacam em alguma habilidade artística ou por 

algum empreendimento profissional, também está em voga associada à publicidade e 

propaganda ou usada como sinônimo de ludicidade, muito frequente em salas de aula. Com a 

variedade de situações propícias ao ato criativo, é de se imaginar a variedade de conceitos 

sobre criatividade, algumas enfatizando o aspecto cognitivo, outras o cultural, o aspecto 

afetivo ou o aspecto individual. 

 Nessa pesquisa, tomamos a criatividade como um processo humano complexo, 

atrelados tanto ao aspecto cognitivo, quanto ao aspecto afetivo, ou seja, o caráter 

personológico da criatividade (MITJÁNS MARTÍNEZ, 1997). Desta forma, recorremos à 

definição de criatividade elaborada por Mitjáns Martínez (2001, p.70) como: 

 

“um processo complexo da subjetividade humana na sua simultânea condição 
de subjetividade individual e social que se expressa na produção de „algo‟ que 

é considerado ao mesmo tempo „novo‟ e „valioso‟ em um determinado campo 

da ação humana”. 

  

 É importante salientar que, segundo a autora, os elementos fundamentais da 

criatividade são a „produção de algo novo‟ e o fato da „produção ter valor‟ ligados, 

diretamente, a um sujeito, ou seja, há criatividade, quando uma determinada pessoa produz 

algo novo e com valor para ele. Também pontuamos, que segundo a autora, a expressão 

criativa se manifesta nas áreas que representam “um conjunto de motivos e necessidades do 

sujeito”, por isso o sujeito pode expressar-se criativamente em determinado campo do 

conhecimento e em outro não. 

 Dessa maneira, versamos ser possível encontrar, nas salas de aula, alunos criativos e 

também estimular a aprendizagem criativa ao ressignificar os sentidos subjetivos dos alunos. 
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2.2. A Criatividade na Aprendizagem e o Aluno Criativo  

 

A criatividade pode ser manifestada em vários campos do conhecimento (nas artes, 

nos esportes, nas ciências), como dito anteriormente. Mas quando se expressa na 

aprendizagem do aluno foi denominada por Mitjàns Martínez como criatividade na 

aprendizagem ou aprendizagem criativa sendo “uma forma de aprender caracterizada por 

estratégias e processos específicos, em que a novidade e a pertinência são indicadores 

essenciais.” (2006, p. 86). 

Segundo Oliveira, a importância de viver momentos prazerosos durante a 

aprendizagem e de manter-se incentivado para continuar aprendendo resulta em uma 

aprendizagem criativa (OLIVEIRA, 2010). Se na expressão da criatividade contém sensações 

de prazer causadas pelo interesse, pela descoberta ou pela solução de algo, na aprendizagem 

criativa também há presença desses fatores que rompem com o tradicionalismo massificante 

na sala de aula. 

Tal como a criatividade, nessa perspectiva, a criatividade na aprendizagem depende de 

configurações criativas que são parte dos elementos personológicos
2 

participantes da 

expressão criativa (MITJÀNS MARTÍNEZ, 1997), sobretudo participam os elementos 

relacionados à história de vida, à condição de sujeito social e os sentidos subjetivos 

significativos no processo de aprendizagem (MITJÀNS MARTÍNEZ, 2006) e que o tornam 

um sujeito individualizado, único também em seu processo de aprender, por isso a 

criatividade na aprendizagem não tem um padrão caracterizando o sujeito criativo. 

Entretanto, estudos nessa área apresentam como elementos mais frequentes da 

expressão criativa - desde que se manifestem acoplados - a motivação, as capacidades 

cognitivas, a abertura à experiência, a independência, a flexibilidade e a autoconfiança 

(MITJÀNS MARTÍNEZ, 1997). Ainda segundo a autora (2003a, 2006), na aprendizagem 

criativa é possível reconhecer esses indicadores indiretos, em termos de expressão 

comportamental, atrelados à: 

 

                                                             
2 - Elementos personológicos são os elementos estruturais (quais conteúdos integram a personalidade) e os 

elementos funcionais (como a personalidade exerce a função reguladora). (MITJÀNS MARTÍNEZ ,1997) 
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 Realização de perguntas interessantes e originais; 

 Questionamento e problematização da informação; 

 Percepção de contradições e lacunas no conhecimento; 

 Estabelecimento de relações remotas e pertinentes; 

 Proposição de várias alternativas e hipóteses ante os problemas a 

resolver; 

 Solução inovadora de problemas; 

 Elaboração personalizada de respostas e proposições; 

 Procura de informações e realização de atividades que vão além do 

solicitado pelo professor (MITJÁNS MARTINEZ, 2003 p. 193). 

 

Mitjàns Martínez (2006a) aponta que não há uma relação necessária entre desempenho 

escolar e aprendizagem criativa. O aluno pode se expressar criativamente na aprendizagem e 

não ter um desempenho escolar positivo com notas altas ou o aluno pode ter êxito nas 

atividades avaliativas por ter uma aprendizagem reprodutiva e não por possuir uma 

aprendizagem criativa. 

Destacamos também a sensação de bem-estar e a promoção da saúde no indivíduo 

frutos da expressão da criatividade que, na prática pedagógica, podem ser fatores positivos 

para seu estímulo (MITJÀNS MARTÍNEZ, 2006). Dessa forma, ainda de acordo com a 

autora, a criatividade contribui para a mudança de vida, para o enfrentamento de problemas e 

para a produção de alternativas gerando autoconfiança no sujeito e promovendo saúde física e 

mental. 

 

2.3. Criatividade, Estratégias de Aprendizagem e Aprendizagem no Ensino Superior 

 

 O Ensino Superior espaço propício para o ensino, pesquisa e extensão, ambiente 

criado para o aprofundamento do conhecimento e também para a reflexão e prática do 

aprendizado, por fim idealizado para ser o elo entre a construção do saber e a troca de saber 

com a sociedade está comumente engessado em atitudes formalistas e tradicionalistas. 

Encoberto pelo véu alienante de uma sociedade competitiva e capitalista emerge o ensino 

reprodutivo, no qual, segundo Paulovich tornam os “estudantes ansiosos por notas” sendo 

“forçados a memorizar e regurgitar um volume incrível de fatos em um ritmo que impede 

mesmo o mais entusiasta de refletir sobre o material ensinado ou ser intelectualmente 

estimulado” (1993, p. 565, apud ALENCAR, 2004). 

 Apesar de raros, os estudos sobre criatividade e aprendizagem no ensino superior 

(AMARAL, 2006), são vários os que o apresentam como um lugar onde “impera um modelo 

que privilegia a [...] transmissão de conhecimentos-conteúdos, onde o desenvolvimento de 
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outros recursos pessoais não ocupa um lugar central” (MITJÁNS MARTINEZ, 2001, p.100). 

A universidade onde deveria incentivar os alunos a aprender criativamente, “não está 

contribuindo efetivamente para que a criatividade se desenvolva” (p. 20), tende a “relacionar 

criatividade às habilidades cognitivas”, possui, em sua maioria, “concepção inatista de 

criatividade”, associa criatividade às artes, “não estabelecem uma relação entre criatividade e 

aprendizagem”, não possui professor “apto para incentivar a criatividade” e “desconsidera que 

o aluno reage diferentemente às situações que vivencia” (AMARAL, 2006, p. 21-24). 

Portanto, a universidade pouco contribui para que o aluno seja crítico, ousado e que reflita o 

próprio ato educativo para, ao ingressar no mercado de trabalho, tenha características 

necessárias para ser um exímio profissional. 

As estratégias de aprendizagem no ensino superior também é um tema pouco estudado 

como apresenta Oliveira (2010) e Kosac (2010). O caráter específico da aprendizagem 

criativa poderá contribuir para a escolha de estratégias de aprendizagem, principalmente, na 

perspectiva da aprendizagem autorregulada, pois o estudante como autorregulador da sua 

aprendizagem utilizará estratégias favoráveis a determinado aprendizado. 

É notório que o estudo da criatividade, das estratégias de aprendizagem e da 

aprendizagem implica na valorização do aluno como sujeito essencial para a apropriação da 

aprendizagem. O reconhecimento da individualidade do aluno e a significação atribuída a esse 

processo único e próprio do ato de aprender ao ressaltar as atitudes favorecedoras do 

aprendizado poderá fazer da universidade um local para a expressão da criatividade, bem 

como poderá responder à “pressão exercida pelas políticas de inclusão escolar e de educação 

para a diversidade, levando-se em conta a singularidade dos processos de aprendizagem.” 

(MITJÁNS MARTINEZ, 2007). Sobretudo, poderemos compreender se há ou não diferenças 

no processo da construção do saber entre pessoas com deficiências, no caso dessa pesquisa, 

entre universitários cegos e videntes. 

 



31 

 

CAPÍTULO III 

INCLUSÃO DE ALUNOS CEGOS NO ENSINO SUPERIOR 

 

3.1. Um Panorama das Concepções sobre Cegueira 

 

As concepções a cerca da deficiência visual têm, historicamente, focalizado os déficits 

decorrentes da deficiência visual em um vínculo, quase imutável até o final do século XX, 

com a falta de habilidades acadêmicas ou inabilidades escolares, profissionais e sociais 

generalizadas. Com base na perspectiva histórico-cultural, Vigotski (1997) ao discorrer sobre 

a criança cega rompe com o paradigma da defectologia impregnado no processo histórico ao 

retirar o foco da deficiência abrindo um novo caminho para a educação das pessoas cegas. 

Para discorrer sobre a marca histórica nas concepções sobre deficiência visual, o autor 

distingue o contexto histórico em três etapas: mística, biológica e científica. 

A primeira etapa, a mística, corresponde à Antiguidade, a Idade Média e parte da 

História Moderna, marcadas por lendas e contos, superstição, religiosidade e espiritualidade, 

as quais caracterizam o cego como uma pessoa excluída e sem valor por um lado; por outro 

lado caracterizam o indivíduo cego como aquele dotado de espiritualidade superior, o que 

levava a ter alucinações visuais. Ainda, as concepções vigentes atribuíam aos cegos uma 

sabedoria extraordinária. 

 A segunda etapa, denominada biológica, foi distinguida pelos ideais iluministas, no 

século XVIII. Estudos e experimentos na área da Filosofia abriram caminho para conhecer o 

processo de ensino-aprendizagem dos cegos. Nessa época, a crença se estabelecia na 

compensação de um órgão na falta de outro, a teoria da “substituição dos órgãos dos 

sentidos”. Entretanto, Vigotski, mostra em seus estudos que não existe compensação 

fisiológica, mas sim “sóciopsicológica que segue um curso muito complexo e indireto, sem 

substituir a função suprimida nem ocupar o lugar do órgão insuficiente” (1997, p. 101). Nessa 

etapa surgiu o sistema Braille contribuindo fundamentalmente para a participação dos cegos 

na vida social e cultural. 

Na terceira etapa, a científica, a psicologia do Mundo Contemporâneo contribui para o 

conhecimento da personalidade, fator que transladou a preocupação com a deficiência - 

superando a cegueira - para a preocupação com o indivíduo e as consequências sociais 

advindas da deficiência. Tal contribuição permitiu a Vigotski (1997, apud MITJÁNS 

MARTÍNEZ, 2006) afirmar que a influência do defeito secundário - construído socialmente 
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pelo contexto cultural – parte de como as pessoas reagem ao defeito primário (defeito 

biológico). Dessa forma, sendo o ambiente educacional um espaço para construção do saber e 

integração social, para o autor, este deve ser o meio para desconstruir a concepção de 

desenvolvimento e de aprendizagem focadas no defeito do aluno. 

Pelo fato do desenvolvimento ser focado no defeito e ser estudo de diversas áreas 

como biológica/clínica, psicológica, antropológica, legal e a educacional surgiram várias 

definições sobre a deficiência visual. Cada área, muitas vezes agindo isoladamente para 

alcançar determinado fim e reduzir as limitações da ausência da visão, apropria-se dos seus 

termos técnicos para defini-la. 

Por muito tempo a deficiência visual foi analisada somente sob o prisma clínico. 

Médicos e profissionais da saúde percebendo a deficiência como uma doença mediam a 

ausência do órgão da visão ou de parte da visão através de escalas oftalmológicas. Com o 

avanço dos estudos e a preocupação com o paciente os oftalmologistas passaram a considerar 

a acuidade visual, ou seja, “passaram a se preocupar com a visão funcional dos pacientes e 

sua influência na educação dos deficientes visuais, em particular na O&M, nas Atividades da 

Vida Diária (ADV) e nas Atividades da Vida Prática (AVP).” (MEC/SEE, 2002). 

Não desconsiderando a relevância das outras áreas para o estudo da deficiência visual, 

ao contrário, aproximando os avanços trazidos pelos estudos multidisciplinares e pelo 

reconhecimento dos aspectos histórico-culturais para o sujeito, as características educacionais, 

ganharam significado incorporando-se na definição de deficiência visual. Explanamos que o 

reconhecimento atribuído ao aspecto pedagógico para a educação das pessoas com deficiência 

visual corrobora com Vigotski (1927) ao dar importância à sala de aula para a construção de 

uma aprendizagem voltada para a pessoa e não para a deficiência. 

Apontamos que a deficiência visual divide-se em dois grupos: cegos e com baixa 

visão. No entanto, neste trabalho, faz-se necessário apresentar somente a definição de 

cegueira, condição visual apresentada por dois participantes da pesquisa. A cegueira é 

definida como “perda da função visual que leva o indivíduo a se utilizar do sistema braile, de 

recursos didáticos, tecnológicos e equipamentos especiais para o processo de comunicação e 

leitura-escrita”, de acordo com o Conselho Internacional de Educação de Pessoas com 

Deficiência Visual - ICEV (BANGKOK, 1992). 

Nesse sentido, a contribuição educacional ao conceito de cegueira, não focaria na 

incapacidade de enxergar, característica denotada de atitudes históricas e preconceituosas, 

tornando o indivíduo incapaz de algo, mas como proposto por Machado “são aquelas que 

apresentam desde ausência total de visão até a perda da percepção luminosa.” (2007, p.28), 
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para tal, necessitam além de materiais adaptados e acessibilidade, de uma educação que 

contribua positivamente para o processo de ensino-aprendizagem. 

Essa retrospectiva que envolve o contexto histórico e a cultura predominante nas 

sociedades nos leva a refletir acerca das contribuições científicas no campo da Biologia e da 

Medicina, mas com o olhar voltado para a abordagem sociocultural do desenvolvimento. 

A visão é um dos principais órgãos do sentido a fornecer informações sobre o 

ambiente e a interação entre as pessoas.  Por isso a imitação constitui-se como aspecto 

fundamental para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Ruiz, Molina, Bueno & 

Lara (2003) afirmam que diferentemente dos videntes os cegos não constroem a imagem de 

um objeto na mente, pois não associam o nome do objeto ao objeto. Todavia, o 

desenvolvimento cognitivo dos cegos não é mais reduzido ou inferior aos dos videntes, 

apenas pode ser que pela dificuldade de imitação e representação mental, o desenvolvimento 

das crianças cegas pode ser mais lento. Mas há de se considerar inúmeras barreiras externas e 

internas ao sujeito que afetam o ritmo de desenvolvimento. 

Em concordância com essa ideia, juntamente com a linguagem, a audição e o tato, são 

os sentidos mais importantes para os cegos como também afirma Machado (2007).  Cobo, 

Rodrigues e Bueno (2003), concordam ser indispensável propiciar ao cego “uma experiência 

sensorial o mais completa possível, ao mesmo tempo acompanhada de explicações claras e 

concretas que ajudem uma melhor compreensão.” (p. 111-112). 

Perguntamos, então, que implicações têm a perda de um sentido sensorial tão 

importante para o ser humano? 

Vigotski (1995), comparando a perda da visão e a perda da audição, posicionou-se ao 

dizer que a cegueira interfere mais na vida dos animais como função biológica, ao trazer 

maiores dificuldades para a segurança, alimentação, sobrevivência de modo geral. Essa 

posição do autor mostra a importância das relações sociais, dificultadas para as pessoas surdas 

por causa da falta de comunicação. Vigotski em estudo com outros autores já apontavam a 

linguagem em unidade com o pensamento como meio de inserir os cegos na sociedade, 

aproximando-os das relações com os videntes e, consequentemente, possibilitando o processo 

de aprendizagem. 

Como já discutimos, a abordagem histórico-cultural sobre pessoas com deficiência 

visual proposta por Vigotski (1997), coloca em cena um outro sujeito com deficiência visual 

influentes em termos individuais e sociais dadas suas características ativas, reflexivas e 

contraditórias que o fazem construtor de nova configuração subjetiva sobre a deficiência 

visual. Também, a aprendizagem é destacada como fonte do desenvolvimento e esta depende 
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da mediação promovida nas relações sociais. Do mesmo modo, González Rey (2003), Tunes, 

Tacca e Mitjáns Martínez (2003) promulgam a essencialidade do outro social no processo de 

aprendizagem ao implicar-se em uma rede de significados, afetos, emoções sintetizados em 

sentidos subjetivos, na expressão de González Rey (2003). 

Por agregarmos essa ótica sobre o sujeito e a deficiência visual, elucidamos essa 

perspectiva para discutir nossa concepção sobre aprendizagem e inclusão escolar. 

 

3.2 Repensando a Educação de Pessoas com Deficiência Visual no Ensino Superior  

 

 Os estudos sobre a temática da educação de pessoas com deficiência visual apontam 

quão desafiante é a inclusão escolar, consequência do preconceito enraizado na cultura das 

pessoas (MENDES, 2006; SILVA, 2006; FERRARI e SEKKEL, 2007). 

Evidenciamos nos estudos, pesquisas e relatos de experiências uma série de barreiras 

enfrentadas por um aluno cego: ausência ou inadequada infra-estrutura, professores sem 

formação suficiente, aulas e metodologias que não contemplam necessidades educacionais 

diversas, dentre outras. Além disso, as políticas públicas de inclusão que garantem a 

acessibilidade, a capacitação profissional e a adaptação curricular expressam os preceitos 

legais, mas não efetivam ações que visam o cumprimento das metas. 

No ensino superior, o Atendimento Educacional Especializado (AEE) apresenta-se na 

forma de Núcleo de Acessibilidade as Pessoas com Necessidades Especiais. Assegurado pelo 

Decreto 6.571/08 e pela Resolução nº 4 do Conselho Nacional de Educação/Câmara de 

Educação Básica - CNE/CEB de 2009, o AEE é responsável pela assistência e mediação entre 

aluno e instituição em qualquer nível e modalidade de ensino. 

O Decreto-Lei 6.571 de 2008 expressa: 
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Art. 1º. 
§ 1º  Considera-se atendimento educacional especializado o conjunto de 

atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados 

institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à 

formação dos alunos no ensino regular. 
 

Art. 2º  São objetivos do atendimento educacional especializado: 

I - prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular 
aos alunos referidos no art. 1º; 

II - garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino 

regular; 
III - fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que 

eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e 

IV - assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis de 

ensino. (BRASIL, 2008) 

 

Em relação à Resolução 04/2009 do Conselho Nacional de Educação destacamos as 

diretrizes para instituir o AEE e o seu papel transversal aos níveis de ensino. 

 
Art. 2º O AEE tem como função complementar ou suplementar a formação do 
aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e 

estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade 

e desenvolvimento de sua aprendizagem. [...] 

 
Art. 3º A Educação Especial se realiza em todos os níveis, etapas e 

modalidades de ensino, tendo o AEE como parte integrante do processo 

educacional. (BRASIL, 2009) 

 

A legislação respalda a continuação dos estudos para os alunos com deficiência no 

ensino superior e, para tal, determina a implantação do atendimento educacional especializado 

por meio de núcleos de acessibilidade nas instituições de ensino superior, os quais são assim 

definidos: 

 

Art. 3º  O Ministério da Educação prestará apoio técnico e financeiro às 

seguintes ações voltadas à oferta do atendimento educacional especializado, 
entre outras que atendam aos objetivos previstos neste Decreto: 

VI - estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições federais de 

educação superior. 
§ 3º  Os núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação 

superior visam eliminar barreiras físicas, de comunicação e de informação que 

restringem a participação e o desenvolvimento acadêmico e social de alunos 

com deficiência. (BRASIL, 2008) 

 

Observamos que os objetivos definidos para o AEE - provimento de acessibilidade 

arquitetônica, de mobiliário, a informação, a comunicação, de recursos pedagógicos e de 

material didático – são extensivos aos núcleos de acessibilidade nas IES, de acordo com o 

Decreto-Lei 6.571/2008. 



36 

 

Algumas universidades possuem postos ou espaços de atendimento especializado 

como, por exemplo, o Laboratório de Apoio ao Deficiente Visual (LDV) e a Biblioteca Digital 

e Sonora (BDS) dirigidos aos alunos da graduação e pós-graduação da Universidade de 

Brasília; o Centro de Apoio ao Deficiente na Universidade Cidade de São Paulo, criado para 

dar assistência aos universitários com deficiência visual e o Conselho de Alunos Cegos e 

Amigos da Universidade (CONSCEG) criado por alunos cegos na Universidade de São 

Marcos em São Paulo, representando o primeiro passo para a acessibilidade nesta 

universidade. Geralmente, o atendimento especializado às pessoas com uma determinada 

deficiência engloba não somente os alunos da faculdade, mas também às pessoas com 

deficiência, particularmente as pessoas com deficiência visual, da comunidade local. 

 É importantíssima a existência de um núcleo de acessibilidade nas instituições de 

ensino superior, haja vista que na universidade o aluno tende a assumir uma postura mais 

ativa e participativa no processo de ensino-aprendizagem, tornando-se mais autônomo e 

independente. Desta forma, o apoio disponibilizado pelos núcleos aproxima bem mais o aluno 

com deficiência à proposta desenvolvida na maioria das disciplinas, ministradas em salas de 

aula com material didático de apoio. 

Observamos que o papel do atendimento educacional especializado é mais abrangente 

do que simplesmente fornecer materiais adaptados para os alunos que necessitam desses 

recursos. É uma série de apoios como materiais adaptados, programas institucionais de apoio, 

infra-estrutura acessível, mediação entre aluno-instituição e até mesmo formação profissional 

continuada. Entretanto, dado o caráter complexo da aprendizagem, esta não pode ser resumida 

aos recursos materiais, como afirma Raposo (2006, p.139) “Nenhum tipo de apoio é, por si só, 

capaz de impactar a aprendizagem de um aluno. Os elementos articulam-se na produção de 

sentido em determinado momento da vida.”. O próprio aluno é parte fundamental da 

construção do conhecimento. 

 A contribuição da perspectiva histórico-cultural, segundo Vigotski (1989, apud 

RAPOSO E MITJÁNS MARTÍNEZ, 2011) atribui importância à singularidade, à 

personalidade do sujeito influenciado pela história de vida, assim como a contribuição de 

González Rey (2003 apud RAPOSO E MITJÁNS MARTÍNEZ, 2011) ao mostrar que a 

deficiência visual e o sentimento de incapacidade participam da formação da subjetividade 

associando, muitas vezes, diretamente ou indiretamente, a desvalorização à aprendizagem. 

A aprendizagem que consideramos como processo complexo e diverso da 

subjetividade humana evoca outra perspectiva para a relação ensino-aprendizagem, com 

enfoque nos aspectos que qualificam esse processo. Para além do pensar em meios 
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operacionais como promotores da aprendizagem e da inclusão, compreendemos o significado 

do repensar a relação dialógica que envolve alunos, professores, gestores e funcionários, além 

de outros, que constituem as configurações subjetivas social/individual da universidade e das 

pessoas. 

Segundo, Raposo e Mitjáns Martínez (2011) focar nos aspectos e atitudes positivas, 

estimular as habilidades, valorizar o sujeito rompem com a estigmatização, promovendo uma 

reconfiguração social e redesenha a educação favorecedora da autoconfiança e da 

aprendizagem eficaz. Ainda para as autoras, o espaço educacional - considerando também os 

aspectos subjetivos - seria modificado, pois “o contexto de ensinoaprendizagem deve ser 

repensado tendo como meta a criação de espaços relacionais que contribuam para o 

desenvolvimento de recursos subjetivos favorecedores da aprendizagem.” (p. 237). 

Nesse sentido, apresentaremos, a seguir, uma pesquisa de campo que por meio da 

identificação do processo de aprendizagem de cegos e videntes contribuirá para o ensino não 

excludente.  
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGIA 

 

 A pesquisa da relação aprendizagem, inclusão e criatividade gera uma teia de 

informações. Para conhecer o processo de aprendizagem dos participantes e a contribuição 

das estratégias de aprendizagens para a inclusão é necessário conhecer o sujeito e sua história, 

aproximar-se do ambiente natural, conviver com ele a fim de tentar encontrar respostas e 

compreender o processo de maneira mais natural possível, descobrindo os valores e crenças 

do sujeito. Para Godoy (1995), essas são característica de uma pesquisa qualitativa, visto que 

também possui enfoque indutivo e caráter descritivo. Atribuir importância aos valores e 

atitudes do sujeito, segundo Gil (2007) contribui para a promoção humana, pois o estudo do 

processo de aprendizagem do sujeito faz parte das ciências sociais. 

 A singularidade pertencente a cada participante, a complexidade do tema analisado 

partindo de uma visão global para explicar algo mais específico e a proximidade com o sujeito 

investigado faz-nos recorrer ao método do estudo de caso, por ser "caracterizado pelo estudo 

profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento 

amplo e detalhado." (GIL, 2007, p. 72-73). Segundo, André, o estudo de caso também se 

caracteriza por um recorte, uma seleção para atingir os objetivos principais do estudo e 

compreender o que está sendo investigado (ANDRÉ, 2008). Para atingir o fim de um tema tão 

complexo quanto este Minayo aponta que o estudo de caso utiliza “estratégias de investigação 

qualitativa para mapear, descrever e analisar o contexto das relações e as percepções a 

respeito da situação, fenômeno ou episódio em questão.” (2010, p. 164) 

 

4.1 Participantes da pesquisa 

 

 Participaram da pesquisa 6 estudantes universitários da Universidade de Brasília. Dois 

alunos cegos e quatro alunos que enxergam. A escolha dos participantes cegos foi mediada 

pelo Programa de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais – PPNE na UnB. Para 

atingir o objetivo da pesquisa era necessário ter participantes videntes que cursassem a mesma 

disciplina de um dos participantes cegos, sendo escolhido dois participantes videntes para um 

participante cego. Assim, alguns participantes videntes foram sugeridos pelo colega cego e 

outros foram abordados ocasionalmente, sendo, ambos selecionados de acordo com o 

interesse em participar da pesquisa e da disponibilidade de tempo. 
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 O status de ser uma das melhores faculdades de Brasília, uma das melhores da 

América Latina no que tange à qualidade do ensino, por se tratar da única universidade 

federal do Distrito Federal e por ser palco de outras pesquisas na área de aprendizagem e 

criatividade - apesar de pouco incentivar a autonomia dos alunos - a UnB foi escolhida para 

ser realizada essa pesquisa.  Mas, principalmente, a UnB foi escolhida por ter o Programa de 

Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais – PPNE composto pelo Programa de Tutoria 

Especial - PTE, pelo Laboratório de Apoio ao Deficiente Visual - LDV e pelo projeto 

Biblioteca Digital e Sonora – BDS que propiciam acessibilidade e contribuem para a 

aprendizagem dos alunos com deficiência visual da UnB e da comunidade local. 

 

4.2 Instrumentos da pesquisa 

 

 A proximidade entre pesquisador-participante promovida pelo estudo de caso requer a 

utilização de diversos instrumentos para garantir a compreensão detalhada do processo a ser 

estudado (MINAYO, 2010). Destarte, utilizamos entrevistas, observações em situações reais 

de aprendizagem e técnica de complementar frases. 

As entrevistas foram divididas em duas etapas: a primeira correspondendo à fase de 

exploração da história de vida e dos marcos históricos significativos para a aprendizagem do 

sujeito (Apêndice A). A segunda corresponde ao processo de aprendizagem do participante 

focado em perguntas relacionadas à aprendizagem autorregulada e aprendizagem criativa dos 

sujeitos (Apêndice B). Todas as entrevistas foram gravadas em áudio para melhor aproveitar 

as informações oferecidas pelos participantes e para melhor compreensão da sua significação. 

 Para as observações em situações reais de aprendizagem foram necessárias três aulas, 

nas quais foram observadas o uso ou não de estratégias de aprendizagem e possíveis 

expressões de criatividade na aprendizagem. 

É necessário esclarecer, por motivos éticos, os nomes dos participantes citados nesse 

trabalho são fictícios. A seguir apontamos os instrumentos utilizados. 

 

 Entrevista semi-estruturada 

 

 A entrevista comumente utilizada em pesquisas qualitativas permite melhor contato e 

comunicação entre o pesquisador e o entrevistado, bem como maior percepção da expressão 

corporal do sujeito. Embora esse tipo de entrevista possua um roteiro como norteador, seu 

caráter flexível permite ao entrevistador adaptar as perguntas planejadas, aprofundar algum 
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assunto ou esquivar-se de situações em que o entrevistado demonstra constrangimento ao 

falar. Para, Gil (2007, p. 117) a entrevista “é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma 

das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação.”. 

 Posto a complexidade da aprendizagem em seu aspecto histórico e social, a primeira 

etapa da entrevista realizada buscou conhecer a história de vida pessoal e a trajetória do 

sujeito, de modo, a compreender a influência desses fatores e a singularidade do sujeito para o 

próprio processo de aprendizagem. A interação demonstrada pelo entrevistador, 

principalmente, no início da entrevista, garante a afinidade e o envolvimento do entrevistado 

durante a entrevista (GONZÁLEZ REY, 2002). 

 A segunda etapa da entrevista com o roteiro focado no processo de aprendizagem 

visava identificar os procedimentos feitos pelo participante e sentimentos experimentados por 

eles ao iniciar um estudo, bem como identificar se os participantes utilizam ou não estratégias 

de aprendizagem na perspectiva autorregulada. Além da questão dissertativa, foram 

selecionadas três perguntas, do questionário elaborado por nós (KOSAC, 2010), para cada 

estratégia de aprendizagem (estratégias de autorregulação, estratégias cognitivas, estratégias 

motivacionais e estratégias de gestão de recursos), segundo a classificação feita por González-

Pienda e cols (2002). Por fim, o roteiro continha dois itens questionando a percepção do 

participante sobre a própria expressão da criatividade. 

 

 Observação 

 

A observação permite a captação dos fenômenos, a verificação do objeto de estudo e a 

comprovação dos fatos ao ser comparado com a análise de outros instrumentos utilizados. 

Segundo, Gil, “os fatos são percebidos diretamente, sem qualquer intermediação” (2007, p. 

110) e mais profundamente, para Jablon, Dombro & Dichtelmiller ao discorrerem sobre o 

professor-observador de uma turma de crianças afirmam que a observação, ao longo tempo, 

ultrapassa as expectativas, crenças e „pré-conceitos‟ visualizando muitas dimensões do aluno. 

Desta forma, utilizamos da observação para verificar se os procedimentos utilizados para a 

construção da aprendizagem em situações reais de aprendizagem se assemelhavam com as 

estratégias descritas pelos participantes. 
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 Técnica de Completar frases 

 

 A técnica de completar frases, para Oliveira (2010, p.61) “consiste em frases 

incompletas que o investigado deve completar com a primeira idéia que vier a sua mente.” 

Com o objetivo de proporcionar a reflexão, de maneira indireta, sobre as barreiras da 

expressão criativa, utilizamos a técnica de completar elaborada por Alencar (ALENCAR; 

MITJÁNS MARTÍNEZ, 2003, apud MITJÁNS MARTÍNEZ, 2006). (Anexo A) 

 Para verificar a compreensão do sujeito, ou seja, seu pensamento sobre a própria 

aprendizagem utilizamos também a técnica de completar frases, elaborada por Amaral (2006), 

que identifica “novas informações e elementos subjetivos relacionados à aprendizagem 

criativa.” (p. 84) (Anexo B). 

 

4.3 Procedimentos de utilização dos instrumentos 

 

 Na entrevista inicial foi entregue aos participantes duas vias do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – uma para ele e outra para a pesquisa - e uma Carta ao 

Aluno (Apêndice C e D), ambos explicando sobre a pesquisa, assegurando a privacidade dos 

voluntários e o sigilo das informações coletadas. 

 Para a observação em situações reais de aprendizagem entregamos também ao 

professor de cada disciplina uma Carta ao Professor (Apêndice E) informando-o sobre a 

pesquisa e solicitado autorização para a observação.  

 

4.4 Sessões de trabalho 

 

Caso Gabriel (aluno cego) 

 

 Com Gabriel tivemos três encontros, sendo dois antes das observações em sala de 

aula, nos quais, fizemos uma entrevista sobre a história de vida pessoal e escolar, e também 

sobre o processo de aprendizagem. O último encontro realizado após as observações fizemos 

entrevista sobre estratégias de aprendizagem e aplicamos as técnicas de completar frases. 
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Caso Sofia (aluna vidente) 

 

 Foram feitas dois encontros com a Sofia, no momento inicial, o roteiro da pesquisa foi 

sobre história de vida e história escolar. O segundo momento ocorreu após as observações em 

sala de aula, utilizando entrevistas com foco no processo de aprendizagem, nas estratégias de 

aprendizagem e na expressão da criatividade, além de utilizar as técnicas de completar frases I 

e II. 

 

Caso Bianca (aluna vidente) 

 

 Com a Bianca todos os instrumentos foram aplicados em um único dia, após as 

observações. 

 

Caso Lucas (aluno cego) 

 

 Com o Lucas, tivemos três encontros, sendo dois antes das observações em sala de 

aula, nos quais, fizemos uma entrevista sobre a história de vida pessoal e escolar, e também 

sobre o processo de aprendizagem. O último encontro realizado após as observações fizemos 

entrevista sobre estratégias de aprendizagem e aplicamos as técnicas de completar frases. 

 

Caso Larissa (aluna vidente) 

 

 No caso da Larissa todos os instrumentos de pesquisa foram aplicados em um único 

dia, após as observações.  

 

Caso Adriana (aluna vidente) 

 

 Com a Adriana também todos os instrumentos de pesquisa foram aplicados em um 

único dia, depois das observações. 

 

4.5 Procedimentos da Análise 

 

Para construção e análise das informações recorremos à epistemologia qualitativa 

(GONZÁLEZ REY, 2002) que pela diversidade de instrumentos utilizados e seu caráter 
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interativo (GONZÁLEZ REY, 2002) e pelo sentido subjetivo do sujeito aparecer na qualidade 

de uma informação ou em uma palavra na narração (GONZÁLEZ REY, 2005) possibilitou-

nos participação na análise construtivo-interpretativo em cada informação dos instrumentos. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, faremos a análise de cada caso e a análise integrativa dos casos. Na 

primeira análise, distinguimos o Trio A e o Trio B; em cada trio apresentamos a categorização 

geral, as estratégias de aprendizagem e a aprendizagem e criatividade na aprendizagem de 

cada sujeito. Na análise integrativa dos casos, estabelecemos comparações entre os trios, entre 

os universitários cegos e entre os universitários videntes. 

 

5. Análise de cada Caso 

 

TRIO A 

 

No Trio A, analisamos o caso de Gabriel, o aluno cego; Sofia e Bianca, as alunas 

videntes. Todos cursaram juntos a disciplina Organização da Educação Brasileira – OEB 

oferecida para os cursos de Licenciatura na UnB. Essa disciplina de caráter mais teórico do 

que prático e aborda a inter-relação economia-política-cultura sustentada pela legislação 

brasileira. 

A professora que ministra aula nessa turma tem um bom relacionamento com os 

alunos. A avaliação é feita ao longo de toda a disciplina, inicialmente com estudo dirigido, no 

qual, grupos de alunos precisam responder questões pertinentes a algum texto, posteriormente 

com uma prova escrita e, ao final do semestre, os alunos fazem apresentações em grupo de 

seminários sobre algum tema específico. Também constitui forma de avaliação a participação 

dos alunos nos debates em aula e a frequência à aula. Não há diferença nas avaliações feitas 

pelo aluno cego e pelos alunos videntes. Entretanto, o aluno cego não fez a prova escrita na 

mesma época dos demais alunos, fez somente no final do semestre. 

 

5.1 Caso Gabriel 

5.1.1 Caracterização Geral 

 

Gabriel tem 31 anos, é solteiro, mora com sua mãe e uma irmã e faz o 2º semestre do 

curso de Letras-Língua e Literatura Japonesa na UnB. 
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Gabriel morava perto de Brasília com sua mãe quando descobriu que tinha um tumor 

no cérebro. No início do tratamento voltou para Brasília, onde fez várias cirurgias para tentar 

retirar o tumor. 

Quando estava fazendo o 3º ano do Ensino Médio, aos 19 anos, ele ficou cego como 

consequência do tumor. Para fazer os tratamentos com radioterapia, precisou interromper os 

estudos, pois mudou de cidade várias vezes, retornando, posteriormente, a Brasília. 

 Ao voltar, fez dois anos de reabilitação no Centro de Educação Especial para 

Deficientes Visuais - CEEDV e também na ONG Integra. Aprendeu a se orientar e a se 

locomover usando a bengala; tentou aprender Braille, mas optou por usar como recurso o 

software ledor de tela no computador. 

Refez o Ensino Médio em uma escola pública do Plano Piloto, depois prestou 

vestibular para o curso de Engenharia de Software. Não atingindo a nota mínima, fez curso 

pré-vestibular em uma escola particular tentando mais cinco vezes para esse curso, no entanto 

sua nota só decrescia. Ao se preparar para o próximo vestibular, pediu para a sua irmã olhar as 

notas de corte dos cursos na UnB, dentre elas estava o curso de Letras-Língua e Literatura 

Japonesa. A língua japonesa era um antigo hobbie que começou a aprender quando morava 

em outra cidade, antes de perder a visão; assim optou por esse curso. 

 No dia da matrícula do curso, soube do PPNE e passou a receber ajuda de tutores que 

o acompanham nas disciplinas, além de receber materiais adaptados pelo LDV, quando 

necessário. 

 

5.1.2 Estratégias de Aprendizagem 

 

Apresentamos e exemplificamos, a seguir, as estratégias de aprendizagem utilizadas 

pelo aluno Gabriel, conforme a concepção de aprendizagem adotada por nós. 
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Quadro 1 – Estratégias de Gabriel 

Estratégias de autorregulação  Às vezes sabe o que não aprendeu do 

material estudado. 

 Tenta mudar de técnica para aprender 

mais. 

Estratégias cognitivas  Faz anotações usando o notebook; 

 Relê as anotações; 

 Anota comentários e dúvidas; 

 Correlaciona o que está aprendendo 

com algo já aprendido. 

Estratégias motivacionais  Faz outra atividade para relaxar 

quando está sendo influenciado por 

problemas emocionais. 

Estratégias de gestão de recursos  Mantém uma frequência de estudo 

(todos os dias);  

 Estuda sempre em ambiente próprio 

para seu ritmo de estudo; 

 Interrompe o estudo ou procura outro 

ambiente quando este não é favorável 

ao seu ritmo de estudo. 

 

 Percebemos que Gabriel utiliza mais estratégias cognitivas, como as de seleção, 

seguidas das estratégias de gestão de recursos. Não mostra constância na utilização das 

estratégias de autorregulação. Em relação às estratégias motivacionais, demonstra segurança 

ao fazer outra atividade para relaxar quando está preocupado e não quer atrapalhar o 

rendimento dos estudos. Ressaltamos que nas informações construídas não identificamos uso 

de estratégias de gestão de ajuda, estratégia importante para um aluno deficiente, ainda mais 

pelo fato desse aluno ter um tutor que, além de acompanhá-lo na disciplina, o ajuda no 

processo de aprendizagem. 

  

5.1.3 Aprendizagem e criatividade na aprendizagem 

  

 Nas observações feitas em sala, percebemos que Gabriel é um aluno participativo e 

comunicativo. Entretanto, alguns de seus comentários feitos em aula não estavam diretamente 

relacionados com o conteúdo, tratavam-se de sua experiência pessoal e de situações, 

provavelmente, ocorridas em sua vida que indiretamente se ligavam com o assunto visto em 

aula, dessa forma contribuía com a discussão do conteúdo ao discorrer sobre sua história de 

vida. Isso ficou evidenciado, principalmente, na apresentação do seu grupo de seminário. Para 

Paulo Freire, (1983) isso é a “leitura do mundo”, na qual, o sujeito se abre para a 
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transformação ao fazer uma leitura de si mesmo e do mundo, e descobre que existe muito do 

mundo dentro dele. 

Na técnica de completar frases II, identificamos que sua aprendizagem é carregada de 

fatores motivacionais e de superação nos estudos, exemplificados nas frases a seguir: 

 
Técnica de completar frases II 

2- Aprendo porque gosto. 

7- Aprendo menos quando eu estou confuso, com a cabeça cansada ou 
distraído. 

 

 A autoconfiança no processo de aprendizagem pode ser relacionada à capacidade de 

superação das suas limitações, evidenciadas em: 

 
Técnica de completar frases II 

3- Aprendo apesar das dificuldades. 

5- Aprendo sempre que a vida permite. 
10- Aprendo além do que me é dado. 

11- Aprendo tudo que eu tenha acesso. 

15- Aprendi que por mais que eu saiba sempre serei ignorante. Então tem que 
continuar sempre estudando mais. 

16- Aprendia com mais facilidade antes de perder a visão agora só pela 

audição está mais complicado aprender as coisas. 

17- Aprendendo cheguei aqui. 

 

 Também percebemos que o desenvolvimento da aprendizagem de Gabriel se constitui 

por elementos relacionados a ajudar as pessoas. Identificamos esses elementos no momento 

da entrevista em que ele falou sobre seu futuro profissional e no trecho da técnica de 

completar frases II: 

 
Eu concluirei o curso de japonês agora, ai eu pretendo voltar a estudar matéria 

do 2º grau e tentar os vestibulares para pegar experiência. E quando eu 

concluir o curso de japonês eu quero tentar entrar para engenharia de software. 
Depois de engenharia de software eu pretendo criar um programa, um 

software, um ledor de tela multilíngue. (Entrevista) 

 

Técnica de completar frases II 

1- Aprendo para ajudar as pessoas. 

 

 Identificamos novamente elementos de superação das suas dificuldades quando 

Gabriel fala sobre seu futuro, pois ainda deseja fazer curso de Engenharia de Software. 

 Essas informações apenas nos relevaram características do processo de aprendizagem 

de Gabriel que pouco se associam à literatura estudada sobre criatividade na aprendizagem, 

pois ele possui poucos elementos subjetivos favorecedores da expressão criativa na 

aprendizagem desta disciplina. 
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5.2 Caso Sofia 

5.2.1 Caracterização Geral 

 

Sofia é solteira, tem 18 anos, mora com a mãe e o irmão mais novo e está no 1º 

semestre do curso de História na Universidade de Brasília. 

Na metade do 2º ano do Ensino Médio, fez, durante um ano, intercâmbio através de 

um trabalho voluntário que participa até hoje, atuando como conselheira para ajudar os 

intercambistas a se relacionarem com as famílias que irão acolhê-los e para promover 

encontros entre eles e as famílias. 

 Ao retornar do intercâmbio, fez curso pré-vestibular enquanto fazia o 3º ano do Ensino 

Médio. Pensava em prestar vestibular para o curso de Relações Internacionais, mas por 

influência de amigos formados nessa área, desistiu, e pela orientação de familiares que 

trabalham na área de História, optou por prestar vestibular para o curso de História na UnB. 

 Gosta de aprender línguas. É fluente em inglês, espanhol, aprendeu alemão durante o 

intercâmbio e, no momento, faz curso de língua francesa. Quer voltar a fazer aulas de balé 

para se formar e dar aulas extras. Gosta muito de dar aulas de História, mas tem como meta 

principal passar para a prova do concurso do Instituto Rio Branco. 

 

5.2.2 Estratégias de Aprendizagem 

  

Com base na concepção de aprendizagem adotada por nós, assinalamos e 

exemplificamos, a seguir, as estratégias de aprendizagem utilizadas pela aluna Sofia. 
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Quadro 2 – Estratégias de Sofia 

Estratégias de autorregulação  Sabe quando não está mais concentrada, 

então faz outra atividade para relaxar. 

Estratégias cognitivas  Revisa as anotações; 

 Reescreve as anotações sintetizando-as; 

 Sublinha as ideias principais, atribuindo 

cores diferentes para graus de importância 

diferentes; 

 Sinaliza as dúvidas ou curiosidades com 

um asterisco; 

 Reescreve as ideias mais importantes do 

texto; 

 Relaciona o material estudado com 

conteúdos de outras áreas; 

 Usa a técnica de memorização para 

conteúdos secundários utilizados a curto 

prazo.  

Estratégias motivacionais  Às vezes precisa ser pressionada para 

aumentar a motivação nos estudos.  

Estratégias de gestão de recursos  Mantém uma frequência de estudo 

(todos os dias); 

 Estuda sempre em ambiente próprio 

para seu ritmo de estudo; 

 Para de estudar ou procura outro 

ambiente quando este não é favorável 

ao seu ritmo de estudo; 

 Recorre à ajuda de colegas em dúvidas 

específicas; 

 Pesquisa suas dúvidas e curiosidades 

na Internet. 

 

 

Verificamos a utilização mais de estratégias cognitivas como de seleção, de 

elaboração e de repetição, mas também há uma quantidade significativa de estratégias de 

gestão de recursos. Só possui uma estratégia referente às estratégias de autorregulação. 

 

5.2.3 Aprendizagem e criatividade na aprendizagem 

 

Na aprendizagem de Sofia, constatamos bastante participação nas discussões feitas em 

aula, enfatizando a relação teoria-prática, como também encontrada na entrevista e na técnica 

de completar frases I, ao associar essa relação à criatividade. 
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É porque para você botar a teoria na pratica você precisa de uma criatividade, 

de como fazer isso. (Entrevista) 

 

Técnica de completar frases I 

Como aluno (a) eu seria mais criativo se.... as aulas tivessem mais prática, 

vivência, do que teoria. Discutíssemos mais ideias entre pessoas de diferentes 
grupos (seja de curso ou social...). Recebesse mais estímulo dos professores. 

 

Ao elencar as barreiras da expressão criativa, Sofia, além de relacionar a ausência de 

prática nas aulas, aponta a falta de diálogo entre grupos com ideias e experiências diferentes e 

também o pouco estímulo de professores. 

Assim, como em Gabriel, notamos na aprendizagem de Sofia a capacidade de 

superação nos seguintes trechos da técnica de construir frases II: 

 

Técnica de completar frases II 
3- Aprendo apesar de ter muitas distrações.  

6- Aprendo embora tenha um excesso de matérias. 

 

 Mais uma vez, identificamos na aprendizagem de Sofia a troca de conhecimento com 

os outros e com suas próprias opiniões, o que lhe permite reflexão, questionamento e 

desenvolvimento do que está sendo aprendido. Esse posicionamento ativo e participativo, 

observado em sala de aula por meio da formulação de perguntas e de comentários, é 

confirmado pelas frases descritas por ela na técnica de completar frases II: 

 

Técnica de completar frases II 
4- Aprendo quando debato opiniões (ou escuto). 

5- Aprendo sempre que viajo. 

8- Aprendo mais quando questiono. 
11- Aprendo tudo que vivencio. 

 

É importante destacar o interesse dela em conhecer novos idiomas, visto que é fluente 

em quatro idiomas e isto lhe ajudaria a alcançar seu plano profissional de ingressar no 

Instituto Rio Branco. Desta forma, embora ela não tenha cursado Relações Internacionais - 

primeira opção de curso - sua carreira ainda estaria vinculada a essa vontade inicial, 

possibilitando-nos inferir que Sofia possa não ser apaixonada pelo seu curso. 

Entretanto, em relação a essa disciplina e segundo a literatura estudada, identificamos 

que Sofia se expressa minimamente de forma criativa na aprendizagem, pois possui poucos 

elementos constituintes da aprendizagem criativa. 
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5.3 Caso Bianca 

5.3.1 Caracterização Geral 

 

Bianca é solteira, tem 21 anos, mora em Brasília com os pais, o irmão e a sobrinha, faz 

o 6º semestre do curso de Letras-Português na UnB e é fluente em espanhol. No período 

oposto às aulas da faculdade, faz estágio em uma escola particular. 

Sempre estudou em escola particular em Brasília e antes de ingressar na UnB fez um 

ano de curso pré-vestibular. Escolheu o curso de Letras-Português por querer dar aulas de 

Português e Literatura, mas principalmente por ter vontade de ser escritora. 

Bianca diz ter sido sempre boa aluna, utilizando sempre as mesmas técnicas de estudos 

e estudando todos os dias. Entretanto, reconhece estudar mais agora na universidade que 

antes, na escola, porque os professores universitários são diferentes dos outros, exigindo mais 

independência do aluno. 

Ela pretende se formar daqui a dois anos, fazer mestrado na USP ou na UniCamp, por 

ser um dos melhores mestrados na área de Linguística e de Literatura Comparada, áreas 

diferentes das oferecidas pela UnB. Bianca espera se tornar a melhor profissional da área dela 

e para isso tenta fazer disciplinas com os melhores professores e se dedicar ao máximo para 

ter uma melhor formação. 

 

5.3.2 Estratégias de Aprendizagem 

 

Amparados pela perspectiva de aprendizagem autorregulada, apontamos e 

exemplificamos, a seguir, as estratégias de aprendizagem utilizadas pela aluna Bianca. 
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Quadro 3 – Estratégias de Bianca 

Estratégias de autorregulação  Faz planejamento do estudo utilizando 

cronograma; 

 Estabelece um tempo para cada etapa 

do estudo; 

 Estabelece um tempo para descansar; 

 Para de estudar quando não está mais 

concentrada; 

 Sabe o que aprendeu e não aprendeu 

do material estudado. 

Estratégias cognitivas  Sublinha as ideias principais do 

material; 

 Faz resumo das ideias centrais; 

 Divide o assunto mais difícil para 

facilitar o estudo; 

 Organiza as disciplinas estudas 

intercalando conteúdos teóricos e 

práticos. 

Estratégias de gestão de recursos  Mantém uma frequência de estudo 

(todos os dias); 

 Estuda em local apropriado para seu 

ritmo de estudo; 

 Para de estudar ou procura outro 

ambiente quando este não é favorável 

ao seu ritmo de estudo. 

 

 Bianca utiliza mais estratégias de autorregulação do que as de cognição e utiliza 

poucas estratégias de gestão de recursos e não utiliza nenhuma estratégia motivacional. A 

presença constante de estratégias de autorregulação, como afirma Oliveira (2010), evidencia a 

capacidade de reflexão sobre o controle e a responsabilidade que o aluno tem sobre o processo 

de aprendizagem. 

 

5.3.3 Aprendizagem e criatividade na aprendizagem 

 

As informações analisadas nos mostraram que a timidez de Bianca influencia seu 

processo de aprendizagem, pois esse fator a impede de se expressar publicamente, de retirar 

suas dúvidas e de participar de discussões teóricas. Apesar de ser uma boa oradora, ter 

domínio de conteúdo e vínculo afetivo com os colegas - observado na apresentação de 

seminário - ela mesma reconhece a timidez como barreira para a criatividade (Técnica de 

completar frases I). 
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Técnica de completar frases I 
Como aluno (a) eu seria mais criativo se.... [...] Além de “perder a timidez” 

para “exercitar a criatividade”. 

 

Assim como Gabriel (cego) e Sofia (vidente), a aprendizagem de Bianca (vidente) está 

relacionada à necessidade de sempre progredir reconhecendo suas limitações e superações, 

vistas na técnica de completar frases II. 

 
Técnica de completar frases II 

16 - Aprenderei para poder ser melhor do que sou. 

10 - Aprendo além do que eu achava que conseguiria. 

 

Também identificamos que o processo de aprendizagem dela é marcado pela 

emocionalidade. A necessidade de sentir-se satisfeita com a aprendizagem torna a construção 

da educação um momento prazeroso. Assim como encontrado por Amaral (2006, p.104), em 

um dos participantes de sua pesquisa, “as emoções, mais do que a mola propulsora 

representam a substância que nutre” o aprendizado de Bianca. Os seguintes trechos das 

técnicas de completar frases II comprovam isso: 

   
Técnica de completar frases II 
2- Aprendo porque gosto de aprender. 

3- Aprendo apesar de ser difícil às vezes. 

4- Aprendo quando me interesso mais. 
5- Aprendo sempre que me esforço. 

7- Aprendo menos quando não sou motivada. 

8- Aprendo mais quando tenho afinidade com quem ensina. 

13- Nunca aprendo o que não gosto nem um pouco. 
16- Aprendia mais quando era divertido. 

17- Aprendendo o que parece mais. 

19- Aprenderia se fosse mais fácil. 

 

A interação com os outros e a aprendizagem como ferramenta para realização dos 

sonhos (AMARAL, 2006) caminham juntas como elementos da aprendizagem para Bianca 

(técnica de completar frases II). A curiosidade e o gosto pelo novo, devido a seu interesse em 

cursar disciplinas de outros departamentos e de outros cursos, também são evidenciados nas 

entrevistas. Tais elementos da aprendizagem de Bianca se cruzam com sua vontade de fazer 

pós-graduação, de cursar disciplinas com os melhores professores e se dedicar intensamente 

para ser uma excelente profissional. 
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Técnica de completar frases II 
1- Aprendo para ensinar os outros. 

15- Aprendi muito com as pessoas ao redor. 

 

  Contudo, assim como nos outros integrantes do trio, Bianca não apresenta 

configuração criativa para a aprendizagem desta disciplina, pois apesar de poder possuir 

elementos relacionados à criatividade em outra área, na disciplina observada, ela não possui 

um conjunto de indicadores subjetivos favorecedores da expressão criativa. 

 

TRIO B 

 

No Trio B analisamos o caso de Lucas, o aluno cego; Larissa e Adriana, as alunas 

videntes. Todos cursaram juntos a disciplina Língua Italiana 2, optativa para o curso deles. A 

disciplina tem como objetivo a compreensão das regras gramaticais, morfológicas e sintáticas, 

bem como o desenvolvimento da pronúncia. 

É ministrada por uma professora nativa que, além de ensinar o previsto pela ementa da 

disciplina, apresenta aos alunos aspectos culturais da Itália. Apesar de ser rígida e exigente, a 

professora possui um vínculo afetivo com os alunos, conhecendo-os e tratando-os bem. Tais 

fatores, em algumas circunstâncias, eram favoráveis à aprendizagem dos alunos e em outras 

não, pois um dos participantes relatou sentir-se intimidado em, por exemplo, repetir oralmente 

um exercício até acertar. 

 

5.4 Caso Lucas (aluno cego) 

5.4.1 Caracterização Geral 

 

Lucas tem 18 anos, é solteiro, vive com seus pais e dois irmãos mais novos. Nasceu 

cego, devido a um deslocamento retinal. 

 Na infância, frequentou o CEEDV, onde teve estimulação precoce
3
, aprendeu a usar 

materiais táteis e aprendeu o sistema Braille para ser alfabetizado. Depois foi morar no 

exterior com a família, onde aprendeu a se locomover, a se orientar com a bengala, aprendeu 

o Braille Inglês e a usar o sorobã. 

                                                             
3 - Estimulação precoce são atividades específicas, individualizadas ou em grupo, para estimular o 

desenvolvimento global, no caso, da criança deficiente visual, enfatizando os sentidos remanescentes: as 

percepções auditivas, táteis-cinestésicas, olfativas e gustativas, priorizando as ações e interações motoras. 

Instituto Benjamin Constant. 
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No exterior, estudou em escola regular pública, na qual recebia visitas semanais de 

uma professora itinerante que ensinava o Braille Inglês e o sorobã, além de ter aulas de 

orientação e mobilidade. Em casa, com a ajuda dos pais, ele aprendeu o Braille Português 

usando livros encomendados da Fundação Dorina Nowill
4
. 

Nessa época também aprendeu a usar um computador especial para cegos com sistema 

operacional próprio. Somente antes de voltar para o Brasil aprendeu a usar o Windows para 

utilizar o computador „normal‟, pois o programa operacional usado no exterior não é 

compatível com os programas de computadores encontrados no Brasil. Além do ledor de tela, 

ele usa como material de recurso a linha Braille acoplada ao notebook. 

 Quando voltou para o Brasil e estava fazendo o 2º ano do Ensino Médio, escolheu 

estudar em uma escola particular, pela qualidade do ensino e pela estrutura mais acessível. 

Fazia aulas particulares para manter o ritmo de estudo e recebia ajuda de voluntários do 

CEEDV. 

Lucas gosta muito da área de exatas e pensava em prestar vestibular nessa área. No 

entanto, a dificuldade em produzir materiais adaptados nessa área, o fez escolher o curso de 

Letras-Francês, pois também gosta muito de idiomas. 

Atualmente, além de fazer o curso de Letras-Francês, na UnB, participa de um Projeto 

de Iniciação Científica - Proic também na UnB. Ainda não tem planos para a vida 

profissional. 

Ao comparar a adaptação de materiais, diz que no Ensino Médio os materiais 

adaptados fornecidos pelo CEEDV não ficavam prontos antes das aulas começarem, dessa 

forma os pais dele tiravam férias para adaptar parte do material. Na UnB, os materiais são 

adaptados pelo LDV e os demais recursos, como tutor, são mediados pelo PPNE na UnB. 

 

5.4.2 Estratégias de Aprendizagem 

 

Apresentamos e exemplificamos, a seguir, as estratégias de aprendizagem utilizadas 

pelo aluno Lucas, conforme a concepção de aprendizagem adotada por nós. 

 

                                                             
4  - Fundação Dorina Nowill: Organização sem fins lucrativos e de caráter filantrópico dedicado à inclusão 

social das pessoas com deficiência visual. http://www.fundacaodorina.org.br/quem-somos/a-fundacao-dorina/ 

http://www.fundacaodorina.org.br/quem-somos/a-fundacao-dorina/
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Quadro 4 – Estratégias de Lucas 

Estratégias de autorregulação  Faz planejamento dos estudos; 

 Percebe quando não está mais 

concentrado no assunto. 

Estratégias cognitivas  Relê o material estudado; 

 Refaz anotações e síntese do 

conteúdo usando o notebook; 

 Relê a síntese; 

 Escuta música do idioma estudado 

para assimilar com a gramática; 

 Treina oralmente o material; 

 Faz lembretes para assimilar o 

conteúdo com outro assunto. 

Estratégias de gestão de recursos  Recorre a professores ou colegas para 

retirar dúvidas; 

 Pesquisa na Internet. 

 

  

Observamos o predomínio de estratégias cognitivas no processo de aprendizagem de 

Lucas. Enquanto que as estratégias de autorregulação e de gestão de recursos são pouco 

usadas por ele e as estratégias motivacionais não aparecem. 

 Ressaltamos o uso de estratégias de gestão de ajuda por Lucas ao recorrer a 

professores, a colegas e também a pesquisas na Internet para solucionar dúvidas sobre seu 

aprendizado. 

 

5.4.3 Aprendizagem e criatividade na aprendizagem 

 

Lucas, em relação à disciplina observada e com as análises construídas, não se 

expressa criativamente na aprendizagem, pois não possui um conjunto de recursos subjetivos 

favorecedores da expressão criativa. 

Todavia, sua aprendizagem está envolvida com a capacidade de reflexão e de 

superação da sua história (técnica de completar frases II), bem como pela emocionalidade, 

agindo, ora como favorecedor da construção do conhecimento, ora como barreira para o 

desenvolvimento da sua aprendizagem comprovada nas entrevistas e na técnica de completar 

frases II. 
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Técnica de completar frases II 
15- Aprendi apreciar certas coisas que não apreciava. 

16- Aprendia de outra maneira quando era criança. 

  

Entrevista 
Depende da hora. Tudo depende. Igual as coisas da vida. É claro que eu não 

vou sentir motivado se eu pegar a matéria mais problemática às 7 horas da 

manha numa segunda-feira. 
Depende! Depende muito do meu estado emocional, psicológico. Às vezes eu 

to meio chateado com alguma coisa ou preocupado ai eu tento. Ontem a noite 

mesmo eu estava meio assim, meio com raiva cansado. [...]. Aí fui pegar um 
texto de teoria da tradução. Aí fiquei tentando ler, mas assim, não conseguia. 

Fiquei morrendo de sono e de raiva. Aí continuei lendo. Tinha que ler, porque 

tinha aula hoje e eu não sabia se ia dar tempo. E tenho que ler esse bendito 

desse texto! Aí eu não sei! Quando não é para o dia seguinte, à noite eu tento 
fazer coisas mais mecânicas, mais pratica. Eu sou muito ruim em teoria. Eu 

sou mais pratica, técnica! Aí eu deixo essa parte teórica para quando eu estou 

com a mente fresca. 
 

Técnica de completar frases II 

3 - Aprendo apesar de às vezes não ter motivação. 

4 - Aprendo quando eu to concentrado, focando no que eu to fazendo. 
7 - Aprendo menos quando to cansado. 

8- Aprendo mais quando é uma matéria que me interessa. 

 

Destacamos também como parte integrante da aprendizagem de Lucas a busca em 

conhecer novos idiomas. 

Para Lucas, a criatividade envolve aspectos cognitivos como o uso de ações que o 

ajudem a memorizar o conteúdo, vestígios de uma aprendizagem reprodutiva, visualizados no 

trecho da técnica de completar frases I. 

 
Eu seria mais criativo se... [...] fizesse mais lembretes para me ajudar a 

decorar as matérias. 

 

5.5 Caso Larissa 

5.5.1 Caracterização Geral 

 

 Larissa tem 19 anos, é a filha mais nova e mora com os pais em Brasília. Está no 5º 

semestre do curso de Relações Internacionais da UnB. Sabe falar inglês e aprendeu espanhol 

na escola, apesar de não ter muito domínio da língua. Assim como a língua japonesa, 

disciplina feita na UnB e chinês, além de italiano que está aprendendo também na UnB para 

ajudar no curso e porque gosta. 
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 Sempre estudou em escola particular, onde teve oportunidade de trabalhar como 

voluntária de Ensino Médio na ONU, e posteriormente foi voluntária como universitária, 

atividade que também influenciou na escolha do curso. O outro fator influenciador na escolha 

do curso foi um trabalho em dupla, feito na escola, sobre profissões de interesse com alunos 

de Publicidade e Administração - pretendia fazer Jornalismo - e alunos de relações 

internacionais da UnB. Prestou vestibular no meio do 3º ano, mas passou pelo PAS no final 

do ano. 

 Ao refletir sobre as diferenças entre a vida escolar e a vida acadêmica, diz que na 

escola a aula era mais importante que na faculdade, pois na faculdade, devido às falhas 

didáticas de alguns professores, o aluno precisa se esforçar muito mais para aprender. 

 No próximo semestre letivo pretende fazer estágio, pois precisa associar a teoria à 

prática. Ainda não sabe em qual campo de trabalho pretende atuar, mas sua escolha estará 

mais relacionada à satisfação pessoal e profissional que à remuneração. 

 

5.5.2 Estratégias de Aprendizagem 

 

Com base na concepção de aprendizagem adotada por nós, assinalamos e 

exemplificamos, a seguir, as estratégias de aprendizagem utilizadas pela aluna Larissa. 
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Quadro 5 – Estratégias de Larissa 

Estratégias cognitivas  Treina ouvindo música para associar 

com o idioma estudado; 

 Assimila idiomas parecidos para 

aprender; 

 Relê as anotações; 

 Memoriza conteúdos específicos 

para atividades específicas e de valor 

secundário. 

Estratégias motivacionais  Faz outra atividade quando está com 

problemas pessoais. 

Estratégias de gestão de recursos  Mantém uma frequência de estudo (2 

dias); 

 Estuda em local apropriado para seu 

ritmo de estudo; 

 Para de estudar ou procura outro 

ambiente quando este não é 

favorável ao seu ritmo de estudo; 

 Dedica mais tempo estudando o 

assunto mais difícil. 

 

 Larissa utiliza mais estratégias cognitivas e de gestão de recursos. Teve menos 

incidência de estratégias motivacionais e não apresentou nenhuma estratégia de 

autorregulação.  

 

5.5.3 Aprendizagem e criatividade na aprendizagem 

 

 Tendo por base a literatura estudada e as informações analisadas, percebemos que 

Larissa possui poucos elementos favorecedores da aprendizagem criativa, não se constituindo 

estes em um conjunto de recursos subjetivos favorecedores da aprendizagem criativa na 

disciplina observada. 

Contudo verificamos que sua aprendizagem tem traços de emocionalidade 

relacionados também com seu passado, com a influência das pessoas a sua volta e com o 

futuro. Exemplificamos com o seguinte trecho da entrevista e das técnicas de completar frases 

I e II. 
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Entrevista 
Eu quero fazer uma coisa que eu gosto, mas não quero fazer só por dinheiro.  

 

Técnica de completar frases II 

4- Aprendo quando me interesso. 
5 - Aprendo sempre que o assunto me chama a atenção. 

6- Aprendo embora seja cansativo às vezes. 

8- Aprendo mais quando estou descansada e concentrada. 
12- Aprendo nada quando sou pressionada ou obrigada. 

13- Nunca aprendo se estou desestimulada. 

15- Aprendi ao longo da minha vida. 
16- Aprendia ao estudar com a minha família. 

17- Aprendendo me preparo para o futuro. 

 

Como aluno (a) eu seria mais criativo se... Buscasse compartilhar métodos 
de estudo com meus colegas de classe. 

 

5.6 Caso Adriana 

5.6.1 Caracterização Geral 

 

Adriana é solteira, tem 22 anos, sempre morou em Brasília com os pais. Está no 9º 

semestre na UnB, mas em conteúdo está entre o 6º e o 7º semestre do curso de Letras- 

Francês. 

 Estudou sempre em escola pública, na qual teve oportunidade de conviver com várias 

pessoas com algum tipo de deficiência e teve também oportunidade de ser bolsista em um 

curso de francês. A escolha do curso ocorreu devido a vários fatores, dentre eles pela fase 

vivenciada. Era adolescente e, segundo suas palavras, uma „pseudorevolucionária‟, 

participante de movimentos estudantis e contrária à política norte-america, e não queria 

aprender inglês. Também escolheu pelo fato da seleção de alunos ao curso não ser feita por 

sorteio como era o caso do curso de inglês e de espanhol; como a concorrência para o curso 

de francês era baixa, optou por ele. 

 A escolha do curso passou por um longo caminho. Pretendia prestar vestibular para 

Comunicação e gostava também de Teatro. Como conhecia psicólogas atuantes na área de 

orientação vocacional, resolveu fazer teste vocacional para certificar-se da opção. Entretanto, 

os resultados foram os cursos de Direito, Tradução e Jornalismo. Para ela, Direito era muito 

difícil e não se encaixava em seu perfil profissional; Jornalismo poderia ser relacionado com 

Comunicação, mas alguns conhecidos falavam que a vontade de fazer Comunicação estava 

mais relacionada com hobbie; como o Teatro não tinha virado atividade profissional, resolveu 

prestar para Tradução passando em seu primeiro vestibular. 
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 Ao comparar o processo de aprendizagem na escola e na universidade, aponta ter mais 

tempo para estudar e aprender na escola, pois os professores eram mais próximos e alguns 

davam aulas em várias séries, permitindo conhecer o processo de aprendizagem do aluno. 

Enfatiza que isso ocorre em poucas disciplinas na universidade. Em relação ao seu 

aprendizado escolar, recorda-se de professores engraçados que auxiliaram nos estudos e de 

professores que não ensinavam bem, necessitando fazer aula de reforços de tais matérias. 

 Adriana gosta muito de aprender idiomas, pretende aprender cerca de oito idiomas 

antes de morrer, contribuindo para a profissão de tradutora e também por prazer. Além do 

francês, já fez curso de alemão e já tentou japonês, mas achou muito difícil. Após um tempo 

de formada em Tradução-Francês quer também se formar em Alemão ou em Espanhol. 

  

5.6.2 Estratégias de Aprendizagem 

 

Amparados pela perspectiva de aprendizagem autorregulada, apontamos e 

exemplificamos, a seguir, as estratégias de aprendizagem utilizadas pela aluna Adriana. 

 

Quadro 6 - Estratégias de Adriana 

Estratégias cognitivas  Reorganiza as anotações; 

 Reorganiza os exercícios; 

 Resume-os novamente; 

 Utiliza músicas no idioma da 

língua em que vai estudar para 

assimilar a gramática e a fala; 

 Associa o assunto estudado com 

outros assuntos. 

Estratégias motivacionais  Contorna os problemas pessoais de 

modo a não prejudicar a 

aprendizagem. 

Estratégias de gestão de recursos  Estuda ouvindo música para se 

concentrar; 

 Mantém uma frequência de estudo 

(1 dia). 

 

 No processo de aprendizagem de Adriana, há predominância das estratégias de 

cognição. Utiliza poucas estratégias motivacionais e de gestão de recursos e nenhuma de 

autorregulação. 
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5.6.3 Aprendizagem e criatividade na aprendizagem 

 

Assim como os demais participantes da pesquisa, Adriana possui poucos elementos 

favorecedores da expressão criativa na aprendizagem da disciplina observada. 

Ressaltamos o interesse dela em aprender novos idiomas para aprimorar a carreira e 

por satisfação pessoal. Destacamos, também, que sua aprendizagem apresenta elementos 

implicados à satisfação e ao bem-estar para a construção do saber (técnica de completar frases 

II), verificados também nas observações em sala de aula, pois, em momentos em que ela não 

sabia responder oralmente algumas atividades, as suas expressões traduziam o sentimento de 

desagrado e de dificuldade. 

 

Técnica de completar frases II 

1- Aprendo para melhorar. 
2- Aprendo porque eu gosto. 

3- Aprendo apesar de dificuldades. 

4- Aprendo quando me concentro. 
5- Aprendo sempre uma coisa boa. 

11- Aprendo tudo que eu gosto. 

12- Aprendo nada que é chato. 

 

 Assim como identificada a predominância de elementos de cognição nas estratégias de 

aprendizagem utilizadas por Adriana, identificamos também que ela associa criatividade com 

domínio de conteúdo, mas de uma matéria que tem apreço. Observado no seguinte trecho da 

técnica de completar frases I: 

 

Técnica de completar frases I: 
Como aluno (a) eu seria mais criativo se... eu procurasse o domínio de um 

assunto interessante para mim. 

 

 Percebemos, novamente, a aprendizagem centrada nos processos cognitivos oriundo 

do sistema reprodutivo da aprendizagem ao mencionar sobre o „domínio de um assunto‟. 

Entretanto, no caso de Adriana, notamos a criatividade ligada à aquisição de algo prazeroso. 
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5.7 Análise dos Trios 

 

5.7.1 TRIO A 

Estratégias de Aprendizagens 

 

 Em relação às estratégias de aprendizagens, verificamos, neste trio, similaridade do 

predomínio do uso de estratégias cognitivas, seguida do uso de estratégias de gestão de 

recursos entres os participantes Gabriel e Sofia, destoando das estratégias mais recorrentes no 

processo de aprendizagem da participante Bianca, que utiliza mais as estratégias de 

autorregulação. A presença constante de estratégias de autorregulação, como afirma Oliveira 

(2010), evidencia a capacidade de reflexão sobre o controle e a responsabilidade do aluno 

sobre o processo de aprendizagem, fato percebido em todas as etapas de análise dos dados de 

Bianca, ao ter um planejamento fixo das disciplinas a serem estudadas, um planejamento do 

tempo a ser gasto para o estudo e um tempo para o descanso, responsabiliza-se pela meta de 

estudo a ser alcançada, favorecendo a construção do conhecimento. 

As estratégias de gestão de recursos desse trio se assemelham, principalmente, em 

relação a estabelecer uma frequência de estudo (todos estudam diariamente), estudar em local 

adequado ao ritmo de estudo (todos estudam em locais silenciosos) e parar de estudar ou 

procurar outro ambiente quando há perturbações. O uso dessas estratégias de aprendizagem 

proporciona ao estudante esquivar-se de qualquer distração prejudiciais à concentração no 

estudo. 

No que tange às estratégias de motivação, os três participantes apresentam posturas 

diferentes. Gabriel procura fazer outra atividade para não deixar os problemas pessoais 

afetarem os estudos, Sofia precisa de pressão para sentir-se motivada e produzir eficazmente, 

e Bianca não consegue contornar os problemas, tendo a aprendizagem prejudicada. 

A presença significante de estratégias de cognição nesse trio, como as estratégias de 

seleção, na qual o aluno sublinha as ideias principais e faz resumo do material estudado, pode 

ser associada ao caráter teórico da disciplina feita por esses alunos, por ser uma disciplina 

com carga teórica densa e por ter grande quantidade de textos abordando temas sobre 

legislação da educação que exigem constante leitura para compreensão do conteúdo. Por outro 

lado, a seleção das ideias centrais também pode estar relacionada com a técnica de 

memorização das informações principais para fazerem a avaliação da matéria, visto não se 

tratar de uma disciplina fim para o curso deles. 
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 Nesse trio, Bianca, uma das alunas videntes, diferencia-se dos outros sujeitos do trio 

por usar estratégias de autorregulação e também no uso de estratégias motivacionais. 

Percebemos que, apesar dela se programar para estudar e manter uma frequência de estudos, 

os problemas pessoais dificultam o alcance da meta estabelecida. Por outro lado, a 

similaridade no uso de estratégias de aprendizagem nesse trio foi percebida somente no uso 

das estratégias de cognição e no uso de estratégias de gestão de recursos. 

 

Aprendizagem e criatividade na aprendizagem 

  

 A análise dessas informações possibilitou-nos reconhecer que os sujeitos do Trio A, de 

acordo com a disciplina observada e pela construção das informações, não se expressam 

criativamente na sua aprendizagem, pois os elementos característicos da aprendizagem deles 

são ações isoladas e nem sempre facilitam e motivam a construção do conhecimento. Sendo 

assim, esse trio não possui recursos subjetivos favorecedores da aprendizagem criativa para 

essa disciplina. 

 Os traços principais da aprendizagem que identificamos foram a emocionalidade e a 

superação em Gabriel (aluno cego) e Bianca (aluna vidente); em Sofia evidenciamos a relação 

teoria-prática para uma aprendizagem eficaz. 

 Nas observações realizadas em sala de aula, não diagnosticamos de imediato essas 

características da aprendizagem. Embora, percebemos a passividade de Bianca ao discutir 

somente quando solicitada, e constatamos o posicionamento ativo de Gabriel e Sofia ao 

participarem das discussões manifestando suas opiniões. 

Ressaltamos também a perspectiva profissional desse trio. Bianca, diferentemente dos 

outros, quer continuar na área em que faz faculdade e almeja fazer mestrado para ser uma 

excelente profissional. Por outro lado, Gabriel pretende prestar vestibular para o curso 

desejado inicialmente, assim como Sofia, que apesar de não querer prestar vestibular 

novamente, quer atuar na mesma área de atuação do curso desejado quando fazia ensino 

médio.  

 



65 

 

5.7.2 TRIO B 

 

Estratégias de Aprendizagens 

 

A diversidade de estratégias de cognição, sobretudo as de seleção, utilizadas por todos 

os participantes desse trio, pode ser correlacionada com os diferentes objetivos da disciplina 

feita por eles, que por se tratar de uma disciplina de idiomas, requer o conhecimento das 

regras gramaticais, morfológicas e sintáticas, bem como o desenvolvimento da pronúncia. 

Segundo, González-Pienda e cols (2002): 

 

[...] essas estratégias requerem a capacidade de analisar o material com 

objetivo de reconhecer como se relaciona e hierarquiza a informação a 
aprender e a habilidade de sintetizar a informação com o objetivo de 

selecionar aquela realmente relevante para cada tarefa concreta. (tradução 

nossa). 

 

Entretanto, a utilização de diversas estratégias de cognição também pode ser atrelada 

às estratégias de revisão – englobadas nas estratégias de autorregulação – pois, para conseguir 

estudar e aprender o conteúdo da forma mais ampla e eficaz possível, o aluno recorre a várias 

técnicas. Elucidamos também que tais estratégias utilizadas por esse trio não se reduzem à 

reprodução do conhecimento, como também apontado por Oliveira (2010). 

Lucas, nessa disciplina, é o único aluno a utilizar estratégias de autorregulação, como 

planejar (mentalmente) os estudos e saber quando não está mais concentrado no assunto 

estudado. 

 Em relação à utilização de estratégias de motivação, assim como o Trio A, os alunos 

do Trio B têm posturas diversas. Lucas não consegue contornar problemas pessoais de modo 

a favorecer sua aprendizagem. Isso pode ser influenciado por sua deficiência, pela falta de 

aceitação da sua limitação que reflete na desmotivação em superar os problemas pessoais e 

conseguir manter o foco na aprendizagem. Em direção oposta, às atitudes de Lucas, Larissa 

faz outra atividade até conseguir voltar e se concentrar nos estudos sem ser perturbada por 

problemas pessoais. Adriana diz não ser influenciada por problemas pessoais no seu processo 

de aprendizagem. 

 As diferenças no uso de estratégias de gestão de recursos, sobretudo as de gestão de 

ajuda, identificadas em Lucas, na qual ele recorre a professores e colegas para tirar dúvidas 

específicas, podem ser decorrentes da deficiência. Quanto ao ambiente de estudo, Lucas não 
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mencionou nada, embora pudesse verificar que o ambiente onde ele estuda na UnB é um local 

com barulho. Ele também é o único a não manter um ritmo de estudo. Larissa deixa de estudar 

quando o ambiente não é favorável para o seu ritmo de aprendizagem e é a única a despender 

mais tempo estudando o assunto mais difícil. Adriana escuta música - com fone de ouvido - 

para se concentrar no estudo, impedindo que barulhos externos a atrapalhem e possibilitando 

o estudo em qualquer ambiente. 

 Assim como observado no Trio A, os participantes do Trio B podem utilizar 

estratégias de aprendizagem diferentes pelo fato da aprendizagem ser um processo 

individualizado, concordando com Raposo e Mitjáns Martínez (2011) ao afirmarem que a 

aprendizagem é um processo singular, varia, não conforme a presença ou ausência de 

deficiências, mas devido às características únicas de cada indivíduo. 

Todavia, é necessário destacar que as estratégias de aprendizagem desse trio se 

assemelham nos elementos de cognição e se diferenciam no uso das outras estratégias de 

aprendizagem. Enfatizamos, também, que somente Lucas usa estratégias de autorregulação e 

de gestão de ajuda. 

 

Aprendizagem e criatividade na aprendizagem 

 Assim como o Trio A, os universitários do Trio B, tendo em vista a disciplina 

observada e as informações analisadas, possuem poucos elementos da aprendizagem 

favorecedores da aprendizagem criativa, pois não possuem um conjunto de aspectos 

subjetivos diretamente vinculados à criatividade na aprendizagem, portanto eles não são 

considerados alunos criativos nessa disciplina. 

 As informações construídas possibilitaram elencar apenas características centrais da 

aprendizagem deles que não estão atreladas à criatividade. Nesse trio, percebemos a 

emocionalidade ligada à construção do conhecimento nos três universitários, entretanto, ora 

evidenciamos como favorecedora da aprendizagem, ora como inibidora. O gosto pelo novo 

traduzido pelo conhecimento e fluência em diversos idiomas visando à satisfação pessoal e 

profissional também foi comum nesse trio. 

 Nas observações feitas em situações reais de aprendizagem, notamos a participação 

dos três nas atividades orais quando solicitado pela professora. Todavia, por se tratar de uma 

disciplina de idiomas com metodologia constituída por técnicas de pronúncia e conteúdo 

gramatical, na qual não há espaço para a discussão do conteúdo, não pudemos analisar o 

posicionamento crítico dos alunos perante o assunto estudado, apenas sua participação nas 

atividades. 
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 Destacamos, por fim, que Lucas e Adriana, segundo a técnica de completar frases I, 

percebem a criatividade como técnicas facilitadoras de memorização e de domínio do 

conteúdo. Tal postura pode ser comprovada através da predominância de estratégias de 

cognição usadas para aprender a matéria feita por eles. 

 

5.8 Análise Integrativa dos casos 

 

Corroborando a literatura estudada, os universitários utilizam mais estratégias de 

cognição, como apontado por Oliveira (2010) e Kosac (2010). Situação diferente acontece 

com alunos criativos que utilizam mais estratégias de autorregulação e estratégias de cognição 

(OLIVEIRA, 2010). Segundo Ribeiro e Silva (2007), como também destacado por Oliveira 

(2010), os universitários em geral não utilizam as estratégias de autorregulação para gerir a 

aprendizagem. Entretanto, ressaltamos que Bianca, a aluna vidente, utiliza 

predominantemente as estratégias de autorregulação e Lucas, apesar de possuir somente um 

elemento autorregulador, é o único aluno cego que utiliza tais estratégias de aprendizagem. 

A utilização de estratégias de gestão de recursos destaca-se pela maioria dos 

participantes manterem uma frequência de estudos e estudarem em local apropriado para seu 

ritmo de estudo. A busca por um local próprio para o ritmo de estudo pode ser relacionado à 

necessidade de minimizar as perturbações externas e maximizar a concentração no estudo. A 

escolha de um local silencioso e favorável para a concentração poderia ser uma ação 

predominante em cegos, entretanto não houve diferença significativa para essas estratégias 

serem diferenciais na aprendizagem de cegos e videntes. 

Metade dos participantes disse conseguir contornar problemas pessoais recorrendo a 

outras atividades, como leitura de outro assunto, passear ou assistir televisão para, 

brevemente, retomar os estudos sem ter perdido a motivação. A diferença da utilização de 

estratégias motivacionais observada entre os participantes pode ser atrelada ao caráter variável 

dos aspectos motivacionais do sujeito, como também identificado por Kosac (2010), pois tais 

características também dependem da subjetividade humana (MITJÁNS MARTINEZ, 1997). 

Por se tratarem de sujeitos com poucos elementos relacionados à criatividade, 

tomando os instrumentos utilizados na pesquisa e o tempo de observação realizada, é 

compreensível notar baixo grau de expressão criativa na aprendizagem dos participantes. Os 

elementos identificados foram frutos de ações isoladas e pontuais do processo de 

aprendizagem, não se constituindo em um conjunto de recursos subjetivos diretamente 

associados à criatividade na aprendizagem, pois a criatividade está vinculada à motivação, à 
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flexibilidade, à abertura para a experiência (MITJÀNS MARTÍNEZ, 1997), e a criatividade 

na aprendizagem está ligada indiretamente a atitudes como elaborar perguntas originais e 

interessantes, questionar a informação, solucionar de forma inovadora problemas, entre outros 

(MITJÁNS MARTINEZ, 2003 p. 193). Entretanto, os participantes dessa pesquisa podem se 

expressar criativamente em outro campo do conhecimento. 

 Destacamos que o traço principal do processo de aprendizagem encontrado nos 

sujeitos está relacionado à emocionalidade. Para a maioria dos participantes, a satisfação, o 

bem-estar e o gosto pela disciplina proporcionados pelo interesse próprio, pela motivação 

feita pelo professor e pela metodologia usada em aula, podem contribuir positivamente para a 

construção do conhecimento. O contrário disso desestimularia os alunos a aprenderem. 

 Além da emocionalidade presente na aprendizagem de todos os participantes, a 

superação participa da aprendizagem do aluno cego (Gabriel) e de uma das alunas videntes 

(Bianca) do Trio A, enquanto na outra aluna vidente (Sofia) a aprendizagem se constitui como 

momento de reflexão. No aluno cego (Lucas) do Trio B, percebemos a capacidade de 

superação e reflexão da aprendizagem, em Larissa (aluna vidente) percebemos a 

aprendizagem relacionada com as experiências já vividas, a troca de conhecimentos entre as 

pessoas, em Adriana (aluna vidente) só percebemos a aprendizagem associada à satisfação. 

Elucidamos, também, que os elementos na construção da aprendizagem desses alunos, 

na maioria das vezes, não são comportamentos conscientes e constantes em seus processos de 

aprendizagem, bem como as estratégias de aprendizagens não são utilizadas com a intenção 

de tornar a aprendizagem eficaz. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho, cujo objetivo era identificar a existência ou não de diferenças no 

processo de aprendizagem entre universitários cegos e universitários videntes, possibilitou 

compreender que as estratégias de aprendizagem se assemelham em alunos de uma mesma 

disciplina, sendo as estratégias de cognição as estratégias de aprendizagens mais recorrentes. 

Evidenciamos, também, baixo grau de recursos favorecedores da expressão criativa na 

aprendizagem nas circunstâncias relatadas. 

Salientamos ainda a utilização de estratégias de gestão de ajuda (recursos) por um dos 

alunos cegos (Lucas) e por uma das alunas videntes (Sofia). Tal estratégia, na qual é esperada 

maior frequência em alunos cegos, poderia ser motivo para a existência de diferenças no 

processo de aprendizagem entre cegos e videntes. Outros estudos poderiam comprovar isso. 

A emocionalidade presente na aprendizagem de alunos não criativos pode estar 

atrelada à forma reprodutiva do ensino, o que faz os alunos não terem interesse em 

determinadas disciplinas e perceberem esse aprendizado como algo desmotivador. A 

reprodução do aprendizado e a passividade dos alunos podem responder à predominância do 

aspecto cognitivo nesses alunos, corroborando a literatura pesquisada. 

A fim de favorecer a aprendizagem de todos os alunos, ressaltamos que a 

aprendizagem precisa ser focada no sujeito, e não nas suas limitações. Desta forma seriam 

necessários outros estudos aprofundando a história de vida, aspectos culturais, motivacionais, 

sociais e contextuais. 
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PARTE III 

PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS 
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“Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, em breve 

estarás fazendo o impossível”. (São Francisco de Assis) 

 

Mais que um sonho realizado por ter estudado na Universidade de Brasília, sinto-me 

satisfeita por ter escolhido o curso de Pedagogia. Mesmo, inicialmente, não tendo certeza da 

área ou temendo a reação das pessoas pela minha escolha profissional, hoje, percebo o quanto 

este curso foi necessário para minha vida pessoal, possibilitando compreender meu processo 

de aprendizagem e limitações como parte da minha história de vida marcada pelos aspectos 

pessoais e pelos fatores a minha volta. 

Um novo olhar aprendi a ter para a Educação. Reconhecer a subjetividade, a 

individualidade de cada um, me fará ser uma professora que não foca o processo de 

aprendizagem no conteúdo, mas sim no aluno, valorizando nele as características facilitadoras 

para a construção do aprendizado e favorecendo esse processo com estratégias educacionais 

que o motivem a aprender. 

Para manter essa dinâmica na sala de aula e para manter minha motivação e contribuir 

para o aprendizado dos alunos, pretendo fazer pós-graduação. Neste mesmo ano vou 

participar do processo seletivo para o mestrado na Faculdade de Educação da UnB para 

aprofundar meus conhecimentos sobre a importância da subjetividade para a aprendizagem de 

pessoas com deficiência. E ainda, fazer especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar pela Universidade Aberta do Brasil/UnB. 

Também considero de extrema importância exercitar os meus conhecimentos da 

graduação e aprender com a prática educativa por meio da docência na Educação Infantil ou 

nos primeiros anos do Ensino Fundamental. Por isso, pretendo no próximo semestre trabalhar 

em alguma escola particular, enquanto não abrir concurso público para Pedagogo na 

Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

Depois da experiência em sala e do mestrado, acredito que muitas outras portas na 

esfera acadêmica se abrirão, como docência em faculdades de Pedagogia e doutorado para 

que eu esteja em constante formação e possa cada vez mais favorecer o aprendizado dos 

alunos.
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APÊNDICE 

 

Apêndice A - Roteiro de Entrevista I 

 

 História de vida pessoal e Trajetória escolar: idade, estado civil, curso, período, 

participação em atividades acadêmicas, projetos e planos. 

 Diferenças percebidas no processo de aprendizagem enquanto estudante universitário 

e enquanto estudante escolar. 

 Quais suas expectativas em relação a seu desempenho acadêmico no ensino superior? 

Por que?  

 Quais são os procedimentos usados ao se deparar com um novo conteúdo a ser 

aprendido? 

 Dificuldades experimentadas no processo de aprender/estudar. 

 Como você se percebe em relação a seu processo de aprendizagem? O que você sente 

quando estuda? 
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Apêndice B - Roteiro de Entrevista II 

 

1 - Perguntas mediadas pela classificação de estratégias de aprendizagens autorreguladas 

(GONZÁLEZ-PIENDA e cols, 2002). 

a) Ao terminar de estudar você sabe o que aprendeu e o que não aprendeu? 

b) Antes de estudar você faz um plano do que tem que estudar? 

c) Você percebe quando não está mais concentrado no estudo? 

d) Você relaciona o que está estudando com o que já aprendeu em outras disciplinas? 

e) Você faz anotações enquanto estuda? 

f) Você estuda na intenção de memorizar/decorar os aspectos essenciais do conteúdo? 

g) Problemas pessoais atrapalham sua concentração nos estudos? 

h) Quando está ansioso para uma atividade avaliativa você estuda muito se preparando 

para fazê-la? 

i) Quando você não tem sucesso em uma atividade avaliativa, você estuda mais da 

próxima vez? 

j) Você organiza uma distribuição de tempo durante o estudo? 

k) Você procura outro lugar para estudar quando estão lhe atrapalhando? 

l) Você gasta muito tempo com o que está mais difícil? 
 

2 - Você se considera um(a) aluno(a) criativo(a)? Por quê?  

3 - A universidade exige cada vez mais estudantes criativos para atuarem em um 

mercado de trabalho competitivo, como você acha que o seu processo de 

aprendizagem pode ser um diferencial para isso? 
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Apêndice C 

 

 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Sou participante do Programa de Iniciação Científica da Universidade de Brasília e 

estou realizando uma pesquisa, sob a orientação da Professora Drª. Albertina Mitjáns 

Martinez, sobre como as estratégias de aprendizagem contribuem para a criatividade na 

aprendizagem de alunos com deficiência visual e alunos videntes a fim de promover a 

inclusão nas universidades. 

Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário desta pesquisa que tem 

como finalidade comparar as estratégias de aprendizagem entre estudantes universitários 

videntes e estudantes universitários com deficiência visual. Caso decida participar, leia 

cuidadosamente este termo e esclareça eventuais dúvidas. Os participantes da pesquisa serão 4 

sujeitos, sendo dois videntes e dois não videntes. A escolha dos voluntários não videntes será 

mediada pelo Programa de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais da UnB-PPNE. Os 

voluntários videntes serão escolhidos dentre alunos da mesma disciplina e turma dos 

universitários voluntários com deficiência visual. A autorização será documentada através 

deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado por cada um dos participantes, 

pela orientadora e pela pesquisadora. Os participantes e a pesquisadora terão uma via assinada 

deste Termo de Consentimento. 

Vários encontros serão necessários para este estudo de caso e serão utilizados 

instrumentos diversos como entrevistas, observação, análise documental da produção dos 

participantes, entre outros. Para um estudo aprofundado também serão aplicados alguns 

instrumentos em situações reais de aprendizagem. 

As informações obtidas nos mesmos serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre 

a sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a impossibilitar a sua 

identificação. 

Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a 

participação a qualquer momento. 

Caso tenha alguma dúvida sobre sua participação na pesquisa, você poderá entrar em 

contato conosco através do endereço eletrônico thaizakosac@gmail.com ou pelo telefone 

96880206. 

 

Foi-me dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas sobre este Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e declaro que sou voluntário (a) a tomar parte neste 

estudo.  

          Data:    

Assinatura do(a) participante voluntário(a) 

 

          Data:    

Assinatura da pesquisadora 

 
          Data:    

Assinatura da orientadora 
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Apêndice D 

 

Universidade de Brasília - UnB 

Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação - DPP 

Programa de Iniciação Científica da Universidade de Brasília – Proic/UnB 
 

Caro aluno, 

 

 Eu, Professora Dra. Albertina Mitjáns Martinez, orientadora no Programa de Iniciação 

Científica desta Universidade, venho apresentar a aluna Thaíza de Almeida Kosac, 

participante do referido Programa. 

A aluna Thaíza de Almeida Kosac está realizando uma pesquisa sobre como as 

estratégias de aprendizagem contribuem para a criatividade na aprendizagem de alunos com 

deficiência visual e alunos videntes a fim de promover a inclusão nas universidades. O 

trabalho implica na aplicação de vários instrumentos, bem como na observação de situações 

reais de aprendizagens. 

Sua participação será totalmente voluntária e lhes será garantido o total sigilo das 

informações brindadas. 

 Desde já agradecemos sua compreensão e colaboração. 

     

Brasília, 24 de novembro de 2010. 

Atenciosamente,  

 

       

        Professora Dra. Albertina Mitjáns Martinez 

                Faculdade de Educação 

                Matricula 681318 

 

Nota: Para maiores esclarecimentos pode se comunicar diretamente com a bolsista por 

telefone ou por e-mail. 

Bolsista: thaizakosac@gmail.com 

mailto:thaizakosac@gmail.com
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Apêndice E 

 

Universidade de Brasília - UnB 

Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação - DPP 

Programa de Iniciação Científica da Universidade de Brasília – Proic/UnB 

 

Caro professor (a), 

 

 Eu, Professora Dra. Albertina Mitjáns Martinez, orientadora no Programa de Iniciação 

Científica desta Universidade, venho apresentar a aluna Thaíza de Almeida Kosac, 

participante do referido Programa. 

A aluna Thaíza de Almeida Kosac está realizando uma pesquisa sobre como as 

estratégias de aprendizagem contribuem para a criatividade na aprendizagem de alunos com 

deficiência visual e alunos videntes a fim de promover a inclusão nas universidades. O 

trabalho implica na aplicação de vários instrumentos, bem como na observação de situações 

reais de aprendizagens. 

Para tanto, peço sua autorização para que a aluna referida possa observar nessa 

disciplina os dois alunos já escolhidos para essa pesquisa. Serão cerca de 3 observações 

(aulas) a fim de que a aluna possa observar e anotar de forma mais próxima possível como 

ocorre a aprendizagem dos alunos participantes. 

 Desde já agradecemos sua compreensão e colaboração. 

     

  

Brasília, 24 de novembro de 2010. 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      Professora Dra. Albertina Mitjáns Martinez 

                Faculdade de Educação 

                Matricula 681318 

 

 

 

 

Nota: Para maiores esclarecimentos pode se comunicar diretamente com a bolsista por 

telefone ou por e-mail. 

Bolsista: 96880206 e thaizakosac@gmail.com 
 

mailto:thaizakosac@gmail.com
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Anexo A 

Como aluno (a) eu seria mais criativo se........ 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

_ 
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Anexo B 

 

Técnica de completar frases 

 

Complete as seguintes frases com a primeira ideia que lhe vier à cabeça: 

 

1. Aprendo para ____________________________________________________ 

2. Aprendo porque __________________________________________________ 

3. Aprendo apesar de ________________________________________________ 

4. Aprendo quando __________________________________________________ 

5. Aprendo sempre __________________________________________________ 

6. Aprendo embora __________________________________________________ 

7. Aprendo menos ___________________________________________________ 

8. Aprendo mais ____________________________________________________ 

9. Aprendo, mas ____________________________________________________ 

10. Aprendo além ___________________________________________________ 

11. Aprendo tudo ____________________________________________________ 

12. Aprendo nada ____________________________________________________ 

13. Nunca aprendo ___________________________________________________ 

14. Aprendo na ______________________________________________________ 

15. Aprendi _________________________________________________________ 

16. Aprendia ________________________________________________________ 

17. Aprendendo ______________________________________________________ 

18. Aprenderei _______________________________________________________ 

19. Aprenderia _______________________________________________________ 

 

 


