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RESUMO 

Esta pesquisa teve por objetivo principal compreender o processo de aquisição de 

conceitos pelo adolescente com cegueira congênita. A pergunta diretriz foi: Como o 

adolescente com cegueira congênita constrói conceitos? Como objetivo geral, 

buscou-se identificar as características das vias perceptuais que propiciam a essa 

pessoa construir conceitos. Como objetivo específico, delinear especificidades 

referentes à percepção para a aquisição de conceitos pelo adolescente com 

cegueira congênita. Os participantes da pesquisa foram cinco adolescentes com 

idades entre doze e quinze anos, escolhidos por apresentarem cegueira congênita, 

matriculados em escolas públicas da cidade de São Paulo. Tratou-se de pesquisa de 

cunho qualitativo, na qual foram utilizadas como instrumento de coleta de dados 

entrevista semiestruturada, que foi iniciada solicitando-se aos participantes que 

falassem sobre as coisas que conheciam do mundo em que viviam. O registro foi 

feito por meio de gravação de áudio, o que permitiu captar as informações 

imediatas, o modo como foram expressas. Quando necessário, foi solicitado aos 

sujeitos que aprofundassem suas falas, trazendo mais detalhes sobre a temática 

abordada. O referencial teórico adotado pautou-se na teoria da aprendizagem 

significativa de Ausubel (1968, 2003) e em autores como Masini e Moreira (1999, 

2003, 2006, 2008, 2009); na fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty (1971, 

1975, 1990, 1992, 1997) e em autores que pesquisam a deficiência visual, como 

Amiralian (1997), Bruno (1993, 1997, 1999), Ochaita (1983, 1984, 1995), Ormelezi 

(2000, 2006), Sacks (1995) e Vygotsky (1997, 2007); em estudos sobre a 

aprendizagem da pessoa com deficiência visual, sobre a construção de conceitos e 

a percepção. A análise dos dados foi pautada na análise de conteúdo proposta por 

Bardin (2010). Como resultados, constatamos que a construção de conceitos pelo 

adolescente cego congênito acontece a partir do seu próprio referencial perceptivo, 

de suas experiências e de acordo com as especificidades do seu perceber, sentir, 

organizar-se e relacionar-se no e com o mundo. 

Palavras-chave: Adolescente. Aquisição de conceitos. Cegueira congênita. 

Percepção.  

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

This research aimed to understand the process of acquisition of concepts by 

adolescents with congenital blindness. The guiding question was: How does the 

congenital blind child construct concepts? As a general objective, we sought to 

identify the characteristics of the perceptual pathways that propitiate this person to 

construct concepts. As a specific objective, delineate specificities regarding the 

perception for the acquisition of concepts by the adolescent with congenital 

blindness. The participants of the study were five adolescents between the ages of 

twelve and fifteen, chosen for having congenital blindness, enrolled in public schools 

in the city of São Paulo. It was a qualitative research, in which a semi-structured 

interview was used as a data collection instrument, which was started by asking the 

participants to talk about the things they knew about the world in which they lived. 

The recording was done through audio recording, which allowed to capture the 

immediate information, the way they were expressed. When necessary, the subjects 

were asked to deepen their speeches, giving more details on the subject. The 

theoretical framework adopted was based on Ausubel's theory of learning (1968, 

2003) and on authors such as Masini and Moreira (1999, 2003, 2006, 2008, 2009); in 

the phenomenology of the perception of Merleau-Ponty (1971, 1975, 1990, 1992, 

1997) and in authors who investigate visual impairment, such as Amiralian (1997), 

Bruno (1993, 1997, 1999), Ochaita ), Ormelezi (2000, 2006), Sacks (1995) and 

Vygotsky (1997, 2007); in studies on the learning of the visually impaired person, on 

the construction of concepts and perception. Data analysis was based on the content 

analysis proposed by Bardin (2010). As results, we find that the concept construction 

by the congenital blind adolescent happens from his own perceptive referential, from 

his experiences and according to the specificities of his perceiving, feeling, 

organizing and relating in and with the world. 

 

Keywords: Acquisition of concepts. Congenital blindness. Perception. Teenager. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa emergiu da minha experiência pessoal e profissional, de 

estudos e reflexões que direcionaram meu percurso para chegar ao doutorado. 

Nasci na cidade de São Paulo, no ano de 1980. Quando eu tinha três anos de 

idade, minha família mudou para a cidade de Franco da Rocha, região metropolitana 

de São Paulo, onde passei toda a minha infância e adolescência.  

Aos sete anos, em 1988, iniciei o ensino fundamental numa escola da rede 

estadual de ensino de São Paulo. Fui uma aluna dedicada. Queria sempre ser a 

melhor. Era apaixonada pelas professoras. No ano de 1992, iniciei a segunda etapa 

do ensino fundamental (na época, quinta, sexta, sétima e oitava séries). Foi nesse 

período que recebi a minha primeira nota vermelha. Lembro que chorei 

desesperadamente. Fui consolada pelo meu pai, que me dizia que a vida seria 

assim, nem sempre eu teria tudo o que desejasse. Talvez essa tenha sido a minha 

primeira frustração acadêmica.  

Durante a adolescência cursei o magistério no extinto Centro Específico de 

Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (Cefam). Como estagiária, conheci uma 

criança com cegueira congênita ocasionada por retinopatia da prematuridade. Na 

época, fazia estágio de observação em sala de aula e, ao me deparar com essa 

criança, interessei-me bastante por ela e comecei a aprender o sistema de leitura e 

escrita Braille. O contato diário com aquela criança fez surgir o interesse em buscar 

uma formação específica para atuar na educação do educando com deficiência 

visual. 

Ao concluir o magistério, prestei vestibular para a Universidade Estadual 

Paulista (Unesp), campus de Marília, e iniciei o curso de Pedagogia. Esse campus 

foi escolhido pelo fato de oferecer habilitação específica em deficiência visual. 

Quando cursava o terceiro semestre do curso, comecei a participar como 

ouvinte de um grupo de pesquisa do Departamento de Educação Especial da 

Universidade. No semestre seguinte, tornei-me bolsista de iniciação científica do 

projeto. 

Junto à professora responsável pelo projeto, fazia atendimentos semanais 

num centro de educação especial, parceria entre a universidade e o município. Os 

atendimentos visavam a estimulação precoce e visual (nos casos de crianças com 
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baixa visão) de crianças com deficiência visual moradoras da cidade de Marília e 

região. 

O contato com essas crianças proporcionou-me condições de conhecer as 

suas singularidades com relação ao seu desenvolvimento, identificar que o 

vocabulário das crianças cegas mais novas é constituído por palavras que possuem 

um significado real, construído através da percepção tátil e que na aquisição da 

linguagem, a criança cega tem como aliada a sua memória, respaldada nas 

informações auditivas, olfativas, cinestésicas e táteis.   

Tive a oportunidade de atuar nesse projeto durante três anos. Ao concluir a 

habilitação específica em deficiência visual, no ano de 2005, retornei a São Paulo e 

assumi a função de professora especialista em deficiência visual na rede estadual 

de ensino dessa cidade.  

As atividades desenvolvidas na sala de recursos das escolas englobavam: 

orientação e mobilidade, atividades de vida autônoma, ensino do soroban e 

adaptações pedagógicas para o aluno com baixa visão e cegueira. 

No ano de 2010, iniciei o mestrado em Educação na Universidade Nove de 

Julho, desenvolvendo a pesquisa: “Representações docentes acerca da inclusão de 

alunos com deficiência visual no ensino regular”. Fundamentada na teoria da 

complexidade de Edgar Morin, foi possível concluir que a subjetividade do professor 

e a representação que tem acerca da deficiência visual influenciam diretamente a 

sua ação docente. 

 Ao longo dos anos atuando na educação de alunos com deficiência visual, 

enfrentei diversas questões que envolvem a aprendizagem e a aquisição de 

conhecimentos pelo educando com cegueira congênita. 

Observei que os processos de formação de conceitos, aquisição de 

conhecimentos e aprendizagem das pessoas com cegueira congênita acontecem de 

maneira singular, individualizada, independente de possuírem em comum a 

ausência da percepção visual desde o nascimento. 

Em contrapartida, esses educandos poderão apresentar algumas 

características como a repetição de comportamentos desenvolvidos pelos adultos 

que os rodeiam, a passividade em relação ao desconhecido, a restrição na 

mobilidade, a infantilização, a intolerância a ruídos do ambiente, os movimentos 

repetitivos e o verbalismo (fala esvaziada de sentido) se não forem estimulados 
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suficientemente de acordo com suas especificidades e formas de compreender o 

mundo ao redor. 

Essas observações e as indagações que emergiram da experiência com 

essas crianças foram responsáveis pelo meu interesse em dar continuidade aos 

estudos na área da deficiência visual. 

No ano de 2014, fui aprovada no processo seletivo no programa de pós-

graduação em Educação, Arte e História da Cultura na Universidade Mackenzie e 

ingressei no Programa de Doutorado. Apresentei o projeto de pesquisa que busca 

entender como se dá o processo de aquisição de conceitos pelo adolescente (doze 

a dezoito anos). Nessa faixa etária, os adolescentes já dominam determinados 

conceitos e, fazendo uso deles, conseguem ampliar a quantidade de conceitos de 

que já dispõem.   

A experiência docente com esses educandos trouxe indagações acerca de 

como ocorre o processo de aquisição de conceitos por pessoas que não tiveram a 

experiência visual.  

Em muitos momentos, esses educandos com os quais lidava tinham uma 

compreensão diferente daquilo que, como professora, eu esperava receber como 

resposta. Eles não estavam equivocados, todavia, suas respostas distanciavam-se 

dos conceitos estabelecidos pelas experiências visuais e culturais vivenciadas por 

esta pesquisadora.  

Observou-se que, muitas vezes, a explicação oral desses educandos sobre 

determinado objeto remetia a características diversas daquelas vivenciadas por esta 

pesquisadora. Esse tipo de diferença foi verificado também entre educandos cegos 

congênitos e com cegueira adquirida. Estes últimos tiveram contato com o mundo 

visual, mesmo que por curto espaço de tempo, e conservaram uma memória visual 

dos objetos, o que influenciava as suas percepções e a aquisição de conhecimentos. 

 
Os sujeitos com deficiência visual são heterogêneos, se levar-se em 
conta duas características importantes: por um lado, o resíduo visual 
que possuem e, por outro, o momento de aquisição de sua 
deficiência, pois um sujeito cego de nascimento não é igual àquele 
que adquire essa condição ao longo da vida. Em função disso, seus 
condicionantes pessoais e suas aprendizagens serão totalmente 
diferentes (GONZÁLEZ, 2007, p. 102).    
 

Esses dados chamaram a atenção para as inúmeras construções que as 

crianças e os adolescentes realizam com base em experiências e estratégias de 
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aprendizagem vivenciadas. Algumas inquietações fizeram esta pesquisadora 

interessar-se ainda mais em conhecer/compreender como se dá a relação pessoa 

(com cegueira congênita) e objeto no que diz respeito à aprendizagem e à aquisição 

de conceitos.  

Para isso, mostrou-se necessário entender quais parâmetros usa a pessoa 

que percebe o mundo não com os olhos, mas pelos sons, pelo tato, pelo olfato, pelo 

paladar, pela cinestesia, enfim, pelo corpo, para construir significados. Esse foi o 

ponto de partida para refletir com mais cautela sobre como esses educandos que 

não dispõem do sentido da visão poderão ser prejudicados em seu processo de 

ensino–aprendizagem se não lhes forem oferecidas outras maneiras de experienciar 

o mundo ao seu redor. 

Devido às especificidades da cegueira, a pessoa que nunca fez uso da visão 

possui um modo diferente de estar no mundo e de se relacionar com o outro. Muitas 

situações que outras pessoas vivenciam por meio da visão, os cegos o fazem 

utilizando outros caminhos perceptivos. Nesse sentido, é fundamental que a criança 

cega tenha contato com diferentes experiências perceptuais em seu processo de 

desenvolvimento e aprendizagem. 

Ao estabelecer contato com o mundo, o cego congênito entra em contato com 

o que está ao seu redor, com pessoas e coisas, sem a percepção visual. A cegueira 

propicia a essa pessoa um mundo próprio dela e para ela. De acordo com Masini 

(1994):  

 

Os dados sensíveis, “primeiro alicerce”, fundamento da consciência e 

da ação, através da dialética entre forma e conteúdo, são retomados 

pela consciência e recebem dela um sentido original. Assim, entre o 

corpo e a consciência não existem relações de dependência, mas de 

implicações recíprocas. A experiência do corpo faz cada um 

reconhecer o emergir do sentido aderido aos conteúdos, unidade de 

implicação em que as diversas funções se desenvolvem 

dialeticamente (p. 83).  

 

Como qualquer pessoa, o cego congênito emprega todo o seu potencial 

funcional para construir conhecimentos e novos significados. O corpo se abre para o 

mundo por meio da percepção. Conforme Merleau-Ponty (1992):  
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De tudo o que vivo, enquanto vivo, tenho diante de mim o sentido, 

sem o que não o viveria e não posso procurar nenhuma luz 

concernente ao mundo a não ser interrogando, explicando minha 

frequentação do mundo, compreendendo-a de dentro (p. 41). 

 

Nesse sentido, tudo aquilo que a pessoa sabe do mundo provém da 

experiência, da relação existencial com o mundo e suas contingências. Como afirma 

Merleau-Ponty (1994): 

 

O mundo não é um objeto do qual possuo comigo a lei da 

constituição; ele é o meio natural e o campo de todos os meus 

pensamentos e de todas as minhas percepções explícitas [...] o 

homem está no mundo, é no mundo que ele se conhece (p. 6).  

 

Mais uma vez, Merleau-Ponty nos auxilia a refletir sobre o processo de 

aquisição de conceitos pelo cego congênito. Ao contatar o mundo, ele jamais o fará 

pela visão, mas desenvolverá mecanismos diferentes para elaborar concepções 

sobre ele e modos de percebê-lo. Pelo fato de suas condições naturais, sob a 

perspectiva física e biológica, serem diferentes, essa assimilação também é 

diferente. O corpo percebe o mundo a partir das suas abordagens, do mesmo modo 

como o corpo do outro também o percebe, garantindo uma comunicação verdadeira 

entre os sujeitos, em que cada um conserva sua individualidade (MERLEAU-

PONTY, 1990). 

No que diz respeito à aquisição de conceitos, surge o questionamento: Como 

são adquiridos? De que maneira acontece essa construção de significados? 

O cego José Espínola Veiga afirma: “o tato não compreende o belo no mesmo 

sentido em que a visão o faz” (1983, p. 31). Essa constatação se explica pelo fato de 

que há uma diferença considerável no que diz respeito às experiências tátil e visual. 

No entanto, são diferenças, e não impossibilidades. A exploração de uma obra de 

arte por um cego congênito, a construção do seu significado e do seu conceito serão 

feitas não apenas com o uso dos órgãos de sentido remanescentes, mas também 

pelas características específicas do seu corpo e de como esse atua no mundo 

vivido. 

Diante do exposto, das indagações que emergiram a partir da observação e 

da experiência com cegos congênitos, o objetivo desta pesquisa será entender como 

se dá o processo de aquisição de conceitos por adolescentes com cegueira 
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congênita. Nessa faixa etária, os adolescentes já construíram vários conceitos, e a 

partir deles passam a formular outros.  

Esta pesquisa teve como pergunta diretriz: Como o adolescente com cegueira 

congênita constrói conceitos? Como objetivo geral, buscou-se identificar as 

características das vias perceptuais que propiciam a pessoa com cegueira congênita 

adquirir conceitos. Como objetivo específico, delinear especificidades referentes à 

percepção para a aquisição de conceitos pelo adolescente com cegueira congênita. 
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Rastreamento de pesquisas sobre o tema 

 

Ao pressupor que, para haver pesquisa, é preciso que existam questões que 

inquietem o pesquisador, pode-se dizer que pesquisar é um processo de construção 

e reconstrução de conhecimentos. Buscam-se estudos já realizados por outros 

pesquisadores, que podem ser legitimados ou não e contradizer os conhecimentos 

preexistentes. A pesquisa parte de um problema específico a ser investigado que, 

orientado, estudado, encaminhado, planejado, e com o aprofundamento da coleta e 

da análise dos dados, deverá produzir novos conhecimentos, tanto para o 

pesquisador quanto para a comunidade na qual está inserido e para a qual 

desenvolve a sua investigação. 

Embora o tema deficiência visual já venha sendo bastante investigado e 

discutido em dissertações e teses, no que diz respeito à aquisição de conceitos por 

cegos congênitos as pesquisas são insuficientes, e esta pesquisa tem o objetivo de 

ampliar e aprofundar as discussões sobre esse tema.  

O primeiro passo foi o levantamento de teses e dissertações referentes ao 

período de 2005 a 2015 sobre o tema aquisição ou formação de conceitos por 

educandos com deficiência visual. A procura foi realizada no Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), no portal da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e no site da Scientific 

Eletronic Library Online (Scielo). Foram encontrados oito trabalhos (teses e 

dissertações) sobre essa temática. Apresentamos a seguir o resumo, os 

objetos/participantes e os resultados desses trabalhos. 
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Quadro 1 – Dissertações e teses envolvendo a temática aquisição/formação de 

conceitos pela pessoa com deficiência visual 

 

O ensino de física no contexto da deficiência visual: elaboração e condução 

de atividades de ensino de física para alunos cegos e com baixa visão 

Eder Pires de Camargo 

Tese de doutoramento em Educação. Universidade Estadual de Campinas, 2005. 

 

Essa pesquisa procurou compreender como ocorre a aquisição de determinados 

conceitos por educandos com baixa visão e cegueira que cursam a graduação em 

Física. Concluiu que é necessário o estabelecimento de estratégias de ensino que 

proporcionem a esses educandos possibilidades variadas de aprendizagem e que 

lhes permitam falar sobre suas experiências, de maneira a tornar significativa para 

eles a aprendizagem dos fenômenos estudados.  

 

Ensino de química orgânica para deficientes visuais empregando modelo 

molecular 

Carlos Henrique Creppe 

Dissertação de mestrado em Educação. Universidade do Rio Grande, 2009. 

 

Esse estudo investigou o processo de ensino–aprendizagem de Química de sujeitos 

que apresentam deficiência visual adquirida em turmas de Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) de uma escola pública. Uma das dificuldades encontradas foi a 

ausência de materiais didáticos adaptados para facilitar o entendimento dos 

conceitos químicos. O modelo molecular escolhido pelos sujeitos (molecular visions) 

serviu como facilitador para a percepção da tridimensionalidade de algumas 

moléculas orgânicas. Concluiu-se que a aprendizagem de tais conceitos ocorre 

significativamente desde que sejam utilizadas estratégias de ensino adequadas. 

 

O papel da percepção sonora na atribuição de significados matemáticos para 

números racionais por pessoas cegas e pessoas com baixa visão 

Elen Graciele Martins 

Dissertação de mestrado em Educação. Universidade Bandeirante de São Paulo, 
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2010. 

 

A pesquisa investigou as condições que estão postas para a inclusão escolar e a 

aprendizagem de matemática do aluno com cegueira. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa, com abordagem etnográfica, realizada a partir de um estudo de caso 

duplo. Este estudo fez uma reflexão sobre o uso da dêixis e da matemática falada, 

que pode gerar um ambiente desfavorável para a aprendizagem da matemática 

pelos alunos cegos. Concluiu-se que, quando o processo de ensino–aprendizagem 

de matemática é adaptado para o aluno cego, este tem condições de potencializar 

suas experiências e seus aprendizados e, em consequência, de aprender conceitos 

matemáticos. 

 

Avaliação de um recurso técnico na aprendizagem de conceitos por crianças 

cegas: um estudo exploratório 

Caio Parada Cabral 

Dissertação de mestrado em Educação. Universidade de São Paulo, 2011. 

 

A pesquisa investigou os efeitos da utilização de um recurso técnico, o desenho em 

alto relevo, no processo de aquisição e reconhecimento de conceitos por crianças 

com deficiência visual, em dois aspectos: verificar a efetividade desse recurso em 

transformar estímulos não acessíveis aos sentidos das pessoas cegas em 

acessíveis; identificar mudanças significativas na percepção dos atributos 

definidores desses conceitos após treinamento com desenhos em relevo. 

Participaram da pesquisa cinco crianças e adolescentes com cegueira congênita e 

adquirida, com idades entre 9 e 17 anos, que frequentavam uma sala de recursos 

de uma escola estadual da cidade de São Paulo. Foram escolhidos para a 

investigação oito conceitos espontâneos conhecidos pelos participantes, mas de 

difícil apreensão para a pessoa cega. O procedimento foi realizado em três etapas: 

pré-teste, treinamento e pós-teste. Os resultados demonstraram que os sujeitos 

apresentaram melhorias mais significativas nas definições verbais dos conceitos do 

que nas representações gráficas e que a utilização dos desenhos em relevo 

favoreceu mais o desenvolvimento da linguagem oral do que a expressão gráfica 

em si.  

Ensino de geometria para alunos com deficiência visual: análise de uma 

proposta de ensino envolvendo o uso de materiais manipulativos e a 

expressão oral e escrita 

Maíra Kelly da Silva Pereira  
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Dissertação de mestrado em Educação Matemática. Universidade Federal de Ouro 

Preto, 2012. 

 

Esse trabalho investigou uma proposta de ensino de geometria para alunos cegos e 

para alunos com baixa acuidade visual. Tal proposta foi construída tendo como 

base os estudos de Vygotsky com crianças cegas e partiu da premissa de que a 

manipulação e a construção de objetos, aliada à expressão oral e escrita, são 

estratégias essenciais no trabalho com esse grupo. A pesquisa foi realizada em um 

instituto educacional especializado situado em Belo Horizonte (MG) e envolveu 

todos os sete alunos de uma classe de 7º ano do ensino fundamental. A análise dos 

dados apontou a importância da confecção de materiais e instrumentos de medida 

(transferidor, ângulos, reta etc.), confeccionados pelos próprios alunos, de maneira 

a promover o desenvolvimento do seu pensamento geométrico e auxiliar na 

formulação desses conceitos.   

 

Ensino de química para alunos cegos: desafios no ensino médio 

Amanda Silva Aragão 

Dissertação de mestrado em Educação Especial. Universidade Federal de São 

Carlos, 2012. 

 

Essa investigação buscou compreender o processo de aquisição de conceitos de 

química por educandos cegos do primeiro ano do ensino médio de uma escola 

pública da cidade de São Carlos, interior de São Paulo. Os resultados apontaram a 

necessidade do desenvolvimento de práticas didáticas que proporcionem o 

letramento em química e também o uso de estratégias de ensino específicas que 

promovam a aprendizagem desses educandos.  

O processo de elaboração de conceitos geográficos em alunos com 

deficiência visual 

Gabriela Alexandre Custódio 

Dissertação de mestrado em Geografia. Universidade Federal de Santa Catarina, 

2013. 

 

Essa pesquisa investigou o processo de elaboração de conceitos geográficos por 
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educandos com cegueira congênita. Para tanto, foram delineados quatro objetivos 

específicos: verificar de que forma os conhecimentos cotidianos trazidos pelos 

educandos podem contribuir para a aquisição de conceitos científicos introduzidos 

no processo de ensino–aprendizagem; verificar como esses educandos 

compreendem e articulam os componentes sociais e naturais constituintes do 

espaço próximo no processo de elaboração conceitual. O referencial teórico foi 

pautado nos estudos de Vygostski sobre o processo de elaboração conceitual. Os 

resultados confirmaram a importância do resgate das experiências e dos 

conhecimentos prévios no processo de ensino–aprendizagem, assim como da 

valorização das experiências concretas para a compreensão das informações e dos 

conceitos de ordem abstrata.  

 

A inclusão de alunos com deficiência visual no 9º ano do ensino fundamental 

no processo de ensino e aprendizagem de estatística 

Rita de Cássia Célio Pasquarelli 

Dissertação de mestrado em Educação Matemática. Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, 2015. 

 

Essa investigação buscou compreender como ocorre o processo de aprendizagem 

e construção dos significados (conceitos) estatísticos de média, moda e mediana 

por educandos com deficiência visual. O trabalho de pesquisa e ensino de tais 

conceitos baseou-se no uso das tecnologias assistivas na construção e no 

desenvolvimento de um material denominado simulador de gráfico dot-plot e box-

plot. A conclusão foi que o desenvolvimento de estratégias de ensino que priorizem 

as modalidades audição e tato, associadas a atividades cooperativas, facilita a 

aprendizagem e a aquisição de tais conceitos. 

 

Não foram encontrados trabalhos que tivessem como objeto de estudo a 

aquisição de conceitos por adolescentes com cegueira congênita sob o enfoque 

construtivista ausubeliano, nem sobre o processo de construção de significados e 

aquisição de conceitos que parta do pressuposto de que “conhecer” não se encontra 

ligado exclusivamente ao sentido da visão, mas decorre de uma relação dialética 

entre o conjunto de sensações próprias do ser humano e a sua capacidade de 
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interpretá-las. Conforme Merleau-Ponty (1971), “a consciência consiste em estar nas 

coisas por intermédio do corpo e a experiência do corpo faz cada um reconhecer o 

emergir do sentido aderido aos conteúdos, unidade de implicação em que as 

diversas funções se desenvolvem dialeticamente”.  

Como já mencionado, esta pesquisa objetiva compreender o processo de 

aquisição de conceitos pelo adolescente cego, considerando sua estrutura própria e 

suas especificidades. Como ressalta Masini (1994), o que não se pode 

desconsiderar é que o deficiente visual tem uma dialética diferente, pois o conteúdo 

não é apreendido visualmente por ele, e a sua especificidade é referir-se ao tátil, 

auditivo, olfativo, cinestésico.  

As informações sobre as teses e dissertações pesquisadas e apresentadas 

anteriormente confirmaram a inexistência de investigações especificamente sobre o 

processo de aquisição de conceitos por adolescentes cegos e reafirmam a 

relevância desta investigação, que assume um caráter de originalidade, 

evidenciando a necessidade de que sua temática seja mais amplamente explorada.   
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1. ENTENDENDO A CEGUEIRA 

 

A cegueira, ao criar uma formação peculiar de personalidade, 

reanima novas fontes, muda as direções normais do 

funcionamento e, de uma forma criativa e orgânica, refaz e 

forma o psiquismo da pessoa. Portanto, a cegueira não é 

somente um defeito, uma debilidade, senão também em certo 

sentido uma fonte de manifestação das capacidades, uma 

força. (Por estranho que seja, semelhante a um paradoxo.)  

(Vygotsky, 1997, p. 48)  

 

1.1. Concepção de cegueira 

 

O conceito de cegueira modificou-se ao longo da história. Em 1980, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) sugeriu uma classificação das deficiências 

visuais (cegueira e baixa visão) que se baseava apenas na medida da acuidade 

visual e do campo periférico. A cegueira era conceituada deste modo: “[...] um olho é 

cego quando sua acuidade visual com correção é 1/10 (0,1), ou cujo campo visual é 

menor que 20º” (MARTIN; RAMIREZ, 2003, p. 40). 

No ano de 1992, em Bangkok, Tailândia, foi realizado um congresso histórico 

para discutir a educação das pessoas com deficiência visual do qual participaram a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Conselho Internacional para Educação 

de Pessoas com Deficiência Visual (Icevi). O encontro proporcionou rediscutir a 

importância da avaliação clínica associada a uma avaliação funcional da visão, pois 

houve um avanço no entendimento de que o desempenho visual está mais 

relacionado a um processo funcional do que a uma simples medida de acuidade 

visual. Na avaliação funcional, observa-se o que a pessoa faz usando a visão que 

possui, ou seja, ela é avaliada através de atividades funcionais: andar, subir 

escadas, alimentar-se, brincar, escrever e outras (BRUNO, 1997). Desse modo, é 

considerada a funcionalidade do resíduo visual que o indivíduo possui. 

As novas recomendações da OMS sugerem que uma pessoa deve ser 

considerada cega quando a visão corrigida do melhor olho é de 20/200 ou menos, 

isto é, se ela pode ver a 20 pés (6 metros) o que uma pessoa sem deficiência visual 

pode ver a 200 pés (60 metros). Isso significa que um indivíduo legalmente cego 

teria que ficar a 20 pés (6,1 metros) de um objeto para, usando lentes 
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oftalmológicas, vê-lo com a mesma clareza que uma pessoa com visão normal que 

estivesse a 200 pés (61 metros) do objeto.   

De acordo com a 10a Revisão das Doenças e Problemas Relacionados à 

Saúde (CID-10) e com a OMS (1993), é considerada cega a pessoa que tem 

acuidade visual abaixo de 20/400 (categorias 3, 4 e 5 de grau de comprometimento 

visual). Considera-se cegueira a “acuidade visual corrigida menor que 20/200 no 

melhor olho, ou campo visual menor que 20 graus” (HADDAD et al., 2001, p. 12).  

Os decretos 3.298/99 e 5.296/04 consideram cegueira a acuidade visual igual 

ou menor do que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica, ou seja, após a 

pessoa ter passado por cirurgia ou se, utilizando óculos ou lentes de contato, sua 

visão no melhor olho não ultrapassa 5%. 

Na definição educacional de cegueira, considera-se cego o educando que não 

tem visão suficiente para aprender a ler em tinta, necessitando, portanto, utilizar 

outros sentidos (tátil, auditivo, olfativo, gustativo e cinestésico) no seu processo de 

desenvolvimento e aprendizagem. O acesso à leitura e à escrita ocorrerá pelo 

sistema Braille (MEC, 2002, p. 13). 

É importante salientar que a ausência de percepção visual suficiente é fator 

decisivo no diagnóstico da cegueira. Desse modo, é cego aquele “para quem o tato, 

o olfato e a cinestesia são os sentidos primordiais na apreensão do mundo externo” 

(AMIRALIAN, 1997, p. 31).  

O professor precisa atentar para essas questões, que são relevantes nas 

práticas pedagógicas adotadas para promover o desenvolvimento do educando com 

deficiência visual, respeitando suas especificidades e particularidades, não o 

comparando com os outros apenas pelo fato de ter deficiência visual.  

 A faixa etária em que a pessoa adquiriu a cegueira também é relevante no 

que diz respeito ao seu desenvolvimento educacional e percepção de mundo, por 

isso deve ser levada em consideração no momento da aprendizagem do aluno. 

 

Sem dúvida, o sujeito que nasce cego, que estabelece suas relações 

objetais, estrutura o seu ego e organiza toda a sua estrutura 

cognitiva a partir da audição, do tato, da cinestesia, do olfato e da 

gustação, difere daquele que perde a visão após seu 

desenvolvimento já ter ocorrido (AMIRALIAN, 1997, p. 32). 
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O diagnóstico precoce da deficiência visual, juntamente com a indicação para 

intervenção precoce, auxilia na compreensão de que a criança cega é antes de tudo 

uma criança e necessita experienciar as atividades comuns a essa fase da vida. As 

suas peculiaridades dizem respeito às suas formas de percepção e assimilação do 

seu entorno.  

 

1.2. A cegueira congênita e a aquisição de conhecimentos 

 

De acordo com Ormelezi (2006), a cegueira é considerada congênita quando 

se manifesta do nascimento até os cinco anos de idade, pois é nessa faixa etária 

que a maturação visual se aperfeiçoa, ou seja, a acuidade visual da criança se 

iguala à do adulto. Com a perda da visão até essa idade, não ocorre retenção de 

imagens visuais, e a criança não poderá ter como base a memória visual para suas 

construções mentais, pois as imagens visuais adquiridas até esse período não são 

retidas ao longo da vida. Quanto mais tempo a pessoa enxergar, maior será a sua 

memória visual (lembranças das imagens, luzes e cores que conheceu), o que 

influencia de modo positivo sua readaptação e seu aprendizado.  

Para Amiralian (1997), as pessoas cegas utilizam meios não convencionais 

para estabelecer relações com o mundo que as cerca, fazendo assim uma 

reestruturação do sistema psicológico que desenvolve novas estratégias de 

desenvolvimento. 

Não se pode negar a importância da visão para a estruturação do sujeito. 

Todavia, o cego congênito se desenvolverá como um sujeito que não sabe o que é 

perceber com os olhos e, portanto, não poderá dizer para si mesmo se realmente a 

visão é tão importante para ele. É preciso sensibilidade a uma forma diferenciada de 

constituição do “eu” na qual não se inclui a percepção visual. 

As principais causas da cegueira congênita estão relacionadas a fatores pré-

natais (quando a patologia ocorre antes do nascimento) ou perinatais (nos casos de 

problemas ocasionados no momento do nascimento). Há as cegueiras congênitas 

provocadas por doenças hereditárias, como o glaucoma congênito. 

Além dos fatores causais que diferenciam a cegueira adquirida da congênita, 

existem os aspectos subjetivos e psicológicos diante do impacto da perda da visão, 

assim como o desenvolvimento psíquico singular da pessoa que nasce cega. 
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Muitas pesquisas têm investigado a existência ou não de atraso no 

desenvolvimento cognitivo e educacional das crianças cegas (SCHOLL, 1976). 

Alguns autores apontam a importância da variedade de experiências durante a 

primeira infância da criança com cegueira congênita, como também a falta de 

experiências, que ocasiona a incapacidade de compreender a ligação entre ideias e 

objetos. Bruno (1993) afirma que as crianças com cegueira congênita precisam de 

mais tempo para elaborar a noção de objeto permanente, imagens mentais e 

conceitos sobre o mundo dos objetos, de relações e sobre si mesmas.  

Na ausência da visão, os sentidos de que a pessoa dispõe – audição, tato, 

olfato, paladar, cinestesia – funcionam sem a informação e a integração que a visão 

proporciona e não realizam uma compensação sensorial imediata, daí a importância 

de a criança cega receber estimulação sensorial, de maneira a suprir essa ausência. 

Bruno (1993) aponta a importância da intervenção precoce em crianças cegas:  

 

É neste momento envolvente de comunicação sensorial que 

acontece o diálogo corporal mamãe–bebê: o olhar, o toque, o cheiro 

e a voz materna são tão importantes como o leite. É desta forma que 

o bebê assimila o mundo (p. 51). 

   

É fundamental a orientação às mães e famílias para a estimulação precoce da 

criança cega. Orientação que envolva condições para o desenvolvimento de boas 

interações, com disponibilidade e riqueza de estímulos, de maneira a garantir o 

máximo desenvolvimento das potencialidades da criança. 

A cegueira é, sem dúvida, um modo diferente de estar no mundo e se 

relacionar com o outro, pois muitas das situações que os videntes vivem por meio da 

visão, os cegos vivenciam por outros caminhos perceptivos, por isso devem ser 

oferecidas experiências alternativas de desenvolvimento para a criança cega.  

O tato constitui importante via de acesso para a pessoa cega perceber o 

mundo, tanto pelos estímulos externos quanto internos. Daí a necessidade de 

aprimorar o uso das mãos e incentivar o tato ativo na criança cega. A atividade de 

estimulação tátil com diferentes texturas é essencial para o seu desenvolvimento e a 

sua aprendizagem.  

Pode-se dizer que, no desenvolvimento da pessoa cega, o tato e a audição 

são as experiências sensitivas mais importantes. Como aponta Sacks (1997), “é de 
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suspeitar que as partes táteis e auditivas do córtex são alargadas nos cegos, e 

podem até se expandir para o que normalmente é o córtex visual” (p. 153). 

O uso de objetos sonoros estimula os sentidos e auxilia o processo de 

conhecimento do objeto. Segundo Bruno (1993):  

 

Uma bola com listras, desenhos, texturas e som será mais 

interessante e logo ele vai aprender a jogá-la para ouvir o barulho. 

Temos criado interessantes chocalhos com sons, texturas e padrões 

visuais diferentes. Usamos latas de refrigerante, ou latas maiores 

onde colocamos grãos (arroz, feijão, lentilha, isopor, pedrinhas) 

produzindo sons diferentes (p. 91). 

 

Estudos apontam que o tato e a audição atuam conjuntamente no processo 

de aquisição de conhecimentos pela criança com cegueira congênita. Por exemplo, 

ao ouvir a palavra “boneca”, uma criança cega necessitará tateá-la para que consiga 

relacionar o significante ao significado e assim construir o conceito de boneca. 

Dessa forma, ao se referir ao processo de aquisição de conceitos pelo sujeito com 

cegueira congênita, é preciso considerar que esse processo ocorre de maneira 

distinta.  

Segundo Oliveira (2002), 75% das captações sensoriais das pessoas com 

cegueira congênita são transmitidas ao cérebro pela via auditiva. O cérebro é então 

responsável por oferecer a estruturação cognitiva aos sentidos. 

Para o neuropsicólogo português Damásio (1996), os cérebros só possuem 

mente quando são capazes de exibir imagens internamente e de ordená-las num 

processo chamado pensamento. No entanto, as imagens referidas não são apenas 

visuais, podem também ser sonoras, olfativas ou táteis. 

De acordo com Restak (1989), “é possível formar uma imagem razoavelmente 

exata da 'aparência' de algo por meio de outros modos sensoriais que não a visão 

[...], no entanto, a visão determina o tamanho real dos objetos” (p. 57). 

Para Ochaita e Rosa (1995), a linguagem tem importância fundamental para a 

aprendizagem dos cegos. Esta aprendizagem ocorre por meio de veículos 

linguísticos que eles conhecerão e aprenderão a manipular, construindo 

mentalmente a realidade que os cerca. 

Ainda, conforme Ochaita (1995), o bebê cego somente será capaz de 

encontrar um objeto fora de seu alcance a partir dos doze meses. Esse 
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procedimento ajudará a criança cega a construir a noção de permanência do objeto, 

o que dependerá, sobretudo, de suas experiências corporais com o objeto.   

Quando a criança cega detém o conhecimento sobre a existência de objetos 

no seu entorno, sente-se estimulada a se locomover no espaço, a explorar e 

dominar o ambiente em busca do que deseja. 

Sobre a importância de o bebê cego conhecer o rosto da mãe, de maneira a 

desenvolver a afetividade e a identificação com a figura materna, Bruno (1993) 

afirma:  

 

Se o seu bebê já nasceu com ausência de visão, esta brincadeira vai 

ser muito gostosa se ele tocar o rosto da mamãe: o nariz, a boca, os 

olhos abrindo e fechando, o cabelo, as orelhas, enquanto a mamãe 

vai lhe contando para que serve tudo isso (p. 90).  

 

Ochaita (1995) acrescenta que, por não reconhecerem o mundo exterior com 

os olhos, os bebês cegos em geral apresentam comportamento muito tranquilo, 

exigindo menos atenção e, em consequência, menor contato afetivo.  

Da mesma forma que uma criança cega aprende a brincar com um brinquedo 

sonoro, também aprende a interagir a partir do som. Dessa forma, brincadeiras como 

falar no rosto da criança, na barriga e em outras partes do corpo contribuem para a 

construção da sua consciência corporal.  

O processo de construção de imagens não é exclusivamente visual, e essa 

construção, no caso do sujeito cego, se fará com base nas experiências acústicas, 

olfativas, táteis e cinestésicas.    

Freud (1915), no texto O inconsciente fala a respeito da ligação entre a 

palavra e o objeto, escreve: “a apresentação da palavra está ligada em sua 

extremidade sensorial (por suas imagens sonoras) à apresentação do objeto” (p. 

222). 

Segundo Vygotsky (1997), o desenvolvimento do conceito – como todos os 

processos psicológicos superiores – amplia-se no processo de atividade coletiva e 

concretiza-se através da utilização da linguagem como instrumento para elaborar o 

conceito. Desse modo, no processo de aprendizagem a mediação pedagógica é 

muito importante para que o educando com cegueira possa complementar o 

imediato concreto com o pensamento conceitual.  
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Podemos afirmar, de acordo com a teoria da aprendizagem significativa 

(TAS), de Ausubel (1968), que para que a aquisição de conceitos pelo sujeito cego 

ocorra de forma significativa, é necessário partir do conhecimento prévio que ele já 

possui, baseado nas experiências perceptuais, nas vivências pessoais, nos seus 

interesses, nas suas sensibilidades e habilidades.  

Para que a pessoa cega construa um conceito, isto é, organize os dados e 

alcance seu significado, além de saber o nome e a função de cada objeto, necessita 

também explorá-los com os sentidos de que dispõe. 

A criança cega preserva uma sensibilidade cutânea por mais tempo quando é 

estimulada por tempo suficiente. Por isso, atividades que envolvam estratégias de 

apalpar o próprio corpo, o rosto das pessoas, segurar diferentes objetos de maneira 

a discriminar diferentes tamanhos, texturas e temperatura, favorecem o 

desenvolvimento da sensibilidade tátil, o que permitirá maior conhecimento e 

domínio de si mesma. Essa criança conhece a si mesma por meio do contato com o 

corpo do outro. É através da imagem tátil e dos outros sentidos (audição, olfato, 

paladar) que o cego se conhece e se reconhece.  Como afirma Bruno (1993):  

 

Conhecer os amiguinhos e as outras pessoas tatilmente ajuda a 

construir conceitos concretos e reais e a formar a sua autoimagem. 

Papai, mamãe e os amiguinhos serão pessoas interessantes e não 

apenas voz e cheiro (p. 57).  

 

Para a autora (1999), a construção da identidade da criança cega dependerá 

dos vínculos que conseguir estabelecer com os adultos e com as crianças videntes. 

A qualidade das trocas de experiências que essa criança vivenciar permitirá a 

identificação e a construção do eu, da personalidade e da sua identidade.  

Esse processo ocorre baseado na relação com o outro, na integração com o 

grupo e na participação em todas as atividades, juntamente com as outras crianças.  
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1.3. Percepção 

 
O ser humano não vê apenas com os olhos, ele vê através de toda 

uma experiência acumulada.  

Cohen (2001, p. 176) 

 

1.3.1. A percepção da pessoa com cegueira congênita 

 

Na concepção popular, a visão é o órgão dos sentidos mais importante e mais 

utilizado. Uma vez que o cego é privado desse uso, supõe-se que terá sérias 

restrições em sua vida.  

Por essa concepção, a visão constitui pré-requisito para o saber e o aprender, 

além do que, como assinala Masini (1994), o “conhecer” depende do “ver”. Esse 

conceito de conhecimento originou-se no seio de uma sociedade formada por uma 

maioria de videntes e ainda hoje, na compreensão do senso comum, a visão 

aparece como condição necessária para alcançar o conhecimento. 

Merleau-Ponty (1971), com seu olhar fenomenológico, reconhece o sensível, 

o tátil, o audível e o visível como integrantes da totalidade do ser. Para o autor, 

existe-se no mundo como corpo, e é por meio dele que se conhece e se sente o 

mundo, vivenciando-o.  

Considerando as especificidades da cegueira, o perceber, o experenciar e o 

conhecimento do mundo do aluno cego acontecem de acordo com uma dialética 

própria. O conteúdo e as informações do ambiente são captados pelos sentidos de 

que dispõe. A percepção ocorre por meio dos outros sentidos, principalmente pelo 

tato e pela cinestesia, para a formação das imagens mentais. 

Conforme Sacks (1995), “os cegos constroem seus mundos a partir de 

sequências táteis, auditivas e olfativas” (p. 138). Esta afirmação aponta para um 

conceito de percepção que transcende a visão e acontece diretamente pela maneira 

de o sujeito estar no mundo. Por isso, é necessário levar em consideração as 

diferenças de percurso e de organização de dados da percepção da pessoa cega.  

Nas palavras de Ormelezi (2000):  

 

Sabe-se que a visão é o sentido da apreensão do mundo de forma 

direta, global e à distância. Na sua ausência, há uma reorganização 
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de toda a estrutura mental que possibilitará ao cego adquirir 

conhecimento sobre o mundo. Todos os relatos evidenciaram a força 

dessa outra e complexa reestruturação psicológica em razão da 

atividade fisiológica que visa a um maior desenvolvimento do tato ou 

da audição, mas principalmente de uma reorganização em virtude da 

possibilidade de o cego comunicar-se na experiência social (p. 197).  

 

Corroborando a concepção de Merleau-Ponty, ao tratar do desenvolvimento 

do cego congênito Vygotsky (1997) considera a compreensão de todas as suas 

manifestações na sua totalidade, expressando-se em cada sentido, não se limitando 

a cada um de forma isolada.  

A cegueira por si só não constitui impedimento ao desenvolvimento, contudo, 

impõe caminhos diferentes de percepção e aquisição de conhecimentos, de forma 

individualizada, de acordo com a singularidade e a especificidade de cada pessoa. A 

capacidade de percepção global da pessoa cega pode ocorrer quando lhe são 

oferecidas condições apropriadas que propiciem a integração dos sentidos tátil, 

cinestésico, auditivo, olfativo e gustativo. 

Ainda de acordo com Vygotsky, a percepção e a sensibilidade táteis da 

pessoa com cegueira congênita se fazem pela frequência do uso do tato nas suas 

atividades diárias. O tato, para o cego, tem funções diferentes daquelas que possui 

para as pessoas que enxergam, pois ele precisa criar uma enorme quantidade de 

vínculos com o ambiente por meio desse sentido. Daí a funcionalidade da 

capacidade do tato para os cegos, que é adquirida por meio da sua experiência. 

 Sobre o processo de ensinar aos educandos com deficiência, Vygotsky (2007) 

afirma que “a educação para estas crianças deveria se basear na organização 

especial de suas funções e em suas características mais positivas, ao invés de se 

basear em seus aspectos deficitários” (p. 28). O autor (1997) propõe o conceito de 

supercompensação, o que implica não a atenuação, pelo próprio sujeito, das 

dificuldades que surgem em função da deficiência, mas que ele deve direcionar os 

sentidos de que dispõe para sobrepor-se à limitação ocasionada pela deficiência. 

A fonte de compensação da cegueira pode ser também a mediação pela 

linguagem, de maneira a superar as consequências da deficiência, pois ela acontece 

de maneira idêntica nos cegos e nos videntes. 

Segundo Rosa e Ochaita (1993), a compensação, para Vygotsky, não implica 

a substituição de uma função psicológica por outra faltante (pois a especialização de 
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cada órgão em interface com o ambiente não permite sua substituição). Refere-se a 

uma reestruturação do sistema psicológico, uma reação da personalidade à 

deficiência que estabelece novas estratégias de desenvolvimento, substitui e 

equilibra as funções psicológicas. A deficiência, portanto, faz que a pessoa usufrua 

um novo e singular tipo de desenvolvimento.  

Em função da ideia de supercompensação, Vygotsky entende que a cegueira 

não significa somente a ausência de visão, mas o desencadeamento de uma 

reestruturação profunda de todas as forças do organismo e da personalidade. 

Argumenta que o processo de supercompensação está determinado por duas 

forças: as exigências sociais que se apresentam ao desenvolvimento e à educação; 

as forças intactas da psique. A compensação social tem um fortalecimento 

fundamental a partir das relações sociais que o cego estabelece, quais sejam: as 

exigências sociais e o uso da linguagem. Essas influências estruturam a 

personalidade dele, contribuindo para a sua integração social. 

 A percepção que uma pessoa cega tem do mundo em que vive é um 

processo que se inicia na primeira infância e se modifica ao longo da sua vida. Esse 

contato se faz por meio dos sentidos de que dispõe, pela qualidade das experiências 

perceptuais e das habilidades motoras a ela oferecidas, que propiciarão ampliar sua 

relação com o derredor. 

A percepção tátil opera sucessivamente, explorando e construindo uma 

imagem do objeto por meio de fragmentos, de partes, para depois se ter a 

percepção do todo, por isso ela é mais lenta do que a percepção visual. O conceito 

de percepção tátil inclui a combinação de estímulos percebidos pela pele, o 

movimento dos dedos, das mãos e dos braços, bem como a capacidade de perceber 

a posição do corpo como um todo. Com o tato percebe-se forma, tamanho, espaço, 

textura, pressão, temperatura e vibração. 

A afirmação a seguir, de Kastrup (2007), reitera essa concepção. 

 

Por ser uma percepção de contato, o tato tem uma capacidade 

cognitiva geralmente intensificada por movimentos de exploração 

envolvendo dedos, mãos e braços [...] o tato fornece um 

conhecimento por partes, isto é, menos estruturado. Os movimentos 

de exploração são efetuados sucessivamente, o que confere ao 

conhecimento tátil um caráter sequencial e uma apreensão da forma 

que é mais lenta que pela visão. [...]. Por esse motivo, o tato 

sobrecarrega a atenção e a memória de trabalho, pois requer 
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operações cognitivas de integração e síntese para chegar a construir 

uma representação unificada do objeto (p. 6).  

 

Desse modo, o tato representa um meio importante de obtenção de 

informações para o cego, pois constitui a base de muitas aprendizagens, incluindo a 

utilização do sistema Braille de leitura e escrita.  

Conforme Kosslyn (1980):  

 

As imagens mentais são uma forma específica de representação 

interna e seus processos cognitivos associados são similares 

àqueles envolvidos em outras formas de percepção. A imagem 

mental é obtida de acordo com um processo perceptual amodal. O 

termo "amodal" foi criado na sequência de vários estudos feitos com 

pessoas cegas de nascença, o qual provou que uma imagem mental 

não é exclusivamente baseada na percepção visual (apud 

CARRIERAS; CODINA, 1992, p. 2). 

 

        A experiência perceptual permite ao sujeito fazer associações, comparações, 

ensaios, que por sua vez operacionalizam reorganizações cognitivas e possibilitam a 

identificação, nomeação e classificação dos objetos. É a partir do contato com 

diferentes materiais que a pessoa cega internalizará elementos que servirão de base 

para a construção de novos significados e conceitos. Daí a importância de 

proporcionar a essa pessoa diferentes possibilidades de exploração do ambiente, de 

maneira a ampliar suas capacidades multissensoriais para alcançar uma 

aprendizagem significativa, reorganizando os conhecimentos pela interação dos 

sentidos de que dispõe. 

A cegueira não resulta na potencialização dos demais sentidos, todavia, 

permite ao sujeito explorá-los, redirecionando a atenção para os demais signos que 

até então não faziam parte de seu domínio cognitivo. Nessa complexa interação 

entre a aquisição de noções que antecedem a apropriação de conceitos e o mundo 

externo, há um importante papel do sistema háptico, que abrange muito mais que o 

tato. É por esse sistema que se tem a sensação de toque, que proporciona uma 

espécie de realimentação física, apreendendo-se e codificando o estímulo que 

chega aos receptores cutâneos e cinestésicos.  

A percepção tátil é expandida pelo movimento dos dedos, das mãos e dos 

braços, resultando na constituição do sistema tátil-cinestésico, que associa 
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componentes perceptivos e motores. Desse modo, compõe-se a percepção háptica, 

que pode ser explicada como a ativação do tato através de componentes cutâneos e 

cinestésicos.  Por meio dele, impressões, sensações e vibrações detectadas são 

interpretadas pelo cérebro e passam a constituir formas de informação. É, portanto, 

por meio do contato e da interação com o objeto, com sua forma, textura e 

temperatura, que se processa a sensação tátil, que pode ser explicada como sendo 

a percepção da parte para o todo, por fragmentos, sucessivamente. Por sua 

dimensão cinestésica, a percepção háptica permite conhecer as formas dos objetos, 

assim como as tensões dos músculos e tendões do corpo.  

Consideram-se modos de acesso à percepção háptica: o sistema Braille, os 

símbolos em relevo, as teclas com movimento e vibração, entre outros. Por isso, as 

imagens visuais precisam ser adequadamente adaptadas para o sistema háptico, de 

maneira a serem compreendidas pelo cego congênito. 

Para que a criança cega desenvolva a percepção tátil, é recomendável 

coordenar as características sensoriais de calor, forma, textura, espessura, gosto, 

com o auxílio de estímulos a partir de objetos. Com a continuidade dos estímulos, 

ela passará a tolerar e até a acolhê-los, segundo Piñero, Quero e Díaz (2003). Mas 

os autores Cobo, Rodriguez e Bueno (2003) alertam: 

 

O sistema de retroalimentação por meio do tato assemelha-se pouco 

ao visual; as coisas não são sentidas como parecem, nem parecem 

como são sentidas. Distância, profundidade e outras relações 

espaciais são muito difíceis de serem percebidas por meio do tato. 

[...] Explorar formas, ângulos e outros aspectos de uma tarefa de 

precisão se torna especialmente difícil (p. 135).  

 

A criança cega deve ser estimulada de maneira que possa desenvolver 

noções prévias que sirvam como base para que a construção de uma concepção 

não seja tão diferente da realidade. Pode-se citar como exemplo a construção do 

conceito de espaço. A criança cega só adquire os conceitos espaciais quando 

recebe uma estimulação adequada, e eles devem ser trabalhados junto com as 

noções de movimento, direção, distância, localização etc. Essas noções serão pré-

requisitos para a compreensão dos conceitos de espaço ativo, espaço corporal, 

espaço objetivo, espaço de “mapa” e espaço abstrato (BUENO, 2003). 
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1.3.2. A percepção a partir da fenomenologia de Merleau-Ponty 

 

 Meu corpo é a textura comum de todos os objetos e ele é, pelo 

menos em relação ao mundo percebido, o instrumento geral de 

minha compreensão. 

(Merleau-Ponty, 1971, p. 241) 

 

Conforme Masini (1984, 2007), a deficiência visual tem sido objeto de 

diferentes pesquisas, no entanto, na maioria delas, o ponto de partida é a pessoa 

que enxerga. Para essa autora, entender o processo de percepção da pessoa cega 

implica compreender sua forma de estar no mundo, conhecer seu viver em 

diferentes momentos e situações. Dessa forma, ela aponta como caminho para 

compreender a percepção na pessoa com cegueira valorizar a sua experiência, os 

seus modos de perceber o seu derredor, seja através da exploração tátil, da audição 

e dos demais sentidos remanescentes. 

 

Os sentidos são distintos uns dos outros e distintos da intelecção [...] 

a série das experiências de cada indivíduo se dá como concordante 

porque: cada aspecto da coisa percebida é um convite a perceber 

além (constitui uma parada no processo perceptivo); a síntese 

perceptiva possui o segredo do corpo próprio e não o do objeto. 

Assim, falar de percepção é falar do corpo, pois [...] meu corpo é a 

textura comum de todos os objetos e ele é, pelo menos em relação 

ao mundo percebido, o instrumento geral de minha compreensão 

(Merleau-Ponty, 1971, passim). 

 

Conforme Masini (2007), a experiência perceptiva envolve outros aspectos 

além dos fatores perceptivo-cognitivos, enquanto fisiológicos, porque implica 

também a construção subjetiva do próprio mundo pelo sujeito. Por experiência 

perceptiva entende-se a atuação de cada sujeito na sua relação com o mundo 

percebido através do corpo, por meio dos sentidos de que dispõe. 

Em suas investigações, Ochaita (1984) afirma sobre a concepção de espaço 

pela pessoa com cegueira, organizada pelo referencial temporal:  

 

Assim, é possível que os que nasceram cegos cheguem a conhecer 

o espaço projetivo mediante consideração às relações euclidianas ou 

métricas e que, desse modo, sua compreensão da perspectiva seja 
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de caráter fundamentalmente temporal, tal como afirmava 

DRUMOND em 1975 (apud MASINI, 2007, p. 25). 

 

É importante que à criança com cegueira sejam oferecidas condições para 

explorar o ambiente que a rodeia, permitindo-lhe ampliar suas experiências 

perceptuais, sua comunicação e seus conhecimentos, para que possa desenvolver-

se integralmente. 

Nesse sentido, reiterando Merleau-Ponty (1971), o sujeito no mundo é 

interpretado como corpo no mundo. Não há a fragmentação corpo/mente, e é a partir 

da experiência vivida que provém o conhecimento. Diferentemente das teorias do 

desenvolvimento e da aprendizagem que separam corpo e mente, conforme Masini 

(2013), a percepção pelo corpo é a raiz do conhecimento. Para a autora, “o corpo é 

uma fonte de sentidos, de significação da relação do sujeito no mundo” (p. 26).  

Dessa maneira, para compreender a percepção, é necessário compreender o sujeito 

dessa percepção com o seu próprio corpo, isto é, com a sua própria experiência. 

Segundo Masini (1997):   

 

No caso do deficiente visual, por exemplo, ele tem a possibilidade de 

organizar os dados, como qualquer outra pessoa, e estar aberto para 

o mundo em seu modo próprio de perceber-se e de relacionar-se [...] 

O que não se pode desconhecer é que o deficiente visual tem uma 

dialética diferente devido ao conteúdo que não é visual [...]. É dessa 

dialética entre o específico e o geral que se define a estrutura 

psíquica, integrada ou não (p. 35-36). 

 

É necessário reconhecer o diferencial da individualidade, o modo particular 

como cada pessoa subjetiva a realidade. Nesse contexto, há a necessidade de 

considerar sua estrutura. No caso da pessoa com deficiência visual, essa 

especificidade é a de referir-se ao tátil, auditivo, olfativo, cinestésico.  

Para Masini (2012b): 

 

Cada órgão dos sentidos interroga o objeto à sua maneira. A criança 

surda dirige e passeia o olhar para saber sobre as pessoas e objetos 

que a rodeiam de modo diferente da criança que dispõe da visão e 

também da audição. A visão nada seria para a criança surda, se não 

fosse certo uso que ela faz do olhar. O seu estilo de fixar, 

contemplar, perscrutar, comparar vai revelando novos aspectos dos 

objetos e do seu próprio corpo, ao encontrar diferentes maneiras de 

explorá-los, compondo sua experiência perceptiva (p. 24).  
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Assim, é imprescindível e fundamental considerar os elementos não visuais 

nos processos de ensino da pessoa com deficiência visual. Masini (2002) 

acrescenta: 

 

A experiência do corpo próprio ensina a enraizar o espaço na 

existência – ser corpo é estar unido a um mundo. Assim, dispor de 

todos os órgãos dos sentidos é diferente de contar com a ausência 

de um deles: muda o modo próprio de estar no mundo e de se 

relacionar. Isto assinala a importância de retomar o estilo dos 

movimentos e atitudes das pessoas com deficiências sensoriais. 

Relacionar-se com essa pessoa, em situações pessoais, ou 

profissionais, tomando como modelo a maneira da pessoa normal, é 

desconsiderar seu corpo. Isso poderá fazer com que se sinta 

desrespeitada, não aproveitando e proporcionando o 

desenvolvimento de suas possibilidades, levando-a a sofrimentos e, 

talvez, a distorções e fragmentações de si mesma, naquilo que 

compreende e na forma de relacionar-se (p. 18). 

 

A concepção de visão que a coloca como o centro da percepção se faz pela 

experiência do vidente, pois seu referencial de percepção se baseia no visual. Ao se 

referir à pessoa com cegueira, essa percepção se baseia nos sentidos de que ela 

dispõe. Dessa forma, o desenvolvimento e a aquisição de conhecimento pela 

criança cega devem se dar a partir de uma perspectiva de possibilidades, e não de 

impedimentos. 

Para Merleau-Ponty (1997), o mundo não é o que o sujeito pensa, mas o que 

é vivido pela pessoa na sua singularidade, na intersecção da experiência do sujeito 

com o outro e consigo mesmo. O subjetivo não se resume a um “eu interior”, mas 

sim à relação do sujeito com o mundo.  

Dessa forma, considerar o mundo como produto das sensações ou de 

estados sensíveis é um equívoco, pois ele está enraizado numa espacialidade e 

numa temporalidade e se apresenta sob uma fisionomia, sob um horizonte 

perceptivo de um sujeito.  A partir da experiência, o campo perceptivo passa a fazer 

sentido. Merleau-Ponty complementa: “nosso corpo não tem o poder de fazer-nos 

ver aquilo que não existe; ele pode apenas fazer-nos crer que nós o vemos” (1971, 

p. 55).  
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Ainda, em relação aos processos perceptivos, o autor (1971) afirma que não 

podem ser explicados unilateralmente pela fisiologia ou pela psicologia, ou pelas 

duas juntas, mas pelo seu entrelaçamento, que se exprime no sentir, de modo que 

alguns doentes, como cita, podem se comportar como cegos, mesmo sem terem 

perdido por completo a visão. Afinal, “enquanto habito um ‘mundo físico’ [...] minha 

vida comporta certos ritmos que não têm sua razão de ser naquilo que escolhi ser, 

mas sua condição no meio banal que me circunda” (MERLEAU-PONTY, 1971, p. 

124). Sacks (1995) enfatiza que os processos perceptivo-cognitivos são pessoais, 

não apenas fisiológicos, nem se dão em um mundo que a pessoa constrói, pois 

trata-se de “seu próprio mundo”. 

 

[...] e levam a, estão ligados a um eu perceptivo, com uma vontade, 

uma orientação e um estilo próprios. Esse eu perceptivo pode 

sucumbir com a paralisação de sistemas perceptivos, alterando a 

orientação e a própria identidade do indivíduo. Se isso acontece, a 

pessoa não apenas fica cega, mas deixa de se comportar como um 

ser que enxerga, sem apresentar nenhum registro de qualquer 

mudança em seu estado interior, esquecendo-se completamente da 

visão que teve ou do fato de tê-la perdido (p. 149). 

 

Pensar o processo de aquisição de conceitos pelo adolescente cego a partir 

do conhecimento das especificidades de seu perceber retoma a concepção de 

Merleau-Ponty (1971) de que a percepção é fruto do conjunto dos sentidos de que 

cada pessoa dispõe, em uma relação dialética entre eles, na singularidade da 

própria forma de perceber.  

 

A consciência consiste em estar nas coisas por intermédio do corpo, 

e a experiência do corpo faz cada um reconhecer o emergir do 

sentido aderido aos conteúdos, unidade de implicação em que as 

diversas funções se desenvolvem dialeticamente (p. 83). 

 

Contribuindo com a concepção de Merleau-Ponty acerca da compreensão do 

fenômeno da percepção humana, a abordagem cognitivista de Ausubel atribui à 

incorporação do conhecimento na estrutura mental a aquisição de conceitos.  
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1.4. Conceitos 

 Este item fundamenta-se basicamente em Ausubel (1968) e em autores que 

têm publicado pesquisas e livros sobre suas ideias. 

 Conceito, de acordo com Masini1, é a noção que o ser humano tem das 

propriedades e características de uma classe de seres, objetos ou entidades, devido 

à sua faculdade intelectiva e cognoscitiva de abstração. A representação mental que 

permanece presa à concretude evidencia procedimento intelectivo e cognoscitivo em 

ausência de abstração. Como expôs essa autora em Masini e Moreira (2008), “a 

obra de Ausubel evidencia que sua teoria partiu da concepção de como o 

conhecimento vai sendo adquirido à medida que o ser humano se situa no mundo” 

(p. 64).  

 Esse é um ponto basilar para esta tese que se propõe investigar como o 

adolescente cego congênito adquire conceito e, consequentemente, se os 

adolescentes sujeitos desta pesquisa adquiriram conceitos ou ficaram em nível de 

representação concreta. 

 Ausubel define aquisição de conceitos como resultado de uma experiência 

consciente, diferenciada e idiossincrática. A aquisição de conceitos envolve duas 

modalidades principais: a formação de conceitos e a assimilação de conceitos. 

 

1.4.1. Formação de conceitos 

 

Conforme Moreira e Masini (2006, p. 38), para Ausubel, a formação de 

conceitos envolve os processos elencados a seguir e é característica da criança em 

idade pré-escolar. Pode ser explicada como a aquisição espontânea de ideias 

genéricas, por meio da experiência empírico-concreta. 

 

a) Análise discriminativa de diferentes padrões de estímulo.  

b) Formulação de hipóteses em relação a elementos  

                                     abstraídos comuns. 

c) Testagem subsequente dessas hipóteses em situações  

                                                           
1
 Explanação sobre conceito feita por Elcie F. Salzano Masini em reunião mensal do Grupo Perceber, 

no ano de 2016, em discussão sobre a relevância da relação das vias perceptivas e aquisição de 
conceitos 
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d) Seleção dentre elas de uma categoria geral ou conjunto de 

atributos comuns sob os quais todas as variações possam ser 

assimiladas. 

e) Relacionamento desse conjunto de atributos a elementos 

relevantes que sirvam de ancoradouro na estrutura cognitiva. 

f) Diferenciação do novo conceito em relação a outros conceitos 

previamente aprendidos. 

g) Generalização dos atributos criteriais do novo conceito a todos os 

membros da classe. 

h) Representação do novo conteúdo categórico por um símbolo de 

linguagem congruente com o uso convencional. 

 

Esse processo acontece a partir de experiências empírico-concretas e resulta 

de um processo de abstração dos aspectos comuns essenciais de uma classe de 

objetos ou eventos, que varia de acordo com o contexto, dando origem à estrutura 

cognitiva.       

Como afirmam Moreira e Masini (2006): 

  

O processo de formação de conceitos consiste essencialmente de 

um processo de abstração de aspectos comuns essenciais de uma 

classe de objetos ou eventos que varia contextualmente. [...] Na vida 

real, a formação de conceitos é um processo mais longo e menos 

ordenado, que resulta da exposição a muitos diferentes tamanhos, 

formas, tipos etc. do objeto. No caso de “cachorro”, por exemplo, a 

exposição a diferentes tipos de raça, tamanho etc. de cães e outros 

animais (p. 38). 

 

De acordo com Moreira e Masini (2006, p. 43), até a criança iniciar o processo 

de escolarização, grande parte dos conceitos adquiridos se dá por definição ou uso 

no contexto.  

 

1.4.2. Assimilação de conceitos 

 

Conforme Moreira e Masini (2006), após a infância, principalmente na escola, 

os conceitos não são mais adquiridos por um processo de formação, mas por um 

processo de assimilação, a partir de conceitos já existentes na estrutura cognitiva do 

aprendiz, que Ausubel denomina de conceitos subsunçores. 
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A aquisição de novos significados é dependente da interação com as 

representações mais relevantes que a pessoa dispõe e que servirão de base para 

esse processo de assimilação e modificação do conhecido adquirindo novos 

significados. Conforme Moreira (1999), a aprendizagem resulta “no armazenamento 

organizado de informações na mente da pessoa que aprende, e esse complexo 

organizado é conhecido como estrutura cognitiva” (p. 152). A assimilação de 

conceitos ocorre a partir daqueles de que a pessoa já dispõe em sua estrutura 

cognitiva. 

O processo de assimilação de conceitos envolve a relação, de modo 

“substantivo” e “não arbitrário”, de ideias relevantes estabelecidas na estrutura 

cognitiva com o conteúdo potencialmente significativo implícito na definição dos 

atributos criteriais. Isso significa que, para aprender um novo conceito, o sujeito 

recorre a outros conceitos que já possui (ancoradouros), para que a assimilação 

aconteça. Esses conceitos são denominados “conceitos subsunçores”.  

Conforme Ausubel (2003), a aquisição de significados na estrutura cognitiva 

por assimilação ocorre em três fases:  

 

(1) ancoragem seletiva do material de aprendizagem às ideias 

relevantes existentes na estrutura cognitiva;  

(2) interação entre as ideias acabadas de introduzir e as ideias 

relevantes existentes (ancoradas), sendo que o significado das 

primeiras surge como o produto desta interação; e 

(3) a ligação dos novos significados emergentes com as ideias 

ancoradas correspondentes no intervalo de memória (retenção) (p. 

8). 

 

Nesse processo, não só a nova informação se modifica ao interagir com o 

conceito subsunçor relevante da estrutura cognitiva, mas o próprio conceito 

subsunçor também sofre alteração. Esta alteração ocorre a partir da assimilação de 

novas ideias, com as quais interage.  

A assimilação de conceitos vai assumindo gradualmente a forma 

predominante de aquisição de conceitos quando a criança inicia o processo de 

escolarização, por isso é caracterizada pela aquisição de conceitos secundários, 

haja vista que se parte do pressuposto de que esse sujeito já possui maturidade 
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intelectual para relacionar à estrutura cognitiva atributos criteriais abstratos de um 

novo conceito. 

Segundo Moreira Moreira e Masini (2006), uma das principais funções dos 

conceitos existentes na estrutura cognitiva é facilitar a aquisição de novos conceitos, 

por isso eles são utilizados de várias formas: “na aquisição de novos conceitos, na 

categorização perceptual da experiência, na solução de problemas, na percepção de 

novos significados dos conceitos e proposições previamente aprendidos” (p. 40).   

Para compreender a aquisição de conceitos, é necessário considerar que 

esse processo é resultado de uma experiência e que, por isso, pressupõe-se que o 

sujeito está ativo numa situação, num processo de elaboração pessoal. Desta forma, 

quando ele incorpora um símbolo à sua estrutura cognitiva, o significado potencial 

converte-se em significado fenomenológico.   

 

1.4.3. Aquisição de conceitos pelo cego congênito 

 

A aquisição de conceitos pelo adolescente cego, da mesma forma que 

acontece com o vidente, requer partir do conhecimento prévio que ele possui, 

baseado nas experiências perceptuais, nas vivências pessoais, nos seus interesses, 

nas suas sensibilidades e habilidades.  

Masini (2008) retoma a importância de se estar atento à experiência 

perceptiva do aprendiz e à sua relação corporal com o mundo que o rodeia – 

pessoas e objetos, de maneira a superar o paradigma da unidimensionalidade do 

estudo da aprendizagem do aspecto intelectual, enfatizando a dimensão existencial 

do conhecer. É elucidativa, nesse sentido, a contribuição da fenomenologia da 

percepção de Merleau-Ponty. 

 

É, pois, da reflexão sobre o vivido e da atenção à experiência 

perceptiva que emergem os significados da pessoa no mundo. [...] A 

reflexão, por exemplo, da criança com deficiência visual surge de sua 

experiência de habitar o mundo por meio de sua apalpação tátil, em 

que interroga o objeto de forma mais próxima do que se o fizesse 

com o olhar. É a velocidade e a direção de suas mãos que a farão 

sentir as texturas do liso e do rugoso, a temperatura fria ou quente, o 

ar mais abafado ou quando se aproxima de uma parede, 

acompanhada pela interação de sua voz ouvida e sua voz articulada 

que se altera ante um obstáculo ou em ambiente aberto. Essas 
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percepções de tatear, que ocorrem com seus movimentos de mãos e 

dedos, de articular a voz, de ouvir, de sua comunicação e de sua 

locomoção no espaço, estão unidas no seu corpo, no mundo e 

compreendidas pela reflexão sobre cada uma das experiências  

(MASINI, 2008, p. 78). 

 

Nesse sentido, a atenção dada pelos educadores às manifestações do sujeito 

com cegueira congênita poderá indicar suas formas de percepção, sua participação 

e suas experiências perceptivas. Esse é, pois, um caminho para compreender como 

se processa a aquisição de conceitos pelo adolescente com cegueira.  

 

A criança cega, por exemplo, vai povoando e preenchendo o 

ambiente que a cerca com os objetos com os quais teve contato e 

que têm significado para ela, como o colo da mamãe; o cheiro do 

suco de laranja; o ladrilho liso do banheiro; o som do passo da irmã 

quando está no piso da cozinha ou no assoalho do corredor; o fofo 

do tapete da sala de brinquedos na escola; a areia quentinha no 

pátio da escola; a diferença de pisar na grama, na terra e no barro; o 

som da bola de borracha e carrinho metálico que vem em sua 

direção. 

Quando são propiciadas condições apropriadas pelos pais, ou outros 

educadores, para que faça uso dos sentidos de que dispõe, a criança 

sente-se apoiada afetivamente e confiante para explorar o meio que 

a circunda (MASINI, 2007a, p.4). 

 

O processo de aquisição de conceitos pelo adolescente com cegueira 

congênita baseia-se na sua experiência corporal e perceptiva, por meio dos sentidos 

de que dispõe, utilizando-os de maneira total, e não fragmentada. Nesse contexto, 

Merleau-Ponty acrescenta: “o corpo próprio de cada um está no mundo em sua 

experiência perceptiva” [...] (apud Masini, 2008, p. 79). Isso explica a experiência 

perceptiva como sendo o processo que envolve muito mais do que fatores 

perceptivo-cognitivos, enquanto fisiológicos, mas refere-se ao modo como o sujeito 

percebe e constrói seu próprio mundo. 

Ainda sobre a percepção da pessoa com cegueira, Masini (2007) 

complementa: 
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A ausência, a recuperação ou a perda desse sentido envolve um 

conjunto de processos complexos, pois dizem respeito a como a 

pessoa percebe e constrói seu próprio mundo. Assim, para saber 

como é o perceber de uma pessoa com deficiência visual é preciso 

que se entre em contato com seu viver, em diferentes momentos e 

situações que determinam as condições materiais da sua existência. 

Faz-se, pois, necessário acompanhá-la na totalidade de sua maneira 

de ser: como sente, como age, como se comunica e se expressa, 

como pensa (p. 5). 

 

Para que o adolescente cego organize-se no mundo, é preciso que lhe sejam 

oferecidas oportunidades para explorar todas as suas experiências perceptivas, 

atentando às suas formas de perceber. 

Segundo Ormelezi (2000):  

 

Por ser a visão o sentido que mais nos coloca em contato com as 

coisas, principalmente à distância e em detalhes, parece no mínimo 

intrigante pensar como o cego estrutura seu mundo mental e como 

se apropria do conhecimento das coisas que não pode vivenciar pelo 

tato, olfato e audição – como o conceito de lua e nuvem, por 

exemplo. (p. 37) 

 

Dessa forma, qual seria o modo de tornar significativa a aprendizagem de 

conceitos por adolescentes com cegueira congênita? 

As estratégias de ensino direcionadas ao educando cego necessitam 

propiciar-lhe condições para perceber e analisar os elementos do mundo exterior e 

organizá-los de acordo com a sua maneira de estar no mundo.  

Investigar o caminho da aquisição de conceitos pelo adolescente cego implica 

compreender que a sua organização mental, no processo de simbolização e de 

formação de conceitos, estrutura-se com base em canais próprios, uma forma de 

compensação sociopsicológica que, de acordo com Vygotsky (1993), permite ao 

cego congênito construir outros meios de contato com o mundo:  

 

[...] existe uma forma peculiar no contato com o mundo que deverá 

ser descoberta e estruturada no entrelaçamento do organismo com a 

cultura e nas interações e desejos humanos mediados pela 

linguagem, as quais oferecem condições para a organização 

perceptiva e cognitiva na construção do conhecimento (ORMELEZI, 

2006, p. 18).  
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Esse enfoque torna claro que é necessário que o educador partilhe com o 

educando cego, a partir do conjunto dos caminhos do seu corpo, sua experiência 

perceptiva, proporcionando-lhe experiências enriquecedoras, que favoreçam a 

exploração do mundo, de modo que a sua aprendizagem seja significativa.  
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2. MÉTODO DA PESQUISA 

Neste capítulo é apresentado o método escolhido para a realização desta 

pesquisa, orientada pela questão norteadora: como o adolescente com cegueira 

congênita adquire conceitos, assim como os objetivos, os critérios de seleção dos 

participantes e sua caracterização, os procedimentos para apreensão, análise e 

interpretação dos dados.  

 

2.1. Modalidade 

 

A pesquisa qualitativa foi escolhida por ter sido considerada apropriada para 

esta investigação. Buscou-se captar as singularidades dos participantes em 

interações que ocorreram de forma natural, registradas por meio de texto escrito. Os 

dados colhidos foram analisados, de modo coerente, flexível e detalhado; tendo 

como fundamento fontes e informações variadas do ponto de vista dos participantes 

da situação (LUDKE; ANDRE, 1986).   

Optou-se pela entrevista semiestruturada, com uma pergunta 

desencadeadora e flexível, em que novas perguntas foram introduzidas após a 

obtenção das respostas dos participantes entrevistados às questões propostas, com 

vistas à elucidação de informações que deram. Eles puderam discorrer livremente 

sobre o tema proposto, o que possibilitou que conteúdos significativos viessem à 

tona.  

 

2.2. Participantes 

 

Os critérios de seleção da amostra por conveniência deram-se pelo fato de 

esta pesquisadora atuar na rede municipal de ensino da cidade São Paulo como 

PAAI (Professora de Apoio e Acompanhamento à Inclusão), e acompanhar em 

visitas mensais todos os educandos com deficiência visual matriculados nas escolas 

pertencentes à Diretoria de Ensino Pirituba /Jaraguá.  

Os participantes desta pesquisa – cinco adolescentes com idades entre doze 

e quinze anos – foram escolhidos por apresentarem cegueira congênita. Para a sua 
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participação, foi solicitada a autorização dos pais ou responsáveis, que permitiram 

que fossem entrevistados.   

Não foram encontradas meninas que atendessem aos critérios de seleção da 

pesquisa (cegueira congênita e faixa etária entre doze e quinze anos). Dessa forma, 

explica-se o fato de os cinco participantes da pesquisa serem meninos. 

Dois adolescentes estavam matriculados, na época da realização da pesquisa 

(segundo semestre de 2016 e primeiro semestre de 2017), em escola pública 

estadual da cidade de São Paulo e os outros três, em escola da rede municipal. 

É importante ressaltar que os dois educandos matriculados na rede estadual 

de ensino de São Paulo, são conhecidos por esta pesquisadora, haja vista que 

cursaram o ensino fundamental na rede municipal de ensino de São Paulo e durante 

esse período foram acompanhados pela mesma. 

Estabeleceu-se esse grupo formado por cinco adolescentes com cegueira 

congênita e sem outros comprometimentos em vista do próprio objetivo da pesquisa.   

No quadro a seguir é apresentada a caracterização dos participantes da 

pesquisa, identificados por meio de nomes fictícios: Paulo, Gustavo, João, André e 

Renan. 

 
  Quadro 2 – Caracterização dos participantes da pesquisa 

 
Participan
te 

Características 
ao nascer 

Diagnóstico   
da cegueira 

Escolarização Acompanhamento para a 
inclusão 
 

Paulo  
(12 
anos) 

Cegueira 
congênita 

Retinopatia da 
prematuridade 
 

6º ano do 
ensino 
fundamental em 
escola municipal 
 

Frequenta semanalmente 
sala de recursos 
multifuncionais (SRM) na 
própria escola em que 
estuda, no período  
contraturno. 

Gustavo  
(15 
anos) 

Cegueira 
congênita 
 

Glaucoma 
congênito 

2º ano do 
ensino médio 
em escola 
estadual  

Frequenta semanalmente a 
Associação Laramara, 
especializada em deficiência 
visual, onde realiza o 
treinamento de orientação e 
mobilidade. 

João 
(12 
anos) 

Cegueira 
congênita 

Glaucoma 
agudo 

6º ano do 
ensino 
fundamental em 
escola municipal 
  

Frequenta semanalmente 
sala de recursos 
multifuncionais na própria 
escola, no período 
contraturno. 

André 
(14 
anos) 
 
 

Vidente (perdeu 
a visão aos 9 
meses por 
causa de uma 
cirurgia de 

Retinoblastoma 
(câncer na retina) 
 
 
 

1º ano do 
ensino médio 
em escola 
estadual 
 

Treinamento de orientação 
e mobilidade na Associação 
Laramara. 
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Participa
nte 

enucleação   do 
globo ocular - 
tumor na retina) 
 
 
 
Característica
s ao nascer 

 
 
 
 
 
 
Diagnóstico da 
cegueira 

 
 
 
 
 
 

 
Escolarização 

 
 
 
 
 
 
 
Acompanhamento para a 
inclusão 

Renan 
(13 
anos) 
 

Cegueira 
Congênita 

Retinopatia da 
prematuridade 

9º ano do 
ensino 
fundamental em 
escola municipal  

Frequenta semanalmente 
 sala de recursos 
multifuncionais, na própria 
escola, no período 
contraturno, e faz 
treinamento de orientação e 
mobilidade na Unidade para 
Reabilitação de Deficientes 
Visuais(URDV). 

 

 

2.3. Coleta e registro dos dados 

 

Após definir a problemática a ser investigada, realizar o levantamento 

bibliográfico, estabelecer os critérios de seleção dos participantes, iniciaram-se os 

contatos entre esta pesquisadora e as famílias dos entrevistados, para obter a 

autorização dos pais ou responsáveis para que participassem da entrevista (o termo 

de autorização encontra-se no Anexo).       

Três participantes – Gustavo, André e Renan, foram entrevistados em suas 

próprias casas, acompanhados dos pais. Essas entrevistas tiveram as seguintes 

durações: entrevista com o participante Gustavo – duração de cinquenta e quatro 

minutos; entrevista com o participante André - duração de uma hora e cinco minutos 

e entrevista com o participante Renan – duração de uma hora e onze minutos. 

Os participantes Paulo e João foram entrevistados na sala de recursos 

multifuncionais (SRM) da escola em que estudam, onde é feito o atendimento 

educacional especializado, acompanhados pela professora de atendimento de 

educacional especializado (PAEE). Como ambas as entrevistas foram desenvolvidas 

durante o horário de atendimento dos educandos na sala de recursos, o período de 

duração das mesmas foi de cinquenta minutos. 

As entrevistas foram feitas individualmente, em dois encontros. No primeiro, 

as questões propostas não atenderam aos objetivos da pesquisa, por isso foi 

necessário marcar uma segunda entrevista, na qual esta pesquisadora conseguiu 

colher os dados necessários para os objetivos desta investigação. 
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As questões apresentadas no primeiro encontro influenciaram o percurso e 

direcionamento das respostas dos participantes, impossibilitando que os 

participantes partissem de suas vivências e experiência perceptiva. Daí a 

necessidade de ser desenvolvido um segundo encontro para então atender a 

problemática apresentada nesta pesquisa. 

As entrevistas foram iniciadas solicitando-se aos participantes que falassem 

sobre as coisas que conheciam do mundo em que vivem. Os entrevistados falaram 

então sobre o que conhecem e mostraram interesse pelo tema, autenticidade e 

envolvimento nos relatos. 

 A forma de registro utilizada foi a gravação de áudio. Isso permitiu captar as 

informações imediatas, o modo como foram expressas, além de atentar às falas dos 

participantes, solicitando, quando necessário, que aprofundassem suas falas, 

trazendo mais detalhes sobre a temática abordada. 

Após a realização de cada entrevista, foi feita a transcrição literal de todas as 

falas.  

Os participantes entrevistados são adolescentes que têm em comum a 

cegueira congênita, mas histórias e experiências de vida diferentes. Por isso, as 

falas sobre os seus conhecimentos foram diversificadas, de acordo com suas 

individualidades e singularidades. 

 

2.4. Análise das entrevistas  

 

 Na análise fenomenológica dos dados, buscaram-se os significados 

manifestos nas experiências vivenciadas. O foco foi compreender o processo de 

aquisição de conceitos pelos adolescentes entrevistados com cegueira congênita. 

Isso foi feito por meio do registro escrito das falas, da busca de seus significados 

nas situações de vida dos participantes, assim como das características do seu 

modo de estar, sentir, pensar, atuar e perceber o mundo. 

Nesse sentido, a análise do que cada um expressou teve como diretriz 

esclarecer como acontece a aquisição de conceitos pela pessoa que tem cegueira 

congênita.  Como esclarece Bardin (2010):  

Uma fala relativamente espontânea, com um discurso falado, que 

uma pessoa – o entrevistado – orquestra mais ou menos à sua 
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vontade. Encenação livre daquilo que a pessoa viveu, sentiu e 

pensou a propósito de alguma coisa. A subjetividade está muito 

presente: uma pessoa fala. Diz “eu” com o seu próprio sistema de 

pensamentos, os seus processos cognitivos, os seus sistemas de 

valores e de representações, as suas emoções, a sua afetividade e a 

afloração do seu inconsciente (p. 89). 

 

As entrevistas foram transcritas, lidas e relidas, foi feita a análise do seu 

conteúdo, com a intenção de identificar as temáticas atinentes aos objetivos desta 

pesquisa. Buscou-se compreender o que os entrevistados relataram e suas 

percepções.  

A organização da análise compôs-se das etapas que seguem:  

 

1) Seleção, em cada entrevista transcrita, do que o educando afirma saber. 

2) Construção de quadro identificando, diante do referencial de análise, se o que 

o educando declarou conhecer trata-se de conceito ou de representação 

concreta. 

3) Discriminação das unidades de significado, focalizando o fenômeno objeto da 

pesquisa: a aquisição de conceitos na ausência de qualquer experiência do 

sentido da visão. 

4) Síntese das unidades de significado, dentro de uma afirmação consistente 

com o fenômeno em foco. 

5) Reflexão sobre os dados dos itens anteriores, relativamente à fundamentação 

teórica desta tese. 

 

Os trechos das respostas elencados como unidades de significados foram 

aqueles que trouxeram as ideias mais importantes expressas pelo participante.  

De acordo com Castro (2003), as unidades de significado são: “discriminação 

espontaneamente percebida nas descrições dos participantes, psicologicamente 

ligada à perspectiva do pesquisador” e o “mundo de significados do aluno”. 

“Significado definido como aquilo que ele organiza a partir de sua maneira de 

pensar, sentir e agir” (p. 202).  

As unidades de significado são as situações que evidenciam a ocorrência do 

fenômeno aquisição/assimilação de conceitos pela pessoa sem a experiência visual. 

São os indícios que revelam a essência do fenômeno vivido, contextualizado, 

mostrando a originalidade de como ele acontece no solo da experiência humana.  
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O quadro a seguir permite melhor compreensão das categorias de análise. 

 

Quadro 3 – Referencial para análise das entrevistas  

 

 

 

Representação concreta 

 

Conceito  

 

Representação mental presa à concretude 

– procedimento intelectivo e cognitivo na 

ausência de abstração. 

 

Noção das propriedades e características de 

uma classe de seres, objetos ou entidades. 

Faculdade cognoscitiva de abstração. 
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3. ANÁLISE 

 

3.1. Análise da entrevista de Paulo 

 

3.1.1. Seleção da entrevista transcrita de Paulo do que sabe sobre os itens 

especificados 

 

1) Escola 

É um espaço grande, com várias salas de aula, secretaria, refeitório, quadra, árvores 

e pátio. Tem um portão de aço que leva para o estacionamento onde os professores 

guardam os carros. Tem dois andares, tem um elevador, tem salas no andar de 

baixo e no andar de cima. Minha sala de aula é grande, tem o formato de um 

retângulo, tem várias carteiras, uma lousa, o armário da professora e tem um 

aquário que fica no fundo da sala. 

 

2) Salas de aula da própria escola 

São lugares para as pessoas estudarem. Elas têm forma retangular e possuem 

carteiras, mesa, lousa, armários e vitrôs. A minha sala de aula deste ano fica no 

térreo, é a primeira sala do corredor. Sei porque eu chego na escola, caminho uns 

dez passos e chego na minha sala.  É a primeira sala do corredor e não precisa 

subir escadas. Sei que as salas de aula da escola são retangulares porque me 

descreveram e também porque conheço o espaço delas pelo toque e andando por 

elas.  

 

3) Os armários das salas de aula e de outros locais  

Os armários das salas de aula são de ferro, têm forma retangular, são mais altos do 

que eu e têm duas portas. Os professores guardam nossos materiais e nossos livros 

neles. Conheço o armário que tem na cozinha da minha casa. Eu aprendi como ele é 

passando a mão e tocando nele. Ele é de madeira, tem várias portas e gavetas. Nas 

portas e nas gavetas tem uma alça que serve para abrir para poder colocar as 

coisas dentro dele. Tem o armário do banheiro da minha casa. Ele também é de 

madeira, tem uma porta comprida com um puxador e dentro tem três prateleiras. 
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4) Prateleiras do armário do banheiro da própria casa 

São pedaços de tábuas de madeiras, são repartições para dividir um espaço. Não vi 

outras prateleiras. 

 

5) Lousa da escola e da própria casa 

É um retângulo que fica preso na parede. Eu aprendi o que é passando a mão. Ela 

serve para escrever. Algumas são em madeira e outras em plástico. Em umas 

lousas se escreve com o canetão e em outras com o giz. Na minha casa tem uma 

lousa pequena de madeira que meu pai comprou para a gente brincar de escolinha. 

Ela tem a forma de um quadrado e meu pai a pendurou na parede. 

 

6) Parede 

Parede é uma divisão de um cômodo, tem a forma de um quadrado ou retângulo e é 

construída com tijolos. Tem parede feita de plástico também. Lá na sala de recursos 

da minha escola, tem uma parede que separa o lugar que a professora troca a fralda 

das crianças do restante da sala. Um dia eu bati a mão e fez um barulho diferente, aí 

minha professora me explicou que aquela parede é feita de plástico.  Sei pouco de 

plástico, só o que meu professor falou: que o plástico é um produto feito com 

petróleo.  

 

7) Quadra da escola 

É grande e tem a forma de um quadrado, ela tem duas traves e o piso é bem lisinho 

e escorregadio. Uma vez eu escorreguei e caí na quadra – estava jogando futebol, 

chutei a bola no gol e me desequilibrei, fui direto para o chão –, passei a mão no 

chão e percebi o quanto o piso é liso.  

É o local em que os alunos jogam várias modalidades de esportes, como basquete, 

vôlei, futebol, handebol e outros.  

 

8) Vitrôs da escola e da própria casa 

 Objeto feito de ferro que é colocado numa abertura na parede. Ele tem vidros e uma 

parte de ferro que abre e fecha. Os vitrôs da minha casa são diferentes, são 
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menores do que os da escola e têm os puxadores em ferro e abrem para fora, 

enquanto que os da escola são de correr. 

 

9) Refeitório da escola  

O refeitório é um espaço grande, em forma de um retângulo, onde ficam muitas 

mesas e cadeiras para os alunos fazerem as refeições. Quando eu cheguei na 

escola no primeiro ano, a professora Paulina me levou para conhecer o refeitório, 

mostrou os espaços e a localização das mesas e o local que a gente vai para pegar 

a merenda. Sei que o espaço é grande porque preciso dar vários passos para 

chegar até o local que eu pego a merenda e para encontrar as mesas. Sei que são 

muitas porque já tateei todas elas para conhecer, tem mesas com quatro cadeiras e 

algumas são maiores e nelas sentam várias crianças. 

 

10) Mesa da escola e outras 

Conheço a mesa da escola e as mesas que existem nas casas das pessoas, elas 

podem ser quadradas, redondas e outras têm a forma oval. Servem para fazer as 

refeições. Existem as mesas dos professores, que são quadradas também e 

possuem algumas gavetas para guardar as coisas. 

 

 11)  Maquetes 

 Sei que maquetes são minicidadezinhas feitas com reciclagem ou massinha de 

modelar. Nelas podem ter pessoas, árvores, casas, prédios e outras coisas mais. 

Fizemos uma maquete na minha escola, na aula de geografia, explicando como é o 

nosso bairro. 

 

 12)  Árvores na escola 

Eu aprendi sobre árvore passando a mão nela. É uma planta redonda, alta, com 

muitas folhas. As árvores da minha escola não têm frutos, só folhas, flores e galhos. 

Algumas têm cipós. Na minha casa tem uma árvore chamada laranjeira. Tem época 

do ano em que cai no chão um monte de laranjinhas, sei disso porque saio tateando 

com meu irmão e vou encontrando várias laranjas e colocando na sacola, aí depois 

eu lavo e chupo. Já vi outras árvores também, já toquei nas árvores que têm no 

parque Villa Lobos. 
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13) Bola 

A professora me deu uma bola para tatear e me falou que ela tem o formato de um 

círculo. Aí um dia a professora me ensinou a desenhar um sol e também me 

explicou que o sol tem o formato do círculo. Teve um dia que a escola fez uma 

excursão ao museu do futebol e nesse dia eu vi uma bola que tem guizo. Ela faz um 

barulho quando a gente sacode.  

 

14) Escultura 

São miniaturas em formato de pessoas, animais ou objetos que são feitas em gesso 

ou argila. Você pode tocar e passar a mão para ver como ela é. Já vi outras 

esculturas. A minha mãe tem uma escultura com a forma de um cavalo, ele está com 

a pata levantada como se fosse dar um coice. Minha mãe coloca na estante na sala 

para enfeitar.  

 

Quadro 4 – Análise do que o entrevistado Paulo afirmou conhecer 

O QUE CONHECE 

 

O QUE O PARTICIPANTE FALOU 

 

REPRESENTAÇÃO CONCRETA 

(Cf. definição no quadro 3) 

 

CONCEITO 

(Cf. definição no quadro 3) 

Escola 

É um espaço grande, com várias 

salas de aula, secretaria, refeitório, 

quadra, árvores e pátio. Tem um 

portão de aço que leva para o 

estacionamento onde os 

professores guardam os carros. 

Tem dois andares, tem um 

elevador, tem salas no andar de 

baixo e no andar de cima. Minha 

sala de aula é grande, tem o 

formato de um retângulo, tem 

várias carteiras, uma lousa, o 

armário da professora e tem um 

aquário que fica no fundo da sala. 

 

Referência a características dos 

objetos existentes na escola: forma, 

tamanho, material, quantidade, 

percebidas por contato ou por 

repetição de definição. 

 

 

 

 

 

A afirmação “é um espaço 

grande com várias salas de 

aula” pode estar se referindo a 

propriedades e características 

de uma classe de uma 

entidade, por elaboração do 

educando, ou por repetição de 

definição. 

 

 

Salas de aula da própria escola Referência a características da sala: A afirmação “são lugares para 



 
 

59 
 

São lugares para as pessoas 

estudarem. Elas têm forma 

retangular e possuem carteiras, 

mesa, lousa, armários e vitrôs.  Sei 

porque me descreveram e também 

porque conheço o espaço delas 

pelo toque e andando por elas. A 

minha sala de aula deste ano fica 

no térreo, é a primeira sala do 

corredor, sei porque eu chego na 

escola, caminho uns dez passos e 

chego na minha sala. Eu não 

preciso subir escadas. 

forma, localização, tamanho, 

quantidade, percebidas por contato 

ou por repetição de definição. 

 

as pessoas estudarem” pode 

estar se referindo a 

propriedades e características 

de uma classe de uma 

entidade, por elaboração do 

educando, ou por repetição de 

definição. 

Armários das salas de aula e de 

outros locais  

Os armários das salas de aula são 

de ferro, têm forma retangular, são 

mais altos do que eu e têm duas 

portas. Os professores guardam 

nossos materiais e nossos livros 

neles. Conheço o armário que tem 

na cozinha da minha casa. Eu 

aprendi como ele é passando a 

mão e tocando nele. Ele é de 

madeira, tem várias portas e 

gavetas. Nas portas e nas gavetas 

tem uma alça que serve para abrir 

para poder colocar as coisas 

dentro dele. Tem o armário do 

banheiro da minha casa. Ele 

também é de madeira, tem uma 

porta comprida com um puxador e 

dentro tem três prateleiras. 

 

 

Referência a características dos 

armários das salas de aula e de 

outros locais: matéria-prima 

(material), forma, função, 

localização, tamanho, quantidade, 

percebidas por contato concreto ou 

por repetição de definição. 

 

 

A afirmação “os professores 

guardam nossos materiais e 

nossos livros neles [...] 

Conheço o armário que tem 

na cozinha da minha casa. Ele 

é de madeira, tem várias 

portas e gavetas. Nas portas e 

nas gavetas tem uma alça que 

serve para abrir para poder 

colocar as coisas dentro dele” 

pode estar se referindo a 

propriedades e características 

de uma classe de objetos, por 

elaboração do educando, ou 

por repetição de definição. 

Prateleiras do armário do 

banheiro da própria casa 

 São pedaços de tábuas de 

madeira, são repartições para 

dividir um espaço. Não vi outras 

prateleiras. 

 

Referência a características do 

armário: matéria-prima (material), 

tamanho e forma, percebidas por 

contato concreto ou por repetição de 

definição. 

 

A afirmação “são repartições 

para dividir um espaço” pode 

estar se referindo a 

propriedades e características 

de uma classe de objetos, por 

elaboração do educando ou 

por repetição de definição. 
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Lousa da escola e da própria 

casa 

É um retângulo que fica preso na 

parede. Eu aprendi o que é 

passando a mão. Ela serve para 

escrever. Algumas são em 

madeira e outras em plástico. Em 

umas lousas se escreve com o 

canetão e em outras com o giz. Na 

minha casa tem uma lousa 

pequena de madeira que meu pai 

comprou para a gente brincar de 

escolinha. Ela tem a forma de um 

quadrado e meu pai a pendurou na 

parede. 

 

 

Referência a características da 

lousa: forma, localização, tamanho, 

matéria prima (material), percebidas 

por contato concreto ou por 

repetição de definição. 

 

 

A afirmação “ela serve para 

escrever” pode estar se 

referindo a propriedades e 

características de uma classe 

de objetos, por elaboração do 

educando ou por repetição de 

definição. 

Parede 

Parede é uma divisão de um 

cômodo, tem forma de um 

quadrado ou retângulo e é 

construída com tijolos. Tem parede 

feita de plástico também. Lá na 

sala de recursos da minha escola, 

tem uma parede que separa o 

lugar que a professora troca a 

fralda das crianças do restante da 

sala. Um dia eu bati a mão e fez 

um barulho diferente, aí minha 

professora me explicou que aquela 

parede é feita de plástico.  Sei 

pouco de plástico, só o que meu 

professor falou: que o plástico é 

um produto feito com petróleo. 

 

Referência a características da 

parede: forma, localização, tamanho, 

matéria-prima (material), percebidas 

por contato concreto ou por 

repetição de definição. 

 

A afirmação “parede é uma 

divisão de um cômodo [...] que 

separa o lugar” pode estar se 

referindo a propriedades e 

características de uma classe 

de uma entidade, por 

elaboração do educando ou 

por repetição de definição. 

Quadra da escola 

É grande e tem a forma de um 

quadrado, ela tem duas traves e o 

piso é bem lisinho e escorregadio. 

Uma vez eu escorreguei e caí na 

quadra – estava jogando futebol, 

chutei a bola no gol e me 

desequilibrei, fui direto para o chão 

– passei a mão no chão e percebi 

o quanto o piso é liso.  

É o local em que os alunos jogam 

 

Referência a características da 

quadra: tamanho, textura e 

localização, percebidas por contato 

concreto ou por repetição de 

definição.   

 

 

 

A afirmação “é o local que os 

alunos jogam várias 

modalidades de esportes, 

como basquete, vôlei, futebol, 

handebol e outros” pode estar 

se referindo a propriedades e 

características de uma classe 

de uma entidade, por 

elaboração do educando ou 

por repetição de definição.  
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várias modalidades de esportes, 

como basquete, vôlei, futebol, 

handebol e outros.  

 

Vitrôs da escola e da própria 

casa 

 Objeto feito de ferro que é 

colocado numa abertura na 

parede. Ele tem vidros e uma parte 

de ferro que abre e fecha. Os 

vitrôs da minha casa são 

diferentes, são menores do que os 

da escola e têm os puxadores em 

ferro e abrem para fora enquanto 

que os da escola são de correr. 

 

 

Referência a características do vitrô: 

tamanho, quantidade, localização, 

percebidas por contato concreto ou 

por repetição de definição. 

 

A afirmação “objeto feito de 

ferro que é colocado numa 

abertura na parede. Ele tem 

vidros e uma parte de ferro 

que abre e fecha” pode estar 

se referindo a propriedades e 

características de uma classe 

de objetos, por elaboração do 

educando ou por repetição de 

definição.  

Refeitório da escola  

O refeitório é um espaço grande 

em forma de um retângulo, onde 

ficam muitas mesas e cadeiras 

para os alunos fazerem as 

refeições. Quando eu cheguei na 

escola no primeiro ano, a 

professora Paulina me levou para 

conhecer o refeitório, mostrou os 

espaços e a localização das 

mesas e o local que a gente vai 

para pegar a merenda. Sei que o 

espaço é grande porque preciso 

dar vários passos para chegar até 

o local que eu pego a merenda e 

para encontrar as mesas. Sei que 

são muitas porque já tateei todas 

elas para conhecer, tem mesas 

com quatro cadeiras e algumas 

são maiores e nelas sentam várias 

crianças. 

 

 

Referência a características do 

refeitório: tamanho, forma, material, 

função, localização, percebidas por 

contato concreto ou por repetição de 

definição. 

 

 

A afirmação “é um espaço 

onde ficam muitas mesas e 

cadeiras para os alunos 

fazerem as refeições” pode 

estar se referindo a 

propriedades e características 

de uma classe de uma 

entidade, por elaboração do 

educando ou por repetição de 

definição. 

 

 

 

 

 

Mesa da escola e outras 

Conheço a mesa da escola e as 

mesas que existem nas casas das 

pessoas, elas podem ser 

quadradas, redondas e outras têm 

a forma oval. Servem para fazer as 

refeições. Existem as mesas dos 

 

Referência a características da 

mesa: forma, função, percebidas por 

contato concreto ou por repetição de 

definição. 

 

A afirmação “conheço a mesa 

da escola e as mesas que 

existem nas casas das 

pessoas, elas podem ser 

quadradas, redondas e outras 

têm a forma oval. Servem 
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professores, que são quadradas 

também e possuem algumas 

gavetas para guardar as coisas. 

 

para fazer as refeições” pode 

estar se referindo a 

propriedades e características 

de uma classe de objetos, por 

elaboração do educando ou 

por repetição de definição. 

Maquetes 

 Sei que maquetes são 

minicidadezinhas feitas com 

reciclagem ou massinha de 

modelar. Nelas podem ter 

pessoas, árvores, casas, prédios e 

outras coisas mais. 

Fizemos uma maquete na minha 

escola, na aula de geografia, 

explicando como é o nosso bairro. 

 

 

Referência a características da 

maquete: tamanho, material, função, 

percebidas por contato concreto ou 

por repetição de definição. 

 

A afirmação “sei que 

maquetes são mini 

cidadezinhas feitas com 

reciclagem ou massinha de 

modelar. Nelas pode ter 

pessoas, árvores, casas, 

prédios e outras coisas mais” 

pode estar se referindo a 

propriedades e características 

de uma classe de objetos, por 

elaboração do educando ou 

por repetição de definição. 

Árvores na escola 

Eu aprendi sobre árvore passando 

a mão nela. É uma planta redonda, 

alta, com muitas folhas. As árvores 

da minha escola não têm frutos, só 

folhas, flores e galhos. Algumas 

têm cipós. Na minha casa tem uma 

árvore chamada laranjeira. Tem 

época do ano em que cai no chão 

um monte de laranjinhas, sei disso 

porque saio tateando com meu 

irmão e vou encontrando várias 

laranjas e colocando na sacola, aí 

depois eu lavo e chupo. Já vi 

outras árvores também, já toquei 

nas árvores que têm no parque 

Villa Lobos. 

 

Referência a características da 

árvore: tamanho, forma, função, 

percebidas por contato concreto ou 

por repetição de definição. 

 

 

A afirmativa “é uma planta” 

pode estar se referindo a 

propriedades e características 

de uma classe de seres, por 

elaboração do educando ou 

por repetição de definição. 

 

Bola utilizada na aula de 

Educação Física e outras 

A professora me deu uma bola 

para tatear e me falou que ela tem 

o formato de um círculo. Aí um dia 

a professora me ensinou a 

desenhar um sol e também me 

explicou que o sol tem o formato 

 

Referência a características da bola: 

forma, função, percebidas por 

contato concreto. 

 

 

Na definição de “bola”, 

apresentada, o participante 

não apresentou as 

características e propriedades 

da classe em que se insere, o 

que indica ausência da noção 

intelectiva e cognoscitiva de 
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3.1.2. Comentários descritivos interpretativos do Quadro 4  

Estes comentários referem-se à segunda e à terceira colunas, em duas 

etapas independentes, e seguem a sequência em que são apresentados no Quadro 

4. 

Os quatorze itens da fala do entrevistado da segunda coluna indicam 

predominância de representação mental presa à concretude. Com relação aos dez 

itens a seguir, o entrevistado teve contato concreto com o que afirmou conhecer: 

salas de aula, armários, lousa, parede, quadra da escola, refeitório, maquetes, 

árvores, bola e esculturas. Quatro itens – escola, prateleiras, vitrôs e mesa – 

deixaram dúvida se as características de função, forma, quantidade, matéria-prima, 

tamanho, localização do objeto ou entidade foram percebidas por contato ou por 

repetição de informações. 

Na terceira coluna, na qual aparecem registrados quatorze itens da fala do 

entrevistado, treze indicam que ele possui a noção intelectiva e cognoscitiva de 

abstração, referente às características das classes de seres, objetos ou entidades 

em que eles se inserem e que são: escola, salas de aula, armários, prateleiras, 

lousa, parede, quadra da escola, vitrôs, refeitório, mesa, maquete, árvores e 

esculturas. Cabe, no entanto, ressaltar que quatro desses treze itens – escola, 

do círculo.  

Teve um dia que a escola fez uma 

excursão ao museu do futebol e 

nesse dia eu vi uma bola que tem 

guizo. Ela faz um barulho quando 

a gente sacode.  

abstração. 

 

 

 

Esculturas 

São miniaturas em formato de 

pessoas, animais ou objetos que 

são feitas em gesso ou argila. 

Você pode tocar e passar a mão 

para ver como ela é. Já vi outras 

esculturas. A minha mãe tem uma 

escultura com a forma de um 

cavalo, ele está com a pata 

levantada como se fosse dar um 

coice. Minha mãe coloca na 

estante na sala para enfeitar. 

Referência a características da 

escultura: forma, função, material, 

percebidas por contato concreto ou 

por repetição de definição. 

 

A afirmação “são miniaturas 

em formato de pessoas, 

animais ou objetos que são 

feitas em gesso ou argila” 

pode estar se referindo a 

propriedades e características 

de uma classe de objetos, por 

elaboração do educando ou 

por repetição de definição. 
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prateleiras, vitrôs e mesa – deixaram dúvida se a referência é feita a propriedades e 

características de uma classe de objetos por elaboração do aluno ou por simples 

repetição de definição recebida. 

Ainda em relação à terceira coluna, o objeto “bola” foi o único para o qual o 

educando não apresentou as características e propriedades da classe em que se 

insere, o que indica ausência da noção intelectiva e cognoscitiva de abstração. 

Após análise das informações contidas em ambas as colunas, foi possível 

constatar que a representação concreta, apresentou-se como um caminho para a 

construção e aquisição dos conceitos apresentados pelo participante. De acordo 

com Ausubel (1968), a aquisição de conhecimento ocorre por meio da descoberta de 

informações na vivência do dia a dia ou na educação e amplia-se com o processo de 

representação concreta para a abstrata, na aquisição de conceitos.  

As dúvidas registradas na segunda e na terceira coluna sobre as 

características do que o entrevistado afirmou conhecer, devido à própria percepção 

dele, ou por simples repetição de definição recebida, evidenciam que: 1) na 

entrevista, poderiam ter sido solicitadas mais informações sobre o que o educando 

dizia conhecer; 2) alcançar o que um entrevistado afirma conhecer requer perscrutar 

sua fala, indo além da simples informação.   

A fala do participante Paulo exprime a constatação de que sua experiência 

perceptiva influenciou a aquisição de conceitos. Essa comprovação confirma-se nas 

definições apresentadas pelo mesmo e podem ser exemplificadas quando este 

relata as experiências de conhecer a bola com guizo no museu do futebol, na 

averiguação de que o chão da quadra é liso ao passar a mão e na verificação de 

que as laranjinhas da laranjeira do seu quintal caem ao chão pela experiência de 

tateá-las no seu quintal. 

 

3.2. Análise da entrevista de Gustavo 

 

3.2.1. Seleção da entrevista transcrita de Gustavo do que sabe sobre os itens 

especificados 

 

1) Casa da família e outras 
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A minha casa é grande, tem dois andares. No andar de baixo tem a sala, uma 

cozinha e um banheiro. Aí tem uma escada que você sobe e leva para o andar de 

cima onde ficam os quartos. Lá tem o quarto da minha mãe e o quarto que dormem 

eu e o meu irmão e o outro banheiro. Eu fui aprendendo o que era uma casa desde 

pequeno. Às vezes brincando eu passava pela cozinha, pelo quarto, pelo banheiro e, 

quando eu não entendia, minha mãe fazia a descrição dos cômodos para mim.  

 

2) Andar (arquitetura) 

Significa que ela (casa) tem dois pisos. Um fica em cima do outro. Tem uma laje e 

foram construídos outros cômodos no piso de cima, por isso, para chegar ao 

segundo andar precisamos subir a escada. 

Sei que existem prédios com muitos andares que não dá para subir de escada 

porque são muitos andares e por isso as pessoas sobem de elevador. 

3) Sala da própria casa e outras 

Sala é o cômodo da casa que ficam os sofás, o rack e a televisão. As pessoas ficam 

na sala conversando e assistindo. É o lugar da minha casa que eu mais gosto de 

ficar. Conheço as salas das casas das minhas tias e da minha avó. A maioria das 

salas têm sofás, televisão e estantes. Na sala da minha avó tem uma vitrola. 

 

4) Vitrola 

Ah, vitrola é um tipo de um toca-disco, mas é diferente porque é feita de madeira e 

não toca CDs, só discos de antigamente. Nunca vi outras, só conheço a vitrola da 

minha avó. Meu avô falou que o disco que toca na vitrola chama-se disco de vinil. 

 

5) Cozinha da própria casa e outras 

A cozinha é o cômodo da casa onde as pessoas preparam a comida, lavam louça e 

fazem as refeições. A cozinha da minha casa é bonita, tem uma geladeira, um 

fogão, um armário e uma mesa com cadeiras. Meu pai reformou a cozinha no ano 

passado, mandou colocar um piso novo e trocou o gabinete da pia. Eu conheço 

outras cozinhas também, as cozinhas das casas da minha avó e das casas das 

minhas tias. A cozinha da minha avó é bem grande, ela é muito grande, tem duas 

mesas e dois armários. Já as cozinhas das minhas tias são parecidas com a cozinha 

da minha casa, são pequenas.  
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6) Geladeira da própria casa e outras 

A geladeira é um objeto utilizado nas casas para guardar alimentos. Ela é feita de 

ferro, é comprida e muito gelada. Ela tem duas portas e tem várias partes dentro 

dela, as gavetas e as grades para pôr as coisas em cima. As portas da geladeira são 

a parte que a faz abrir e fechar para que a gente possa pegar os alimentos e 

guardar. A porta de cima é a do freezer, onde guardamos as carnes, que ficam muito 

duras, igual pedra. Em casa tinha outra geladeira que era menor, mas o motor 

estragou e meu pai teve que comprar uma nova. Eu alcançava o teto dela e 

conseguia colocar tranquilamente as coisas em cima dela e nessa nova eu não 

consigo pôr uma coisa em cima dela porque ela é muito alta. 

 

7) Ferro 

Ferro é um metal muito resistente utilizado para fazer vários produtos como carros, 

máquinas, eletrodomésticos e outras coisas. Os produtos feitos de ferro são muito 

pesados e duros. 

 

8) Fogão da própria casa e outros 

Fogão é um objeto que também é feito de ferro, tem as bocas onde sai o gás, o 

forno e serve para cozinhar a comida. Já toquei no fogão da minha avó também. Sei 

que tem uns fogões que são feitos de barro também. Uma vez eu vi um na casa do 

amigo do meu pai. Eu toquei nele e achei muito diferente. Ele cozinhava com lenha.  

 

9) Armário 

O armário é um objeto de madeira com várias portas e gavetas que serve para 

guardar as coisas. Eu aprendi passando a mão nele e tocando na alça que serve 

para abri-lo e aprendi também colocando coisas dentro dele. Tem os armários que 

ficam na minha sala de aula. Eles são de ferro e não têm gavetas, só portas. 

 

10) Quarto pessoal e outros 

Quarto é o cômodo da casa que a gente dorme. O quarto meu e do meu irmão é 

pequeno e um pouco apertado. Ele tem duas camas e um guarda-roupa. O quarto 

da minha mãe é maior que o meu quarto e tem uma cama de casal e um guarda-
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roupa. A parede é muito mais comprida e tem mais espaço para andar. Conheço 

também os quartos das casas da minha família. Geralmente eles são parecidos, a 

maioria dos quartos tem cama e guarda-roupa. Alguns quartos têm televisão, como 

o quarto da casa do meu tio.  

 

11) Cama 

Cama é um móvel feito com madeira ou ferro com um colchão em cima que as 

pessoas utilizam para descansar e para dormir. Existem camas de solteiro que são 

menores e só dorme uma pessoa e camas de casal que são largas e dormem duas 

pessoas. Eu já sentei em várias camas, tem camas chamadas box que não têm pés, 

tem camas com pés redondos, quadrados e tem camas mais fofinhas porque 

quando a gente senta o colchão afunda, é bem fofinha, e outras camas não são 

muito fofinhas, são mais duras.  

 

12) Colchão 

É uma espuma encapada com um tecido que fica por cima da cama e serve para as 

pessoas dormirem em cima. 

 

13) Círculo 

Tem a forma circular e não tem pontas e nem lados. Conheço o copo, a garrafa e 

outros que têm a forma circular.   

 

14) Copo 

Copo é um objeto que pode ser feito de vidro ou de plástico, tem forma circular e 

serve para beber líquidos. Existem também copos descartáveis. Eles são feitos de 

um plástico fininho para a pessoa beber o líquido e descartar. 

 

15) Garrafa 

Garrafa é um objeto circular e comprido com um bico mais estreito. Ela é utilizada 

para armazenar bebidas. Também existem vários tipos de garrafas: de vidro, de 

plástico, mais curtas, mais compridas, garrafas térmicas que mantêm o líquido 

quente ou gelado, e outros tipos. 
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16) Quadrado 

A forma geométrica quadrado tem quatro lados iguais com o mesmo comprimento. O 

tampo da mesa da minha casa é quadrado, as janelas e outras coisas. 

 

17) Janela da própria casa e outras 

Janela é um objeto feito de ferro que é colocado numa abertura da parede das 

casas. Quando está aberta, ela serve para ajudar a clarear a casa e quando está 

fechada ela ajuda a escurecer a casa. Existem janelas feitas de madeira também.  

 

 

18) Guarda-roupa 

Guarda-roupa é um tipo de um armário também. Ele é feito de madeira e é utilizado 

para guardar roupas, sapatos e outras coisas. Eu já toquei no guarda- roupa da 

minha avó. Ele tem um espelho muito grande na porta. Os guarda-roupas lá da 

minha casa são diferentes porque não têm espelhos 

 
 
 
Quadro 5 – Análise do que o entrevistado Gustavo afirmou conhecer  

O QUE CONHECE 

 

O QUE O PARTICIPANTE FALOU 

 

REPRESENTAÇÃO CONCRETA 

(Cf. definição no quadro 3) 

 

CONCEITO 

(Cf. definição no quadro 3) 

 

Casa da família e outras 

A minha casa é grande, tem dois 

andares. No andar de baixo tem 

a sala, uma cozinha e um 

banheiro. Aí tem uma escada 

que você sobe e leva para o 

andar de cima onde ficam os 

quartos. Lá tem o quarto da 

minha mãe e o quarto que 

dormem eu e o meu irmão e o 

outro banheiro. Eu fui 

aprendendo o que era uma casa 

  

Referência a características da 

casa: tamanho, forma, função, 

localização, percebidas pelo 

contato concreto. 
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desde pequeno. Às vezes 

brincando eu passava pela 

cozinha, pelo quarto, pelo 

banheiro e quando eu não 

entendia, minha mãe fazia a 

descrição dos cômodos para 

mim. 

 

Andar (arquitetura) 

Significa que a casa tem dois 

pisos. Um fica em cima do outro. 

Tem uma laje e foram 

construídos outros cômodos no 

piso de cima, por isso, para 

chegar ao segundo andar 

precisamos subir a escada. Sei 

que existem prédios com muitos 

andares que não dá para subir 

de escada porque são muitos 

andares e por isso as pessoas 

sobem de elevador. 

 

 
Referência a características do 

andar: função, localização, 

percebidas ou por repetição de 

definição. 

 

A afirmação “significa que a casa 

tem dois pisos. Um fica em cima do 

outro. Tem uma laje e foram 

construídos outros cômodos no 

piso de cima [...] pode estar se 

referindo a propriedades e 

características de uma classe de 

objetos, por elaboração do 

educando ou por repetição de 

definição. 

 

Sala da própria casa e outras 

Sala é o cômodo da casa que 

ficam os sofás, o rack e a 

televisão. As pessoas ficam na 

sala conversando e assistindo. É 

o lugar da minha casa que eu 

mais gosto de ficar. Conheço as 

salas das casas das minhas tias 

e da minha avó. A maioria das 

salas têm sofás, televisão e 

estantes. Na sala da minha avó 

tem uma vitrola. 

 
Referência a características da 

sala: função, localização, forma, 

percebidas pelo contato ou por 

repetição de definição. 

  . 
 

 

A afirmação “sala é o cômodo da 

casa que ficam os sofás, o rack e a 

televisão” pode estar se referindo a 

propriedades e características de 

uma classe de uma entidade, por 

elaboração do educando ou por 

repetição da definição.  

Vitrola 

Ah, vitrola é um tipo de um toca-

disco, mas é diferente porque é 

feita de madeira e não toca CDs, 

só discos de antigamente. Nunca 

vi outras, só conheço a vitrola da 

minha avó. Meu avô falou que o 

disco que toca na vitrola chama-

se disco de vinil. 

 
Referência a características da 

vitrola: função, matéria-prima 

(material), forma, percebidas por 

contato ou por repetição de 

definição. 

 
 

 

A afirmação “ah, vitrola é um tipo 

de um toca-disco, mas é diferente 

porque é feita em madeira e não 

toca CD, só discos de antigamente” 

pode estar se referindo a 

propriedades e características de 

uma classe de objetos, por 

elaboração do educando ou por 
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 repetição de definição. 

 

 

Cozinha da própria casa e 

outras 

A cozinha é o cômodo da casa 

onde as pessoas preparam a 

comida, lavam louça e fazem as 

refeições. A cozinha da minha 

casa é bonita, tem uma 

geladeira, um fogão, um armário 

e uma mesa com cadeiras. Meu 

pai reformou a cozinha no ano 

passado, mandou colocar um 

piso novo e trocou o gabinete da 

pia. Eu conheço outras cozinhas 

também, as cozinhas das casas 

da minha avó e das casas das 

minhas tias. A cozinha da minha 

avó é bem grande, ela é muito 

grande, tem duas mesas e dois 

armários. Já as cozinhas das 

minhas tias são parecidas com a 

cozinha da minha casa, são 

pequenas.  

 

Referência a características da 

cozinha: forma, função, 

localização, tamanho, percebidas 

pelo contato concreto. 

 
 

 

A afirmação “a cozinha é o cômodo 

da casa onde as pessoas preparam 

a comida, lavam louça e fazem as 

refeições” pode estar se referindo a 

propriedades e características de 

uma classe de uma entidade, por 

elaboração do educando ou por 

repetição de definição.  

 

Geladeira da própria casa e 

outras 

A geladeira é um objeto utilizado 

nas casas para guardar 

alimentos. Ela é feita de ferro, é 

comprida e muito gelada. Ela tem 

duas portas e tem várias partes 

dentro dela, as gavetas e as 

grades para pôr as coisas em 

cima. As portas da geladeira são 

a parte que a faz abrir e fechar 

 

Referência a características da 

geladeira: função, matéria-prima 

(material), tamanho, localização, 

forma, percebidas ou por repetição 

de definição. 

 

 

A afirmação “a geladeira é um 

objeto utilizado nas casas para 

guardar alimentos. Ela é feita de 

ferro, é comprida e muito gelada” 

pode estar se referindo a 

propriedades e características de 

uma classe de objetos, por 

elaboração do educando ou por 

repetição de definição. 
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para que a gente possa pegar os 

alimentos e guardar. A porta de 

cima é a do freezer, onde 

guardamos as carnes, que ficam 

muito duras, igual pedra. Em 

casa tinha outra geladeira que 

era menor, mas o motor estragou 

e meu pai teve que comprar uma 

nova. Eu alcançava o teto dela e 

conseguia colocar 

tranquilamente as coisas em 

cima dela e nessa nova eu não 

consigo pôr uma coisa em cima 

dela porque ela é muito alta. 

 

Ferro 

Ferro é um metal muito 

resistente utilizado para fazer 

vários produtos como carros, 

máquinas, eletrodomésticos e 

outras coisas. Os produtos feitos 

de ferro são muito pesados e 

duros. 

 

 

Referência a características do 

ferro: matéria-prima (material), 

função, percebidas pelo contato 

concreto ou por repetição de 

definição.  

 
 

 

A afirmação “ferro é um metal muito 

resistente utilizado para fazer 

vários produtos como carros, 

máquinas e eletrodomésticos” pode 

estar se referindo a propriedades e 

características de uma classe de 

objetos, por elaboração do 

educando ou por repetição de 

definição. 

 

Fogão da própria casa e outros 

Fogão é um objeto que também 

é feito de ferro, tem as bocas 

onde sai o gás, o forno e serve 

para cozinhar a comida. Já 

toquei no fogão da minha avó 

também. Sei que tem uns fogões 

que são feitos de barro também. 

Uma vez eu vi um na casa do 

amigo do meu pai. Eu toquei nele 

e achei muito diferente. Ele 

cozinhava com lenha.  

 
Referência a características do 

fogão: matéria-prima (material), 

função, forma, percebidas pelo 

contato concreto ou por repetição 

de definição. 

 
 

 

A afirmação “fogão é um objeto que 

também é feito de ferro, tem as 

bocas onde sai o gás, o forno e 

serve para cozinhar a comida” 

pode estar se referindo a 

propriedades e características de 

uma classe de objetos, por 

elaboração do educando ou por 

repetição de definição. 

 

Armário 

O armário é um objeto de 

madeira com várias portas e 

gavetas que serve para guardar 

as coisas. Eu aprendi passando 

 

Referência a características do 

armário: matéria-prima (material), 

função, forma, percebidas pelo 

contato concreto ou por repetição 

de definição. 

 

A afirmação “o armário é um objeto 

de madeira com várias portas e 

gavetas que serve para guardar as 

coisas” pode estar se referindo a 

propriedades e características de 

uma classe de objetos, por 
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a mão nele e tocando na alça 

que serve para abri-lo e aprendi 

também colocando coisas dentro 

dele. Tem os armários que ficam 

na minha sala de aula. Eles são 

de ferro e não têm gavetas, só 

portas. 

elaboração do educando ou por 

repetição de definição. 

 

 

Quarto pessoal e outros 

Quarto é o cômodo da casa que 

a gente dorme. O quarto meu e 

do meu irmão é pequeno e um 

pouco apertado. Ele tem duas 

camas e um guarda-roupa. O 

quarto da minha mãe é maior 

que o meu quarto e tem uma 

cama de casal e um guarda-

roupa. A parede é muito mais 

comprida e tem mais espaço 

para andar. Conheço também os 

quartos das casas da minha 

família. Geralmente eles são 

parecidos, a maioria dos quartos 

tem cama e guarda-roupa. 

Alguns quartos têm televisão, 

como o quarto da casa do meu 

tio.  

 
Referência a características do 

quarto: tamanho, função, forma, 

percebidas pelo contato concreto 

(“a parede é muito mais comprida 

e tem mais espaço para andar”) ou 

por repetição de definição. 

 

 

A afirmação “quarto é o cômodo da 

casa que a gente dorme” pode 

estar se referindo a propriedades e 

características de uma classe de 

uma entidade, por elaboração do 

educando ou por repetição de 

definição. 

 

 

Cama 

Cama é um móvel feito com 

madeira ou ferro com um colchão 

em cima que as pessoas utilizam 

para descansar e para dormir. 

Existem camas de solteiro que 

são menores e só dorme uma 

pessoa e camas de casal que 

são largas e dormem duas 

pessoas. Eu já sentei em várias 

camas, tem camas chamadas 

box que não têm pés, tem camas 

com pés redondos, quadrados e 

tem camas mais fofinhas porque 

quando a gente senta o colchão 

afunda, é bem fofinha, e outras 

 
 

Referência a características da 

cama: função, matéria-prima 

(material), forma, tamanho, 

percebidas pelo contato concreto 

ou por repetição de definição. 

 

 

 

A afirmação “cama é um móvel 

feito com madeira ou ferro com um 

colchão em cima que as pessoas 

utilizam para descansar e para 

dormir” pode estar se referindo a 

propriedades e características de 

uma classe de objetos, por 

elaboração do educando ou por 

repetição de definição. 
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camas não são muito fofinhas, 

são mais duras.  

 

Colchão 

É uma espuma encapada com 

um tecido que fica por cima da 

cama e serve para as pessoas 

dormirem em cima. 

 
 

Referência a características do 

colchão: função, matéria-prima 

(material), forma, localização, 

percebidas ou por repetição de 

definição. 

 

 

 

A afirmação “é uma espuma 

encapada com um tecido que fica 

por cima da cama e serve para as 

pessoas dormirem em cima” refere-

se a propriedades e características 

de uma classe de objetos, por 

elaboração do educando ou por 

repetição de definição.  

 

 

Círculo 

Tem a forma circular e não tem 

pontas e nem lados. Conheço o 

copo, a garrafa e outros que têm 

a forma circular. 

 
Referência à forma do círculo, 

percebida e/ou por informações. 

 

A afirmação “tem a forma circular e 

não tem pontas e nem lados” pode 

estar se referindo a propriedades e 

características de uma classe de 

objetos, por elaboração do 

educando ou por repetição de 

definição. 

 

 

Copo 

Copo é um objeto que pode ser 

feito de vidro ou de plástico, tem 

forma circular e serve para beber 

líquidos. Existem também copos 

descartáveis. Eles são feitos de 

um plástico fininho para a pessoa 

beber o líquido e descartar. 

 

 
 

Referência a características do 

copo: forma, função, matéria-prima 

(material), percebidas ou por 

repetição de definição. 

 

 

 

A afirmação “copo é um objeto que 

pode ser feito de vidro ou de 

plástico, que tem forma circular e 

serve para beber líquidos” pode 

estar se referindo a propriedades e 

características de uma classe de 

objetos, por elaboração do 

educando ou por repetição de 

definição. 

 

Garrafa 

Garrafa é um objeto circular e 

comprido com um bico mais 

estreito. Ela é utilizada para 

armazenar bebidas. Também 

existem vários tipos de garrafas: 

de vidro, de plástico, mais curtas, 

mais compridas, garrafas 

térmicas que mantêm o líquido 

quente ou gelado, e outros tipos. 

 
 

Referência a características da 

garrafa: função, matéria-prima 

(material), forma, tamanho, 

percebidas ou por repetição de 

definição, ou por informações. 

 

 

A afirmação “garrafa é um objeto 

circular e comprido com um bico 

mais estreito. Ela é utilizada para 

armazenar bebidas” pode estar se 

referindo a propriedades e 

características de uma classe de 

objetos, por elaboração do 

educando ou por repetição de 

definição. 
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Quadrado 

A forma geométrica quadrado 

tem quatro lados iguais com o 

mesmo comprimento. O tampo 

da mesa da minha casa é 

quadrado, as janelas e outras 

coisas. 

 

 
Referência a características do 

quadrado: forma e tamanho, 

percebidas e/ou por informações. 

 

 

A afirmação “a forma geométrica 

quadrado tem quatro lados iguais 

com o mesmo comprimento” pode 

estar se referindo a propriedades e 

características de uma classe de 

objetos, por elaboração do 

educando ou por repetição de 

definição. 

 

Janela da própria casa e 

outras 

Janela é um objeto feito de ferro 

que é colocado numa abertura 

da parede das casas. Quando 

está aberta, ela serve para 

ajudar a clarear a casa e quando 

está fechada ela ajuda a 

escurecer a casa. Existem 

janelas feitas de madeira 

também.  

 

 
Referência a características da 

janela: matéria-prima (material) e 

função, percebidas por repetição 

de definição, ou por informações.  

 
 

 

A afirmação “janela é um objeto 

feito de ferro que é colocado numa 

abertura da parede das casas. 

Quando está aberta, ela serve para 

ajudar a clarear a casa e quando 

está fechada ela ajuda a escurecer 

a casa” pode estar se referindo a 

propriedades e características de 

uma classe de objetos, por 

elaboração do educando ou por 

repetição de definição. 

 

 

Guarda-roupa 

Guarda-roupa é um tipo de um 

armário também. Ele é feito de 

madeira e é utilizado para 

guardar roupas, sapatos e outras 

coisas. Eu já toquei no guarda-

roupa da minha avó. Ele tem um 

espelho muito grande na porta. 

Os guarda-roupas lá da minha 

casa são diferentes porque não 

têm espelhos. 

 

 

 

 

 

 
Referência a características do 

guarda-roupa: função, matéria-

prima (material), tamanho, 

percebidas por contato concreto ou 

por repetição de definição, ou por 

informações. 

 

 

A afirmação “guarda-roupa é um 

tipo de armário também. Ele é feito 

de madeira e é utilizado para 

guardar roupas, sapatos e outras 

coisas” pode estar se referindo a 

propriedades e características de 

uma classe de objetos, por 

elaboração do educando ou por 

repetição de definição.  
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3.2.2. Comentários descritivos interpretativos do Quadro 5 

 

Os comentários referem-se à segunda e à terceira coluna, em duas etapas 

independentes, e seguem a sequência em que são apresentados no Quadro 5. 

Na segunda coluna, os dezoito itens da fala do entrevistado indicam 

predominância de representação mental presa à concretude, ao contato concreto 

com o que ele afirmou conhecer. São eles: casa, andar (arquitetura), sala, vitrola, 

cozinha, geladeira, ferro, fogão, armário, quarto, cama, colchão, círculo, copo, 

garrafa, quadrado, janela, guarda-roupa.  

Na terceira coluna, na qual foram registrados dezoito itens da fala do 

entrevistado, dezessete indicam que ele possui a noção intelectiva e cognoscitiva de 

abstração referente às características das classes de seres, objetos ou entidades 

em que se inserem, e que são: andar (arquitetura), sala, vitrola, cozinha, geladeira, 

ferro, fogão, armário, quarto, cama, colchão, círculo, copo, garrafa, quadrado, janela 

e guarda-roupa. Cabe, no entanto, ressaltar que todos esses dezessete itens 

deixaram dúvida se a referência é feita a propriedades e características de uma 

classe de objetos por elaboração do aluno ou por simples repetição de definição 

recebida. 

Ainda no que diz respeito à terceira coluna, o item “casa” foi o único para o 

qual o educando não apresentou as características e propriedades da classe em que 

se insere, o que indica ausência da noção intelectiva e cognoscitiva de abstração. 

Após análise das informações contidas em ambas as colunas, foi possível 

constatar que a representação concreta, apresentou-se como um caminho para a 

construção e aquisição dos conceitos apresentados pelo participante. Conforme 

Ausubel (1968), a aquisição de conhecimento ocorre por meio da descoberta de 

informações na vivência do dia a dia ou na educação e amplia-se com o processo de 

representação concreta para a abstrata, na aquisição de conceitos. 

Quatro itens – colchão, copo, garrafa, janela – deixaram dúvida se as 

características de função, forma e matéria-prima do objeto foram percebidas por 

contato ou por repetição de informações. As dúvidas registradas na segunda e na 

terceira coluna sobre as características percebidas referem-se à própria percepção 

do entrevistado ou conhecimento por simples repetição de definição recebida e 

evidenciam que: 1) na entrevista poderiam ter sido solicitadas mais informações 
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sobre o que o educando disse conhecer; 2) alcançar o que um entrevistado afirma 

conhecer requer perscrutar sua fala, indo além da simples informação.   

 As falas do participante Gustavo exprimem a constatação de que sua 

experiência perceptiva influenciou o processo de aquisição de conceitos. Essa 

comprovação confirma-se nas definições apresentadas pelo educando e podem ser 

exemplificadas quando este relata a experiência de conhecer a vitrola do avô, na 

averiguação de que existem muitos tipos de fogões e que conheceu um fogão 

produzido com barro, assim como, quando diferencia que uma cama é mais fofa que 

a outra pela percepção que tem ao sentar no colchão.  

 

3.3. Análise da entrevista de João 

 

3.3.1. Seleção da entrevista transcrita de João do que sabe sobre os itens 

especificados 

 

1) Bola 

Bola é um objeto redondo preenchido com ar e fechado com um pino que serve para 

jogar vários tipos de esportes. O professor me mostrou a bola com guizo, aquela 

bola que é utilizada pelas pessoas deficientes visuais. Eu a peguei na minha mão, 

senti a textura e achei interessante porque quando a gente sacode, ela faz um 

barulho.  

 

2) Rio 

Rio é um espaço divido por terras dos dois lados, que passa uma corrente de água. 

Ele é fundo e se uma pessoa cair e não souber nadar poderá morrer afogada. No rio 

vivem vários tipos de peixes e outros animais. 

 

3) Tartaruga 

Tartarugas são animais que vivem na terra e na água. Elas são répteis, têm um 

casco que serve para protegê-las e andam muito devagar. Elas comem minhocas, 

peixinhos pequenos e também comem verduras. A minha tia tem uma tartaruga que 

se chama Flora. Ela fica debaixo da cama. Eu já toquei no casco dela, é muito duro. 
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Um dia a professora trouxe uma tartaruga para a gente tocar. Ela era maior do que a 

da minha tia. 

 

4) Jacaré 

Os jacarés também são répteis, eles são grandes e ferozes. Eles comem peixes e 

até outros animais que estiverem próximos ao rio. Eles são muito rápidos. Quando 

eu morava no Ceará, uma vez um jacaré atacou a perna do meu primo que estava 

nadando no rio. Saiu muito sangue, eu lembro até hoje que eu passei a mão na 

perna dele enquanto a minha avó estava fazendo o curativo e estava saindo muito 

sangue. 

 

5) Peixe 

Os peixes são animais que vivem no rio ou no mar. Eles têm escamas e se 

alimentam de peixes menores e outros comem plantinhas aquáticas. As pessoas 

pescam os peixes para comer. Eu já pesquei sozinho um peixe. Quando ele fisgou a 

isca eu chamei meu pai e ele puxou. Depois ele deu para eu segurar e tocar no 

corpo dele. Ele ainda estava se mexendo. Ele era pequeno, tinha dois olhinhos, 

escamas, nadadeiras e uma boca grande que eu passei a mão e percebi que 

atravessava toda a cabeça.  

 

6) Escamas (peixe)  

É uma cobertura, tipo uma capa que os peixes têm por cima da pele. Ela serve para 

proteger o peixe de outros animais. 

 

7) Nadadeiras (peixe) 

Elas têm a função de fazer o peixe nadar. Sem elas o peixe não conseguiria nadar. 

Elas são como as asas dos peixes. 

 

8) Shopping center 

O shopping é um lugar muito grande que tem muitas lojas, restaurantes, cinema e 

escadas rolantes e seguranças. Nos shoppings tem muitas pessoas fazendo 

compras, comendo ou indo assistir a filmes. Eu só conheço o shopping Tietê Plaza. 
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9) Lojas  

Lojas são comércios que vendem várias coisas. A pessoa escolhe o que quer 

comprar, paga e leva para casa. Minha avó tem uma lojinha de materiais escolares 

lá no Ceará.  

 

10) Materiais escolares 

Materiais escolares são materiais que os alunos usam na escola, como, por 

exemplo, caderno, lápis, caneta, essas coisas. 

 

11) Caderno 

Caderno é um grupo de folhas presas em forma de bloco que serve para escrever. 

Eu já toquei nos cadernos dos meus irmãos. Tem cadernos grandes com mais 

folhas e outros mais fininhos com menos folhas. Lá no Laramara vende um caderno 

para escrever na máquina Braille. Ele tem formato retangular, tem um ferro que 

segura e as folhas ficam presas. 

 

12) Retângulo 

Ele tem quatro lados, sendo que dois são diferentes. Se parece com a forma 

geométrica quadrado, mas o quadrado tem quatro lados iguais. A porta da nossa 

casa e a lousa da escola têm o formato de um retângulo.    

 

13) Lápis  

É um objeto que serve para escrever, ele é redondo, fino e é feito de madeira.  A 

pessoa vai apontando o lápis conforme ele vai gastando a ponta, até ele ficar 

pequeninho. 

 

14) Madeira 

Madeira é a tábua da árvore. As pessoas cortam as árvores para fazer a madeira.  

 

15) Árvore 

Árvore é uma planta que tem um tronco, galhos e muitas folhas. Algumas árvores 

têm flores e outras têm frutos. Eu já toquei em várias árvores. Algumas árvores são 

mais altas e as folhas são maiores, tem árvores que tem o tronco mais grosso e são 
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mais baixas. Tem árvores que servem de moradia para pássaros, como o joão-de-

barro, por exemplo. 

 

16) João-de-barro (tipo de pássaro) 

É um pássaro que faz o seu ninho no troco das árvores. Na casa da minha avó no 

Ceará tinha uma árvore com um ninho do joão-de-barro. Uma vez meu tio me 

colocou no colo para eu tocar na casinha dele.  

   

17) Caneta 

A caneta serve para escrever igual ao lápis. É feita de plástico e tem uma tinta por 

dentro. Sei que existem canetas de várias cores e de vários modelos. 

 

18) Restaurante 

Restaurante é um lugar que vende vários tipos de comidas. Existem vários tipos de 

restaurantes. Em alguns restaurantes a comida fica nas bandejas e a própria pessoa 

faz o prato. Em outros restaurantes a pessoa fica sentada na mesa aguardando, o 

garçom trazer o cardápio, a pessoa escolhe o que quer comer e espera o garçom 

trazer.  

 

19) Cavalo 

Cavalo é um animal grande e forte. Eu colocava a mão num cavalo que o meu 

padrinho tinha porque ele era mansinho, eu tocava na crina e na pele dele. Meu 

padrinho usava o cavalo para puxar a charrete para ir para a cidade. Existem 

cavalos que participam de corrida, eles são muito fortes.  

 

20) Futebol 

É um tipo de esporte que os meninos e algumas meninas também gostam de jogar. 

Ele é assim: tem os jogadores de área que são os jogadores que driblam a bola pelo 

campo e que fazem o gol no goleiro do outro time; e tem os goleiros que são os 

jogadores que ficam na frente do gol e eles não podem deixar a bola entrar no gol. 

Eu gosto de ficar no gol e os meus primos jogam na área. 

 

21) Cachorro 
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Cachorro é um bichinho peludinho muito fofo. Ele fica com a língua para fora e adora 

lamber as pessoas. Ele é muito carinhoso. Eu gosto muito de cachorro. Eles são 

fofinhos porque são peludinhos e têm o pêlo para tocar. Eu gosto de passar a mão 

neles e ficar sentindo a textura do pêlo. Eu já conheci vários cachorros. Eu tive um 

cachorro chamado Rex, meu pai trouxe para casa quando ele era bem miudinho. Ele 

ficou grande, ele andava comigo.  

 

 

Quadro 6 – Análise do que o entrevistado João afirmou conhecer  

O QUE CONHECE 

 

O QUE O PARTICIPANTE FALOU 

 

REPRESENTAÇÃO CONCRETA 

(Cf. definição no quadro 3) 

 

CONCEITO 

(Cf. definição no quadro 3) 

 

Bola 

Bola é um objeto redondo preenchido 

com ar e fechado com um pino que 

serve para jogar vários tipos de 

esportes. O professor me mostrou a 

bola com guizo, aquela bola que é 

utilizada pelas pessoas deficientes 

visuais. Eu a peguei na minha mão, 

senti a textura e achei interessante 

porque quando a gente sacode, ela faz 

um barulho.  

  

Referência a características da 

bola: forma, função, textura, 

localização, percebidas por 

contato concreto ou por 

repetição de definição. 

 

 

 

 

 

A afirmação “bola é um objeto 

redondo preenchido com ar e 

fechado com um pino que serve 

para jogar vários tipos de 

esportes” pode estar se 

referindo a propriedades e 

características de uma classe de 

objetos, por elaboração do 

educando ou por repetição de 

definição. 

 

Rio 

Rio é um espaço divido por terras dos 

dois lados, que passa uma corrente de 

água. Ele é fundo e se uma pessoa 

cair e não souber nadar poderá morrer 

afogada. No rio vivem vários tipos de 

peixes e outros animais. 

 

 

Referência a características do 

rio: forma, função, tamanho, 

percebidas ou por repetição de 

definição. 

 

 

A afirmação “rio é um espaço 

dividido por terras dos dois 

lados, que passa uma corrente 

de água” pode estar se referindo 

a propriedades e características 

de uma classe de entidade, por 

elaboração do educando ou por 

repetição de definição.   
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Tartaruga 

Tartarugas são animais que vivem na 

terra e na água. Elas são répteis, têm 

um casco que serve para protegê-las e 

andam muito devagar. Elas comem 

minhocas, peixinhos pequenos e 

também comem verduras. A minha tia 

tem uma tartaruga que se chama 

Flora. Ela fica debaixo da cama. Eu já 

toquei no casco dela, é muito duro. Um 

dia a professora trouxe uma tartaruga 

para a gente tocar. Ela era maior do 

que a da minha tia. 

 

Referência a características da 

tartaruga: forma, localização, 

tamanho, textura, percebidas 

por contato concreto ou por 

repetição de definição. 

 

A afirmação “tartarugas são 

animais que vivem na terra e na 

água. Elas são répteis, têm um 

casco que serve para protegê-

las e andam muito devagar” 

pode estar se referindo a 

propriedades e características 

de uma classe de seres, por 

elaboração do educando ou por 

repetição de definição.   

 

Jacaré 

Os jacarés também são répteis, eles 

são grandes e ferozes. Eles comem 

peixes e até outros animais que 

estiverem próximos ao rio. Eles são 

muito rápidos. Quando eu morava no 

Ceará, uma vez um jacaré atacou a 

perna do meu primo que estava 

nadando no rio. Saiu muito sangue, eu 

lembro até hoje que eu passei a mão 

na perna dele enquanto a minha avó 

estava fazendo o curativo e estava 

saindo muito sangue. 

 

Referência a características do 

jacaré: localização, tamanho, 

percebidas ou por repetição de 

definição. 

 

 

 

 

 

A afirmação “os jacarés também 

são répteis, eles são grandes e 

ferozes. Eles comem peixes e 

até outros animais que 

estiverem próximos ao rio” pode 

estar se referindo a 

propriedades e características 

de uma classe de seres, por 

elaboração do educando ou por 

repetição de definição. 

 

Peixe 

Os peixes são animais que vivem no 

rio ou no mar. Eles têm escamas e se 

alimentam de peixes menores e outros 

comem plantinhas aquáticas. As 

pessoas pescam os peixes para 

comer. Eu já pesquei sozinho um 

peixe. Quando ele fisgou a isca eu 

chamei meu pai e ele puxou. Depois 

ele deu para eu segurar e tocar no 

corpo dele. Ele ainda estava se 

mexendo. Ele era pequeno, tinha dois 

olhinhos, escamas, nadadeiras e uma 

boca grande que eu passei a mão e 

 

Referência a características 

dos peixes: localização, forma, 

função, textura, tamanho, 

percebidas por contato 

concreto ou por repetição de 

definição.  

 

 

A afirmação “os peixes são 

animais que vivem no rio ou no 

mar. Eles se alimentam de 

peixes menores e outros comem 

plantinhas aquáticas” pode estar 

se referindo a propriedades e 

características de uma classe de 

seres, por elaboração do 

educando ou por repetição de 

definição. 
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percebi que atravessava toda a 

cabeça.  

 

Escamas (peixe)  

É uma cobertura, tipo uma capa que 

os peixes têm por cima da pele. Ela 

serve para proteger o peixe de outros 

animais. 

 

 

Referência a características 

das escamas: forma, 

localização, função, 

percebidas ou por repetição de 

definição. 

 

A afirmação “é uma cobertura, 

tipo uma capa que os peixes têm 

por cima da pele. Ela serve para 

proteger o peixe de outros 

animais” pode estar se referindo 

a propriedades e características 

de uma classe de uma entidade, 

por elaboração do educando ou 

por repetição de definição. 

 

Nadadeiras (peixe) 

Elas têm a função de fazer o peixe 

nadar. Sem elas o peixe não 

conseguiria nadar. Elas são como as 

asas dos peixes. 

 

 

Referência a características 

das nadadeiras: função, 

percebidas ou por repetição de 

definição. 

 

A afirmação “elas têm a função 

de fazer o peixe nadar. Sem elas 

o peixe não conseguiria nadar. 

Elas são como as asas dos 

peixes” pode estar se referindo a 

propriedades e características 

de uma classe de uma entidade, 

por elaboração do educando ou 

por repetição de definição.  

 

Shopping center 

O shopping é um lugar muito grande 

que tem muitas lojas, restaurantes, 

cinema e escadas rolantes e 

seguranças. Nos shoppings tem 

muitas pessoas fazendo compras, 

comendo ou indo assistir a filmes. Eu 

só conheço o shopping Tietê Plaza. 

 

 

Referência a características do 

shopping center: tamanho, 

função, forma, percebidas por 

contato ou por repetição de 

definição.  

 

 

A afirmação “o shopping é um 

lugar muito grande que tem 

muitas lojas, restaurantes, 

cinema e escadas rolantes” 

pode estar se referindo a 

propriedades e características 

de uma classe de uma entidade, 

por elaboração do educando ou 

por repetição de definição. 

 

Loja 

São comércios que vendem várias 

coisas. A pessoa escolhe o que quer 

comprar, paga e leva para casa. Minha 

avó tem uma lojinha de materiais 

escolares lá no Ceará.  

 

 

Referência a características da 

loja: função, quantidade, 

percebidas por contato ou por 

repetição de definição.  

 

 

A afirmação “são comércios que 

vendem várias coisas” pode 

estar se referindo a 

propriedades e características 

de uma classe de uma entidade, 

por elaboração do educando ou 

por repetição de definição.  

 

Materiais escolares 

Materiais escolares são materiais que 

 

Referência a características 

dos materiais escolares: 

 

A afirmação “materiais escolares 
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os alunos usam na escola, como, por 

exemplo, caderno, lápis, caneta, essas 

coisas. 

função, quantidade, 

localização, percebidas ou por 

repetição de definição. 

são materiais que os alunos 

usam na escola” pode estar se 

referindo a propriedades e 

características de uma classe de 

objetos, por elaboração do 

educando ou por repetição de 

definição. 

 

Caderno 

 

Caderno é um grupo de folhas presas 

em forma de bloco que serve para 

escrever. Eu já toquei nos cadernos 

dos meus irmãos. Tem cadernos 

grandes com mais folhas e outros mais 

fininhos com menos folhas. Lá no 

Laramara vende um caderno para 

escrever na máquina Braille. Ele tem 

formato retangular, tem um ferro que 

segura e as folhas ficam presas. 

 

 

 

Referência a características do 

caderno: função, tamanho, 

forma, matéria-prima 

(material), percebidas por 

contato concreto ou por 

repetição de definição. 

 

 

A afirmação “caderno é um 

grupo de folhas em forma de 

bloco que serve para escrever” 

pode estar se referindo a 

propriedades e características 

de uma classe de objetos, por 

elaboração do educando ou por 

repetição de definição. 

 

Retângulo 

Ele tem quatro lados, sendo que dois 

são diferentes. Se parece com a forma 

geométrica quadrado, mas o quadrado 

tem quatro lados iguais. A porta da 

nossa casa e a lousa da escola têm o 

formato de um retângulo.    

 

 

Referência à forma do 

retângulo, percebida e/ou por 

informações. 

 

A afirmação “ele tem quatro 

lados, sendo que dois são 

diferentes. Se parece com a 

forma geométrica quadrado, 

mas o quadrado tem quatro 

lados iguais” pode estar se 

referindo a propriedades e 

características de uma classe de 

objetos, por elaboração do 

educando ou por repetição de 

definição. 

 

Lápis  

É um objeto que serve para escrever, 

ele é redondo, fino e é feito de 

madeira.  A pessoa vai apontando o 

lápis conforme ele vai gastando a 

ponta, até ele ficar pequeninho. 

 

Referência a características do 

lápis: função, forma, matéria-

prima (material), tamanho, 

percebidas ou por repetição de 

definição.  

 

A afirmação “é um objeto que 

serve para escrever, ele é 

redondo, fino e é feito de 

madeira” pode estar se referindo 

a propriedades e características 

de uma classe de objetos, por 

elaboração do educando ou por 

repetição de definição. 
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Madeira 

Madeira é a tábua da árvore. As 

pessoas cortam as árvores para fazer 

a madeira.  

 

Referência a características da 

madeira: matéria-prima 

(material), função, percebidas 

ou por repetição de definição. 

 

A afirmação “madeira é a tábua 

da árvore” refere-se a 

propriedades e características 

de uma classe por elaboração 

do educando ou por repetição 

de definição. 

 

Árvore 

Árvore é uma planta que tem um 

tronco, galhos e muitas folhas. 

Algumas árvores têm flores e outras 

têm frutos. Eu já toquei em várias 

árvores. Algumas árvores são mais 

altas e as folhas maiores, tem árvores 

que têm o tronco mais grosso e são 

mais baixas. Tem árvores que servem 

de moradia para pássaros, como o 

joão-de-barro, por exemplo. 

 

 

Referência a características da 

árvore: forma, tamanho, 

função, localização, tamanho, 

percebidas por contato 

concreto ou por repetição de 

definição. 

 

 

A afirmação “árvore é uma 

planta que tem um tronco, 

galhos e muitas folhas. Algumas 

árvores têm flores e outras têm 

frutos” pode estar se referindo a 

propriedades e características 

de uma classe de seres, por 

elaboração do educando ou por 

repetição de definição. 

 

João-de-barro (tipo de pássaro) 

É um pássaro que faz o seu ninho no 

troco das árvores. Na casa da minha 

avó no Ceará tinha uma árvore com 

um ninho do joão-de-barro. Uma vez 

meu tio me colocou no colo para eu 

tocar na casinha dele.  

 

Referência a características do 

joão-de-barro: função, 

localização, percebidas por 

contato concreto ou por 

repetição de definição. 

 

A afirmação “é um pássaro que 

faz o seu ninho no tronco das 

árvores” pode estar se referindo 

a propriedades e características 

de uma classe de seres, por 

elaboração do educando ou 

repetição de definição. 

 

Caneta 

A caneta serve para escrever igual ao 

lápis. É feita de plástico e tem uma 

tinta por dentro. Sei que existem 

canetas de várias cores e de vários 

modelos. 

 

Referência a características da 

caneta: função, matéria-prima 

(material), forma, percebidas 

ou por repetição de definição. 

 

A afirmação “caneta serve para 

escrever igual ao lápis. É feita 

de plástico e tem uma tinta por 

dentro” pode estar se referindo a 

propriedades e características 

de uma classe de objetos, por 

elaboração do educando ou por 

repetição de definição. 

 

Restaurante 

É um lugar que vende vários tipos de 

comidas. Existem vários tipos de 

restaurantes. Em alguns restaurantes 

a comida fica nas bandejas e a própria 

pessoa faz o prato. Em outros 

 

Referência a características do 

restaurante: função, 

quantidade, forma, percebidas 

ou por repetição de definição. 

 

 

A afirmação “é um lugar que 

vende vários tipos de comidas. 

Existem vários tipos de 

restaurantes. Em alguns 

restaurantes a comida fica nas 

bandejas e a própria pessoa faz 
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restaurantes a pessoa fica sentada na 

mesa aguardando, o garçom trazer o 

cardápio, a pessoa escolhe o que quer 

comer e espera o garçom trazer.  

 

o prato. Em outros restaurantes 

a pessoa fica sentada na mesa 

aguardando, o garçom trazer o 

cardápio, a pessoa escolhe o 

que quer comer e espera o 

garçom trazer” pode estar se 

referindo a propriedades e 

características de uma classe de 

objetos, por elaboração do 

educando ou por repetição de 

definição. 

 

Cavalo 

Cavalo é um animal grande e forte. Eu 

colocava a mão num cavalo que o meu 

padrinho tinha porque ele era 

mansinho, eu tocava na crina e na pele 

dele. Meu padrinho usava o cavalo 

para puxar a charrete para ir para a 

cidade. Existem cavalos que 

participam de corrida, eles são muito 

fortes.  

 

 

Referência a características do 

cavalo: tamanho, função, 

percebidas por contato 

concreto ou por repetição de 

definição. 

 

A afirmação “cavalo é um animal 

grande e forte” pode estar se 

referindo a propriedades e 

características de uma classe de 

seres, por elaboração do 

educando ou por repetição de 

definição. 

 

Futebol 

É um tipo de esporte que os meninos e 

algumas meninas também gostam de 

jogar. Ele é assim: tem os jogadores 

de área que são os jogadores que 

driblam a bola pelo campo e que 

fazem o gol no goleiro do outro time; e 

tem os goleiros que são os jogadores 

que ficam na frente do gol e eles não 

podem deixar a bola entrar no gol. Eu 

gosto de ficar no gol e os meus primos 

jogam na área. 

 

Referência a características do 

futebol: função, localização, 

percebidas ou por repetição de 

definição. 

 

 

A afirmação “é um tipo de 

esporte que os meninos e 

algumas meninas também 

gostam de jogar. Ele é assim: 

tem os jogadores de área que 

são os jogadores que driblam a 

bola pelo campo e que fazem o 

gol no goleiro do outro time; e 

tem os goleiros que são os 

jogadores que  

ficam na frente do gol e eles não 

podem deixar a bola entrar no 

gol”  pode  estar se referindo a 

propriedades e características 

de uma classe de objetos, por 

elaboração do educando ou por 

repetição de definição.  

 

Cachorro 

Cachorro é um bichinho peludinho 

 

Referência a características do 

cachorro: forma, textura, 

 

A afirmação “cachorro é um 

bichinho peludinho muito fofo. 
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3.3.2. Comentários descritivos interpretativos do Quadro 6 

Os comentários referem-se à segunda e à terceira coluna, em duas etapas 

independentes, e seguem a sequência em que são apresentados no Quadro 6. 

Na segunda coluna, nos vinte e um itens que o entrevistado afirmou 

conhecer, há a predominância de representação mental presa à concretude. Os 

quatorze itens a seguir remetem ao contato concreto que o entrevistado teve com o 

que afirmou conhecer: bola, tartaruga, peixe, escamas (peixe), nadadeiras (peixe), 

shopping center, caderno, lápis, árvore, joão-de-barro, caneta, cavalo, futebol e 

cachorro. Nos itens “loja” e “materiais escolares”, o conhecimento decorre de 

experiência de vida – a avó tem uma lojinha de materiais escolares. Cinco itens – 

rio, jacaré, retângulo, madeira e restaurante – deixaram dúvida se as características 

de função, forma, tamanho e quantidade dos objetos, seres ou entidades foram 

percebidas por contato ou por repetição de informações.  

Na terceira coluna, na qual foram registrados vinte e um itens da fala do 

entrevistado, todos indicam que ele possui a noção intelectiva e cognoscitiva de 

abstração, referente às características das classes de seres, objetos ou entidades 

em que se inserem, e que são: bola, rio, tartaruga, jacaré, peixe, escamas (peixe), 

nadadeiras (peixe), shopping center, loja, materiais escolares, caderno, retângulo, 

lápis, madeira, árvore, joão-de-barro (tipo de pássaro), caneta, restaurante, cavalo, 

futebol e cachorro. Cabe, no entanto, ressaltar que as falas sobre esses itens não 

permitem discriminar se a referência a propriedades e características de uma classe 

de objetos é feita por elaboração do educando ou por repetição de definição. 

muito fofo. Ele fica com a língua para 

fora e adora lamber as pessoas. Ele é 

muito carinhoso. Eu gosto muito de 

cachorro. Eles são fofinhos porque são 

peludinhos e têm o pêlo para tocar. Eu 

gosto de passar a mão neles e ficar 

sentindo a textura do pêlo. Eu já 

conheci vários cachorros. Eu tive um 

cachorro chamado Rex, meu pai 

trouxe para casa quando ele era bem 

miudinho. Ele ficou grande, ele andava 

comigo.  

tamanho, quantidade, 

percebidas por contato 

concreto ou por repetição de 

definição. 

Ele fica com a língua para fora e 

adora lamber as pessoas. Ele é 

muito carinhoso” pode estar se 

referindo a propriedades e 

características de uma classe de 

objetos, por elaboração do 

educando ou por repetição de 

definição. 
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Após análise das informações contidas em ambas as colunas, foi possível 

constatar que a representação concreta, apresentou-se como um caminho para a 

construção e aquisição dos conceitos apresentados pelo participante. Segundo 

Ausubel (1968), a aquisição de conhecimento ocorre por meio da descoberta de 

informações na vivência do dia a dia ou na educação e amplia-se com o processo de 

representação concreta para a abstrata, na aquisição de conceitos. 

As dúvidas registradas na segunda e na terceira coluna relativas ao fato de as 

características conhecidas pelo entrevistado ser devido à própria percepção dele ou 

tratar-se de simples repetição de definição recebida evidenciam que: 1) na entrevista 

poderiam ter sido solicitadas mais informações sobre o que o educando declarou 

conhecer; 2) alcançar o que um entrevistado afirma conhecer requer perscrutar sua 

fala, indo além da simples informação. 

As falas do participante João exemplificam a relação de sua experiência 

perceptiva no processo de aquisição de conceitos pelo mesmo. Essa comprovação 

confirma-se nas definições apresentadas pelo educando conforme os exemplos a 

seguir: a experiência de pescar com o pai influenciou também a aquisição do 

conceito de peixe. O contato com a tartaruga da tia e a assimilação com a tartaruga 

apresentada pela professora no Laramara, diferenciando-as pelo tamanho.  A 

experiência de passear no shopping com sua mãe e seus irmãos oportunizando 

esse conhecer e a experiência de conhecer a casa do pássaro João de Barro pelo 

toque.  

   

3.4. Análise da entrevista de André 

 

3.4.1. Seleção da entrevista transcrita de André do que sabe sobre os itens 

especificados 

 

1) Cachorro  

Cachorro é um animal bonzinho, carinhoso e que late. Eu aprendi pelo toque, 

passando a mão nele, na cabeça, no corpinho e na pelagem. Alguns cachorros são 

maiores e outros são menores. A primeira vez que eu vi um cachorro, eu ainda era 

pequeno, ele veio correndo, ficou me lambendo e fazendo carinho, foi assim que eu 
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conheci o que era um cachorro. Alguns cachorros são muito bagunceiros e comem o 

chinelo das pessoas. O cachorro do meu tio come todos os chinelos da casa. 

 

2) Gato 

Gato é um animal um pouco parecido com o cachorro, também é peludo, tem um 

rabo grosso e comprido, uma cabeça pequena e duas orelhinhas que ficam em pé. 

Os gatos amam ficar no sofá ou na cama, mas gatos não são tão bonzinhos como 

os cachorros porque arranham quando ficam irritados. Eu tenho um gato que gosta 

de ficar no canto dele, mas se eu tocar no pêlo dele, ele bate com a patinha e 

arranha. Eu nunca toquei em outro gato além do meu porque não tenho coragem. 

Eu sei diferenciar um gato de um cachorro quando passo a mão na orelhinha e na 

cabecinha. O gato é mais fofinho, o rabo, a cabeça e a orelha são menores. O gato 

também é mais dorminhoco, eles dormem o dia inteiro. O gato gosta de subir nos 

telhados para caçar ratos para comer. Tem dias que o meu gato some de casa, 

minha mãe falou que ele sobe no telhado da casa para caçar ratos. 

 

3) Telhado  

É uma cobertura que protege as casas. Ele cobre a laje e protege a casa. Minha 

casa é de tijolos e em cima da laje tem um telhado. Ele é feito com telhas. 

 

4) Tijolos 

Tijolos são peças de argila em formato de retângulo que servem para construir 

casas, muros, prédios e outras coisas. Os pedreiros colocam um tijolo em cima do 

outro com massa de cimento até formar a parede. 

 

5) Cimento 

Cimento é um pó que o pedreiro coloca água e vira uma massa. Eu não sei do que 

ele é feito, só sei que é muito forte e é por causa do cimento que a parede não cai 

com o vento.  

 

6) Pedreiro 
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É o nome da profissão da pessoa que constrói casas, prédios, coloca pisos, pias, faz 

o acabamento e assim por diante. As pessoas contratam o pedreiro para construir 

ou reformar a casa. O meu pai é pedreiro. 

 

7) Casa (própria do sujeito) e outras 

Minha casa é grande e bonita, tem um piso bem lisinho, um sofá muito fofinho para 

sentar. Eu conheço todos os espaços dela andando e tateando. Os cômodos são 

grandes e quando eu estou no meu quarto e minha mãe está na cozinha e ela me 

chama, eu não consigo escutar de tão grande que é a minha casa. A casa da minha 

avó é maior que a minha e tem um quintal enorme. Ela tem cinco quartos, duas 

salas, um corredor e uma varanda que cabem muitas plantas. Todas as casas que 

eu conheço são construídas com tijolos, só que umas são maiores e outras são 

menores. Tem casas que têm quintal e outras casas, como a do meu tio, não têm 

quintal, são várias casas juntas.    

 

8) Plantas  

Plantas são arvorezinhas que as pessoas plantam em vasos porque são pequenas. 

Existem vários tipos de folhas. Algumas têm folhas grandes e outras são menores. 

As texturas também são diferentes, umas são lisinhas e outras mais crespas. Eu já 

toquei em várias. 

 

9) Vasos 

São peças feitas de plástico ou de argila que servem para plantar. Alguns são 

redondos e outros quadrados. Eles têm um furo embaixo para a água descer. A 

pessoa coloca a plantinha, molha, cobre com terra e molha todos os dias até a 

planta nascer.  

 

10) Círculo 

É um objeto redondo e não tem lados e nem pontas.  

 

11) Quadrado 
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Quadrado é uma forma geométrica que tem quatro lados. Eu aprendi tocando. Um 

vaso de plantas pode ser quadrado, a moldura de uma foto, o teto da casa e outras 

coisas. 

 

12) Instrumentos musicais 

São objetos que produzem som. Eles podem ser de sopro, quando a pessoa toca 

com a boca, assoprando, ou podem ser de corda, quando a pessoa toca com as 

mãos. 

 

13) Teclado 

O teclado é um instrumento musical que tem várias teclas e serve para tocar música. 

 

14) Escaleta 

É um instrumento de sopro que parece um teclado em miniatura. Ele possui as 

mesmas opções que o teclado, só que a pessoa toca com um dedo só e assopra. 

 

15) Violino 

É um instrumento de madeira e cordas que tem uma paleta específica. Existe o 

violino acústico, que o som sai do próprio instrumento, e tem outro tipo de violino, 

que o som sai acompanhado por caixas. Ele sozinho não produz som. 

 

16) Piano 

Piano é um instrumento muito parecido com o teclado, mas tem uma opção a mais, 

que é o pedal. Ele tem um pedal que, conforme a pessoa vai tocando e mudando as 

teclas, tem também que ir tocando o pedal na mesma velocidade e ritmo. 

  

 
Quadro 7 – Análise do que o entrevistado André afirmou conhecer    

O QUE CONHECE 

O QUE O PARTICIPANTE FALOU REPRESENTAÇÃO CONCRETA 

(Cf. definição no quadro 3) 

CONCEITO 

(Cf. definição no quadro 3) 
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Cachorro  

Cachorro é um animal 

bonzinho, carinhoso e que late. 

Eu aprendi pelo toque, 

passando a mão nele, na 

cabeça, no corpinho e na 

pelagem. Alguns cachorros são 

maiores e outros são menores. 

A primeira vez que eu vi um 

cachorro, eu ainda era 

pequeno, ele veio correndo, 

ficou me lambendo e fazendo 

carinho, foi assim que eu 

conheci o que era um cachorro. 

Alguns cachorros são muito 

bagunceiros e comem o chinelo 

das pessoas. O cachorro do 

meu tio come todos os chinelos 

da casa. 

  

Referência a características do 

cachorro: forma, tamanho, textura, 

percebidas pelo contato. 

 

 

 

 

 

 

A afirmação “é um animal [...] 

Alguns cachorros são maiores e 

outros são menores [...] Alguns 

cachorros são bagunceiros” pode 

estar se referindo a propriedades e 

características de uma classe de 

seres, por elaboração do educando 

ou por repetição de definição. 

 

Gato 

Gato é um animal um pouco 

parecido com o cachorro, 

também é peludo, tem um rabo 

grosso e comprido, uma 

cabeça pequena e duas 

orelhinhas que ficam em pé. Os 

gatos amam ficar no sofá ou na 

cama, mas gatos não são tão 

bonzinhos como os cachorros 

porque arranham quando ficam 

irritados. Eu tenho um gato que 

gosta de ficar no canto dele, 

mas se eu tocar no pêlo dele, 

ele bate com a patinha e 

arranha. Eu nunca toquei em 

outro gato além do meu porque 

não tenho coragem. Eu sei 

diferenciar um gato de um 

cachorro quando passo a mão 

na orelhinha e na cabecinha. O 

gato é mais fofinho, o rabo, a 

cabeça e a orelha são 

menores. O gato também é 

mais dorminhoco, eles dormem 

Referência a características do 

gato: forma, localização, tamanho, 

percebidas pelo contato. 

 

A afirmação “é um animal [...] O 

gato gosta de subir nos telhados 

para caçar ratos” pode estar se 

referindo a propriedades e 

características de uma classe de 

seres, por elaboração do educando 

ou por repetição de definição. 
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o dia inteiro. O gato gosta de 

subir nos telhados para caçar 

ratos para comer. Tem dias 

que o meu gato some de casa, 

minha mãe falou que ele sobe 

no telhado da casa para caçar 

ratos. 

 

 

Telhado  

É uma cobertura que protege 

as casas. Ele cobre a laje e 

protege a casa. Minha casa é 

de tijolos e em cima da laje tem 

um telhado. Ele é feito com 

telhas. 

 

  

 

Referência a material, forma, 

localização, percebidos ou por 

repetição de definição. 

 

 

A afirmação “é uma cobertura que 

protege as casas” remete a 

propriedades e características de 

uma classe de objetos, por 

elaboração do educando ou por 

repetição de definição.  

 

Tijolos 

Tijolos são peças de argila em 

formato de retângulo que 

servem para construir casas, 

muros, prédios e outras coisas. 

Os pedreiros colocam um tijolo 

em cima do outro com massa 

de cimento até formar a 

parede. 

 

Referência a características do 

tijolo: forma, tamanho, função, 

matéria-prima (material), 

percebidas por contato concreto ou 

por repetição de definição.  

 

 

A afirmação “são peças de argila 

que servem para construir casas, 

muros e prédios” remete a 

propriedades e características de 

uma classe de objetos, por 

repetição de definição. 

 

Cimento 

Cimento é um pó que o 

pedreiro coloca água e vira 

uma massa. Eu não sei do que 

ele é feito, só sei que é muito 

forte e é por causa do cimento 

que a parede não cai com o 

vento.  

 

Referência a características do 

cimento: função, forma, textura, 

percebidas ou por repetição de 

definição. 

 

 

 

Pedreiro 

É o nome da profissão da 

pessoa que constrói casas, 

 

Referência à função do pedreiro, 

característica percebida e pela 

experiência, pois o pai é pedreiro.    

 

A afirmação “é o nome da profissão 

da pessoa que constrói prédios, 

coloca pisos e faz o acabamento” 
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prédios, coloca pisos, pias, faz 

o acabamento e assim por 

diante. As pessoas contratam o 

pedreiro para construir ou 

reformar a casa. O meu pai é 

pedreiro. 

remete a propriedades e 

características de uma classe de 

uma entidade, por informações. 

 

Casa (própria do sujeito) e 

outras 

Minha casa é grande e bonita, 

tem um piso bem lisinho, um 

sofá muito fofinho para sentar. 

Eu conheço todos os espaços 

dela andando e tateando. Os 

cômodos são grandes e 

quando eu estou no meu 

quarto e minha mãe está na 

cozinha e ela me chama, eu 

não consigo escutar de tão 

grande que é a minha casa. A 

casa da minha avó é maior que 

a minha e tem um quintal 

enorme. Ela tem cinco quartos, 

duas salas, um corredor e uma 

varanda que cabem muitas 

plantas. Todas as casas que eu 

conheço são construídas com 

tijolos, só que umas são 

maiores e outras são menores. 

Tem casas que têm quintal e 

outras casas, como a do meu 

tio, não têm quintal, são várias 

casas juntas.    

 

Referência a características da 

casa: tamanho, localização, 

quantidade, matéria-prima 

(material), percebidas pelo contato 

concreto.  

 

 

 

 

Plantas  

Plantas são arvorezinhas que 

as pessoas plantam em vasos 

porque são pequenas. Existem 

vários tipos de folhas. Algumas 

têm folhas grandes e outras 

são menores. As texturas 

também são diferentes, umas 

são lisinhas e outras mais 

crespas. Eu já toquei em 

 

Referência a características da 

planta: função, quantidade, textura, 

percebidas pelo contato concreto. 

 

A afirmação “plantas são 

arvorezinhas 

que as pessoas plantam em vasos 

porque são pequenas. Existem 

vários tipos de folhas” pode estar se 

referindo a propriedades e 

características de uma classe de 

seres, por elaboração do educando 

ou por repetição de definição. 
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várias. 

 

Vasos 

São peças feitas de plástico ou 

de argila que servem para 

plantar. Alguns são redondos e 

outros quadrados. Eles têm um 

furo embaixo para a água 

descer. A pessoa coloca a 

plantinha, molha, cobre com 

terra e molha todos os dias até 

a planta nascer.  

 

Referência a características de 

vasos que conhece: forma, 

quantidade, matéria-prima 

(material), percebidas ou por 

repetição de definição. 

 

 

A afirmação “são peças feitas de 

plástico ou de argila que servem 

para plantar” pode estar se referindo 

a propriedades e características de 

uma classe de objetos, por 

elaboração do educando ou por 

repetição de definição. 

 

Círculo 

É um objeto redondo e não tem 

lados e nem pontas. 

 

 

 

Referência à forma do círculo, 

percebida e/ou por informações. 

 

A afirmação “é um objeto redondo e 

não tem lados e nem pontas” pode 

estar se referindo a propriedades e 

características de uma classe de 

objetos, por elaboração do 

educando ou por repetição de 

definição. 

 

Quadrado 

Quadrado é uma forma 

geométrica que tem quatro 

lados. Eu aprendi tocando. Um 

vaso de plantas pode ser 

quadrado, a moldura de uma 

foto, o teto da casa e outras 

coisas. 

 

Referência à forma do quadrado, 

característica percebida pelo 

contato concreto (“eu aprendi 

tocando”).  

 

A afirmação “quadrado é uma forma 

geométrica que tem quatro lados” 

pode estar se referindo a 

propriedades e características de 

uma classe de objetos, por 

elaboração do educando ou por 

repetição de definição. 

 

 

Instrumentos musicais 

São objetos que produzem 

som. Eles podem ser de sopro, 

quando a pessoa toca com a 

boca, assoprando, ou podem 

ser de corda, quando a pessoa 

toca com as mãos. 

 

 

Referência a características do 

instrumento musical: função, forma, 

percebidas por contato ou por 

repetição de definição, ou por 

informações. 

 

 

A afirmação “são objetos que 

produzem som. Eles podem ser de 

sopro quando a pessoa toca com a 

boca, assoprando, ou podem ser de 

corda, quando a pessoa toca com 

as mãos”, pode estar se referindo a 

propriedades e características de 

uma classe de objetos, por 

elaboração do educando ou por 

repetição de definição  

 

Teclado 

O teclado é um instrumento 

 

Referência a características do 

teclado: forma, função, percebidas 

 

A afirmação “o teclado é um 

instrumento musical que tem várias 
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musical que tem várias teclas e 

serve para tocar música.  

por contato, ou por repetição de 

definição, ou por informações. 

teclas e serve para tocar música” 

pode estar se referindo a 

propriedades e características de 

uma classe de objetos, por 

elaboração do educando ou por 

repetição de definição. 

 

Escaleta 

É um instrumento de sopro que 

parece um teclado em 

miniatura. Ele possui as 

mesmas opções que o teclado, 

só que a pessoa toca com um 

dedo só e assopra. 

 

 

 

Referência a características da 

escaleta: forma, função, tamanho, 

percebidas por contato, ou por 

repetição de definição, ou por 

informações. 

 

A afirmação “é um instrumento de 

sopro [...] Ele possui as mesmas 

opções que o teclado, só que a 

pessoa toca com um dedo só e 

assopra” pode estar se referindo a 

propriedades e características de 

uma classe de objetos, por 

elaboração do educando ou por 

repetição de definição. 

 

Violino 

É um instrumento de madeira e 

cordas que tem uma paleta 

específica. Existe o violino 

acústico, que o som sai do 

próprio instrumento, e tem 

outro tipo de violino, que o som 

sai acompanhado por caixas. 

Ele sozinho não produz som. 

 

 

 

Referência a características do 

violino: função, forma, material, 

percebidas por contato, ou por 

repetição de definição, ou por 

informações. 

 

A afirmação “é um instrumento de 

madeira e cordas que tem uma 

paleta específica” pode estar se 

referindo a propriedades e 

características de uma classe de 

objetos, por elaboração do 

educando ou por repetição de 

definição. 

 

Piano 

Piano é um instrumento muito 

parecido com o teclado, mas 

tem uma opção a mais, que é o 

pedal. Ele tem um pedal que, 

conforme a pessoa vai tocando 

e mudando as teclas, tem 

também que ir tocando o pedal 

na mesma velocidade e ritmo.  

 

 

Referência a características do 

piano: função, forma, percebidas 

por contato, ou por repetição de 

definição, ou por informações. 

 

A afirmação “é um instrumento 

muito parecido com o teclado, mas 

tem uma opção a mais, que é o 

pedal”, pode estar se referindo a 

propriedades e características de 

uma classe de objetos, por 
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repetição de definição. 
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3.4.2. Comentários descritivos interpretativos do Quadro 7 

  

Os comentários referem-se à segunda e à terceira coluna, em duas etapas 

independentes, e seguem a sequência em que são apresentados no Quadro 7. 

Na segunda coluna, os dezesseis itens da fala do entrevistado indicam que 

há, no que ele afirmou conhecer, predominância de representação mental presa à 

concretude, caracterizando procedimento intelectivo e cognitivo com abstração 

restrita. Os oito itens a seguir referem-se ao contato concreto que o entrevistado 

teve com o que afirmou conhecer: cachorro, gato, telhado, tijolos, cimento, plantas, 

vasos, quadrado. Em relação ao item “pedreiro”, o conhecimento decorre de 

experiência de vida – o pai é pedreiro. Seis itens deixaram dúvida se a função e as 

características do objeto foram percebidas por contato ou por repetição de 

informações. São eles: círculo, instrumentos musicais, teclado, escaleta, violino, 

piano. 

Na terceira coluna foram registrados dezesseis itens da fala do entrevistado e 

doze indicam que ele possui a noção intelectiva e cognoscitiva de abstração, 

referente às características da classe de seres, objetos ou entidade em que se 

inserem. São eles: cachorro, gato, telhado, tijolos, pedreiro, plantas, círculo, 

instrumentos musicais, teclado, escaleta, violino, piano. Cabe, no entanto, ressaltar 

que, desses doze itens, seis deixaram dúvida se a referência a propriedades e 

características de uma classe de objetos decorre de elaboração do aluno ou de 

simples repetição de definição recebida. São eles: telhado, círculo, teclado, escaleta, 

violino, piano. 

Após análise das informações contidas em ambas as colunas, foi possível 

constatar que a representação concreta, apresentou-se como um caminho para a 

construção e aquisição dos conceitos apresentados pelo participante. Para Ausubel 

(1968), a aquisição de conhecimento ocorre por meio da descoberta de informações 

na vivência do dia a dia ou na educação e amplia-se com o processo de 

representação concreta para a abstrata, na aquisição de conceitos. 

As dúvidas registradas na segunda e na terceira coluna relativas ao fato de as 

características do que o entrevistado afirmou conhecer estar relacionado à própria 

percepção dele ou tratar-se de simples repetição de definição recebida evidenciam 

que: 1) na entrevista, poderiam ter sido solicitadas mais informações sobre o que o 
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educando declarou conhecer; 2) alcançar o que um entrevistado afirma conhecer 

requer perscrutar sua fala, indo além da simples informação.    

As falas do participante André exprimem a constatação de que sua 

experiência perceptiva influenciou a aquisição de conceitos. Essa comprovação 

confirma-se nas definições apresentadas pelo mesmo e podem ser exemplificadas 

quando este relata a experiência de diferenciar um gato de um cachorro pelo toque 

na orelha identificando o seu tamanho e formato e quando nos apresenta o 

conhecimento sobre diferentes tipos de instrumentos destacando suas 

características comuns e divergentes denotando assimilação desse conceito.  É a 

partir do contato com diferentes materiais que a pessoa cega internalizará elementos 

que servirão de base para a construção de novos significados e conceitos. 

 

3.5. Análise da entrevista de Renan 

 

3.5.1. Seleção da entrevista transcrita de Renan do que sabe sobre os itens 

especificados 

 

1) Cachorro 

Cachorro é um animal que tem quatro patas, é peludo, late muito, gosta de lamber 

as pessoas e é muito barulhento. Eu tenho um cachorro que se chama 

Rex. Ele late demais, é muito barulhento. Meu vizinho tem um cachorrinho da raça 

Lhasa Apso, ele falou que esse é o nome da raça. Eu sempre faço carinho nele. Ele 

é muito fofinho e bem pequenininho. O pêlo é diferente do pêlo do meu cachorro, é 

mais longo e mais fofinho. Quando toco nele, é como se fosse um algodão, bem 

levinho, é gostoso de sentir. Eu já tive outro cachorro que morreu, ele se chamava 

Bob, ele era mais alto que o Rex, tinha o pêlo curto, uma orelha grande que ficava 

em pé e um focinho comprido. Ele era um vira-lata. Ele era muito carinhoso e 

bagunceiro.  

 

2) Gato 

O gato é um animal que tem o pêlo parecido com o cachorro, também fica nas casas 

das pessoas e é carinhoso. Só que o gato tem a cabecinha menor e a orelha 

também, ele é mais rápido que o cachorro, ele corre muito. Uma vez meu cachorro 
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brigou com o gato que ficava lá em casa, o gato alcançou ele, deu uma unhada e fez 

um barulho estranho. Minha mãe falou que quando os gatos estão raivosos ficam 

com o pêlo arrepiado.  

 

3) Árvore  

Árvore é uma planta redonda, alta, com muitas folhas. Algumas têm cipós e podem 

ser frutíferas. Na minha casa tem uma árvore bem longa. Eu aprendi pelo toque, 

sentindo a textura e a forma. Quando eu morava em Mairiporã, tinha várias árvores 

no meu quintal, porque eu morava numa chácara. 

 

3) Chácara em que morou e outras 

Chácara é uma área muito grande de terra. Sei porque eu andava pela chácara que 

eu morava, eu conhecia tudo. Para andar em todo o espaço eu demorava muito. Eu 

sabia onde ficavam os cavalos, as galinhas, as plantações, a piscina, a casa dos 

donos, que era imensa, e a casa que eu morava, que era menor. Geralmente as 

chácaras ficam longe do centro da cidade. Algumas chácaras ficam em ruas sem 

asfalto, de terra. Na chácara existem casas, piscina, campo de futebol, árvores 

(algumas com frutas e outras não) e plantações. Meu tio também mora numa 

chácara lá em Mairinque. A chácara que ele mora é menor do que a que eu morava 

e não tem piscina. Lá tem a casa do meu tio e plantações de milho, mandioca e 

banana.  

 

4) Milho 

Aprendi tocando na espiga, tateando, sentindo a textura e conhecendo a forma. 

Aprendi também comendo o milho assado e cozido. Com o milho as pessoas fazem 

também bolo, pamonha e curau.  

 

5) Mandioca 

Mandioca é um alimento que fica embaixo da terra. É uma raiz. As pessoas 

arrancam, descascam, cozinham e comem. Eu já ajudei o meu pai a plantar 

mandioca. A gente coloca um pedacinho de mandioca no buraquinho e cobre com 

terra. Aí tem que ir molhando todo dia até ela crescer. 
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6) Banana 

Aprendi tocando na banana, sentindo sua forma e comendo. Já vi várias plantações 

de bananas. A banana fica no cacho e quando amadurece as pessoas cortam o 

cacho com a faca. Com a banana dá para fazer salada de frutas e vitamina.  

 

7) Cavalo 

Eu conheci um cavalo quando era pequeno, quando eu fui num sítio de um amigo do 

meu pai. Ele é criador. Eu coloquei a mão na crina, na pele, nas rédeas, no rabo e 

percebi que o cavalo é grande e forte. O cavalo tem uma personalidade forte, ele 

não é confiável, eu percebi porque eu estava passando a mão nele já fazia um 

tempão e, de repente, ele me deu um coice. Eu quase caí. Uma vez o meu pai levou 

um coice de um dos cavalos do nosso patrão. 

 

8) Jumento 

Eu conheço o jumento. Ele é muito parecido com um cavalo. Eu já passei a mão 

uma vez na chácara do vizinho do meu pai. No início eu achei que era um cavalo, aí 

meu vizinho explicou que não era e que era um jumento. Aí fui percebendo que ele 

era um pouco mais baixo, tinha o pêlo mais curto e o rabo menos peludo. 

 

9) Galinha 

Eu conheci uma galinha quando era pequeno ainda no Laramara. Uma vez a 

professora levou uma para a gente passar a mão, a gente tocar. Eu toquei na pena, 

no corpinho, na cabecinha e no bico. Aí a professora explicou que era uma ave e 

que botava ovos. Na chácara que eu morava tinha várias galinhas, eu corria atrás 

delas, eu ia cedinho com a minha mãe no galinheiro pegar os ovos que elas 

botavam. Eu tocava nos pintinhos. 

 

10) Pato 

O pato é parecido com a galinha porque tem penas e bico, mas o bico dele é mais 

largo e ele fica na água.  No Parque da Água Branca tem vários patinhos, eu sempre 

vou lá passear com a minha mãe. Eu coloco a mão nos patinhos, mas eles fogem de 

mim. Uma vez o funcionário colocou um na minha mão para eu tocar.  
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11) Casa em que viveu e outras 

A casa que eu morava tinha uma cozinha, o meu quarto e do meu irmão, o quarto 

dos meus pais e uma sala. E a casa dos patrões do meu pai tinha vários quartos, 

quatro banheiros, três salas. Era enorme. Às vezes eu ia lá. Ficava tateando todos 

os cômodos, para conhecer todos os espaços, eu achava muito grande, eu andava 

muito para atravessar cada cômodo. Quando minha mãe estava limpando, se ela 

estivesse no outro quarto eu nem ouvia a voz dela se ela me chamasse, porque a 

casa era muito grande. É a casa maior que eu já conheci. Eu conheço também as 

casas dos meus tios, da minha avó e dos meus amigos. Todas as casas têm 

quartos, cozinhas, banheiros e salas. Algumas são maiores e outras são menores. 

Tem casas que têm quintais e outras não, como os apartamentos, você entra e já 

tem a porta.  

 

12) Plantações da chácara em que morou e outras 

São plantinhas que as pessoas plantam na terra, vão molhando sempre, cuidando e 

protegendo para os animais não comerem e depois que crescem a gente colhe para 

vender. Meu pai plantava couve, alface, repolho, salsa e outros. Eu também já vi 

plantação de milho. Existem plantações que são flores, que as pessoas plantam 

para enfeitar a casa. E outras plantações são para alimentar os animais, como o 

capim, que serve para os cavalos e os bois comerem. 

 

13) Bois e vacas 

Os bois são animais muito grandes que vivem no pasto, comem capim, e as vacas 

produzem leite para as pessoas. Eu aprendi tocando, sentindo a textura do pêlo e a 

forma. Perto da chácara que eu morava tinha um homem que criava. Uma vez ele 

me deixou tocar nela. Ela era boazinha, porque eu toquei nela e ela ficou parada. Eu 

só toquei nessa vaca. Ela tinha um cheiro ruim. As vacas têm só um filhotinho em 

cada gravidez.  Eu passei a mão no bezerrinho de uma das vacas do meu vizinho. 

Ele era magrinho e ficava tremendo de frio. Quando eles nascem, demoram a ficar 

em pé, ficam sempre perto da mamãe, mamam no peito, e quando crescem 

começam a comer capim também, igual à mãe deles.   

 

Quadro 8 – Análise do que o entrevistado Renan afirmou conhecer 
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O QUE CONHECE 

O QUE O PARTICIPANTE FALOU REPRESENTAÇÃO CONCRETA 

(Cf. definição no quadro 3) 

CONCEITO 

(Cf. definição no quadro 3) 

 

Cachorro 

Cachorro é um animal que tem quatro 

patas, é peludo, late muito, gosta de 

lamber as pessoas e é muito barulhento. 

Eu tenho um cachorro que se chama 

Rex. Ele late demais, é muito 

barulhento. Meu vizinho tem um 

cachorrinho da raça Lhasa Apso, ele 

falou que esse é o nome da raça. Eu 

sempre faço carinho nele. Ele é muito 

fofinho e bem pequenininho. O pêlo é 

diferente do pêlo do meu cachorro, é 

mais longo e mais fofinho. Quando toco 

nele, é como se fosse um algodão, bem 

levinho, é gostoso de sentir. Eu já tive 

outro cachorro que morreu, ele se 

chamava Bob, ele era mais alto que o 

Rex, tinha o pêlo curto, uma orelha 

grande que ficava em pé e um focinho 

comprido. Ele era um vira-lata. Ele era 

muito carinhoso e bagunceiro.  

 

  

Referência a características do 

cachorro: forma, tamanho, 

textura, percebidas pelo 

contato concreto ou por 

repetição de definição.  

 

 

 

 

 

 

A afirmação “cachorro é um 

animal que tem quatro patas, 

é peludo, late muito e gosta 

de lamber as pessoas” pode 

estar se referindo a 

propriedades e 

características de uma classe 

de seres, por elaboração do 

educando ou por repetição 

de definição. 

 

 

 

 

Gato 

O gato é um animal que tem o pêlo 

parecido com o cachorro, também fica 

nas casas das pessoas e é carinhoso. 

Só que o gato tem a cabecinha menor e 

a orelha também, ele é mais rápido que 

o cachorro, ele corre muito. Uma vez 

meu cachorro brigou com o gato que 

ficava lá em casa, o gato alcançou ele, 

deu uma unhada e fez um barulho 

estranho. Minha mãe falou que quando 

os gatos estão raivosos ficam com o 

pêlo arrepiado.  

 

Referência a características do 

gato: forma, textura, 

localização, tamanho, 

percebidas por contato 

concreto. 

 

 

 

 

 

A afirmação “o gato é um 

animal que tem o pêlo 

parecido com o cachorro, 

também fica nas casas das 

pessoas e é carinhoso” pode 

estar se referindo a 

propriedades e 

características de uma classe 

de seres, por elaboração do 

educando ou repetição de 

definição. 



 
 

102 
 

 

Árvore  

Árvore é uma planta redonda, alta, com 

muitas folhas. Algumas têm cipós e 

podem ser frutíferas. Na minha casa tem 

uma árvore bem longa. Eu aprendi pelo 

toque, sentindo a textura e a forma. 

Quando eu morava em Mairiporã, tinha 

várias árvores no meu quintal, porque eu 

morava numa chácara. 

 

Referência a características da 

árvore: função, forma, textura e 

tamanho, percebidas por 

contato concreto ou por 

repetição de definição.      

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

A afirmação “árvore é uma 

planta redonda, alta, com 

muitas folhas” pode estar se 

referindo a propriedades e 

características de uma classe 

de seres, por elaboração do 

educando ou repetição de 

definição. 

 

Chácara em que morou e outras 

Chácara é uma área muito grande de 

terra. Sei porque eu andava pela 

chácara que eu morava, eu conhecia 

tudo. Para andar em todo o espaço eu 

demorava muito. Eu sabia onde ficavam 

os cavalos, as galinhas, as plantações, a 

piscina, a casa dos donos, que era 

imensa, e a casa que eu morava, que 

era menor. Geralmente as chácaras 

ficam longe do centro da cidade. 

Algumas chácaras ficam em ruas sem 

asfalto, de terra. Na chácara existem 

casas, piscina, campo de futebol, 

árvores (algumas com frutas e outras 

não) e plantações. Meu tio também 

mora numa chácara lá em Mairinque. A 

chácara que ele mora é menor do que a 

que eu morava e não tem piscina. Lá 

tem a casa do meu tio e plantações de 

milho, mandioca e banana.  

 

Referência a características da 

chácara: tamanho, função, 

localização, quantidade, 

percebidas por contato 

concreto ou por repetição de 

definição. 

 

 

 

A afirmação “chácara é uma 

área muito grande de terra 

[...] Na chácara existem 

casas, piscina, campo de 

futebol” pode estar se 

referindo a propriedades e 

características de uma classe 

de uma entidade, por 

elaboração do educando ou 

repetição de definição. 
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 Milho 

Aprendi tocando na espiga, tateando, 

sentindo a textura e conhecendo a 

forma. Aprendi também comendo o 

milho assado e cozido. Com o milho as 

pessoas fazem também bolo, pamonha 

e curau. 

 

Referência a características do 

milho: textura, forma, função, 

sabor, percebidas pelo contato 

concreto ou por repetição de 

definição. 

 

 

 

Mandioca 

Mandioca é um alimento que fica 

embaixo da terra. É uma raiz. As 

pessoas arrancam, descascam, 

cozinham e comem. Eu já ajudei o meu 

pai a plantar mandioca. A gente coloca 

um pedacinho de mandioca no 

buraquinho e cobre com terra. Aí tem 

que ir molhando todo dia até ela crescer. 

 

Referência a características da 

mandioca: função, localização 

e tamanho, percebidas por 

contato concreto ou por 

repetição de definição. 

 

 

  

 

 

 

 

A afirmação “mandioca é um 

alimento que fica embaixo da 

terra. É uma raiz. As 

pessoas, arrancam, 

descascam, cozinham e 

comem” pode estar se 

referindo a propriedades e 

características de uma classe 

de seres, por elaboração do 

educando ou repetição de 

definição. 

 

Banana 

Aprendi tocando na banana, sentindo 

sua forma e comendo. Já vi várias 

plantações de bananas. A banana fica 

no cacho e quando amadurece as 

pessoas cortam o cacho com a faca. 

Com a banana dá para fazer salada de 

frutas e vitamina.  

 

 

Referência a características da 

banana: forma, sabor, função, 

percebidas por contato 

concreto ou por repetição de 

definição. 

 

 

 

 

 

 

 

Cavalo 

Eu conheci um cavalo quando era 

pequeno, quando eu fui num sítio de um 

amigo do meu pai. Ele é criador. Eu 

coloquei a mão na crina, na pele, nas 

rédeas, no rabo e percebi que o cavalo é 

grande e forte. O cavalo tem uma 

personalidade forte, ele não é confiável, 

eu percebi porque eu estava passando a 

mão nele já fazia um tempão e, de 

 

Referência a características do 

cavalo: forma, tamanho, 

percebidas por contato 

concreto ou por repetição de 

definição.   
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repente, ele me deu um coice. Eu quase 

caí. Uma vez o meu pai levou um coice 

de um dos cavalos do nosso patrão. 

 

Jumento 

Eu conheço o jumento. Ele é muito 

parecido com um cavalo. Eu já passei a 

mão uma vez na chácara do vizinho do 

meu pai. No início eu achei que era um 

cavalo, aí meu vizinho explicou que não 

era e que era um jumento. Aí fui 

percebendo que ele era um pouco mais 

baixo, tinha o pêlo mais curto e o rabo 

menos peludo. 

 

Referência a características do 

jumento: forma, tamanho, 

textura, percebidas por contato 

concreto ou por repetição de 

definição. 

 

 

 

 

 

 

Galinha 

Eu conheci uma galinha quando era 

pequeno ainda no Laramara. Uma vez a 

professora levou uma para a gente 

passar a mão, a gente tocar. Eu toquei 

na pena, no corpinho, na cabecinha e no 

bico. Aí a professora explicou que era 

uma ave e que botava ovos. Na chácara 

que eu morava tinha várias galinhas, eu 

corria atrás delas, eu ia cedinho com a 

minha mãe no galinheiro pegar os ovos 

que elas botavam. Eu tocava nos 

pintinhos. 

 

Referência a características da 

galinha: forma, função, 

quantidade, percebidas por 

contato concreto ou por 

repetição de definição.  

 

 

A afirmação “a professora 

explicou que era uma ave e 

que botava ovos” pode estar 

se referindo a propriedades e 

características de uma classe 

de seres, por elaboração do 

educando ou repetição de 

definição. 

 

 

 

Pato 

O pato é parecido com a galinha porque 

tem penas e bico, mas o bico dele é 

mais largo e ele fica na água.  No 

Parque da Água Branca tem vários 

patinhos, eu sempre vou lá passear com 

a minha mãe. Eu coloco a mão nos 

patinhos, mas eles fogem de mim. Uma 

vez o funcionário colocou um na minha 

mão para eu tocar.  

 

 

 

Referência a características do 

pato: forma, tamanho, 

localização, percebidas pelo 

contato concreto e por 

informações.   

 

 

 

A afirmação “o pato é 

parecido com a galinha, mas 

o bico dele é mais largo e ele 

fica na água” pode estar se 

referindo a propriedades e 

características de uma classe 

de seres, por elaboração do 

educando, ou por repetição 

de definição. 

 

Casa em que viveu e outras 

A casa que eu morava tinha uma 

cozinha, o meu quarto e do meu irmão, 

 

Referência a características da 

casa: forma, tamanho, 

 

A afirmação “todas as casas 

têm quartos, cozinhas, 

banheiros e salas” pode estar 
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o quarto dos meus pais e uma sala. E a 

casa dos patrões do meu pai tinha 

vários quartos, quatro banheiros, três 

salas. Era enorme. Às vezes eu ia lá. 

Ficava tateando todos os cômodos, para 

conhecer todos os espaços, eu achava 

muito grande, eu andava muito para 

atravessar cada cômodo. Quando minha 

mãe estava limpando, se ela estivesse 

no outro quarto eu nem ouvia a voz dela 

se ela me chamasse, porque a casa era 

muito grande. É a casa maior que eu já 

conheci. Eu conheço também as casas 

dos meus tios, da minha avó e dos meus 

amigos. Todas as casas têm quartos, 

cozinhas, banheiros e salas. Algumas 

são maiores e outras são menores. Tem 

casas que têm quintais e outras não, 

como os apartamentos, você entra e já 

tem a porta. 

localização, quantidade, 

percebidas por contato 

concreto. 

 

 

se referindo a propriedades e 

características de uma classe 

de uma entidade, por 

elaboração do educando ou 

por repetição de definição. 

 

 

 

 

 

Plantações da chácara em que morou 

e outras 

São plantinhas que as pessoas plantam 

na terra, vão molhando sempre, 

cuidando e protegendo para os animais 

não comerem e depois que crescem a 

gente colhe para vender. Meu pai 

plantava couve, alface, repolho, salsa e 

outros. Eu também já vi plantação de 

milho. Existem plantações que são 

flores, que as pessoas plantam para 

enfeitar a casa. E outras plantações são 

para alimentar os animais, como o 

capim, que serve para os cavalos e os 

bois comerem. 

 

Referência a características 

das plantações: função, forma, 

tamanho, localização, 

quantidade, percebidas por 

contato concreto ou por 

repetição de definição. 

 

 

A afirmação “são plantinhas 

que as pessoas plantam na 

terra” pode estar se referindo 

a propriedades e 

características de uma classe 

de seres, por elaboração do 

educando ou por repetição 

de definição. 

 

 

 

Bois e vacas 

Os bois são animais muito grandes que 

vivem no pasto, comem capim, e as 

vacas produzem leite para as pessoas. 

Eu aprendi tocando, sentindo a textura 

do pêlo e a forma. Perto da chácara que 

eu morava tinha um homem que criava. 

 

Referência a características 

dos bois: função, forma, 

tamanho, localização, textura, 

quantidade, percebidas por 

contato concreto ou por 

repetição de definição. 

 

A afirmação “os bois são 

animais muito grandes que 

vivem no pasto, comem 

capim, e as vacas produzem 

leite para as pessoas” pode 

estar se referindo a 

propriedades e 
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3.5.2. Comentários descritivos interpretativos do Quadro 8  

Os comentários referem-se à segunda e à terceira coluna, em duas etapas 

independentes, e seguem a sequência em que são apresentados no Quadro 8. 

Na segunda coluna, nos quatorze itens que o entrevistado afirmou conhecer, 

houve predominância de representação mental presa à concretude. Todos os 

quatorze itens a seguir referem-se ao contato concreto com o que ele afirmou 

conhecer: cachorro, gato, árvore, chácara, milho, mandioca, banana, cavalo, 

jumento, galinha, pato, casa, plantações e bois e vacas. 

Na terceira coluna, na qual foram registrados quatorze itens da fala do 

entrevistado, dez indicam que ele possui a noção intelectiva e cognoscitiva de 

abstração, referente às características da classe de seres, objetos ou entidade em 

que se inserem. Os itens são: cachorro, gato, árvore, chácara, mandioca, galinha, 

pato, casa, plantações, bois e vacas. Cabe, no entanto, enfatizar que sete desses 

itens deixaram dúvida se a referência a propriedades e características de uma 

classe de objetos é feita por elaboração do aluno ou por simples repetição de 

definição recebida. São estes os itens: árvore, chácara, mandioca, galinha, pato, 

plantações e bois e vacas.  

Ainda, no que diz respeito à terceira coluna, nos itens “milho”, “banana”, 

“jumento” e “cavalo”, o educando não citou as características e propriedades das 

classes a que pertencem esses seres.  

Uma vez ele me deixou tocar nela. Ela 

era boazinha, porque eu toquei nela e 

ela ficou parada. Eu só toquei nessa 

vaca. Ela tinha um cheiro ruim. As vacas 

têm só um filhotinho em cada gravidez.  

Eu passei a mão no bezerrinho de uma 

das vacas do meu vizinho. Ele era 

magrinho e ficava tremendo de frio. 

Quando eles nascem, demoram a ficar 

em pé, ficam sempre perto da mamãe, 

mamam no peito, e quando crescem 

começam a comer capim também, igual 

à mãe deles.   

 

 características de uma classe 

de seres, por elaboração do 

educando ou por repetição 

de definição. 
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Após análise das informações contidas em ambas as colunas, foi possível 

constatar que a representação concreta, apresentou-se como um caminho para a 

construção e aquisição dos conceitos apresentados pelo participante. De acordo 

com Ausubel (1968), a aquisição de conhecimento ocorre por meio da descoberta de 

informações na vivência do dia a dia ou na educação e amplia-se com o processo de 

representação concreta para a abstrata, na aquisição de conceitos.  

As dúvidas registradas na segunda e na terceira coluna sobre o fato de as 

características apontadas pelo entrevistado do que afirmou conhecer estar 

relacionado à própria percepção dele ou constituir simples repetição de definição 

recebida evidenciam que: 1) na entrevista poderiam ter solicitadas mais informações 

sobre o que o educando declarou conhecer; 2) alcançar o que um entrevistado 

afirma conhecer requer perscrutar sua fala, indo além da simples informação. 

As falas do participante Renan elucidam a relação de sua experiência 

perceptiva no seu processo de aquisição de conceitos. A definição de cachorro 

trazida pelo educando e a diferenciação que o mesmo faz entre o seu cachorro e o 

cachorrinho do vizinho da raça Lhasa Apso pela textura e comprimento do pêlo. A 

experiência de ter vivido numa chácara e ter auxiliado o pai nas atividades agrícolas, 

influenciaram a aquisição dos conceitos de plantações, de mandioca, banana e de 

algumas verduras, assim como também a aquisição dos conceitos de cavalo, 

jumento e galinha foram mediadas por essa experiência.  
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4. REFLEXÕES SOBRE OS DADOS ANALISADOS A PARTIR DA 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

De acordo com Masini e Moreira (2008), Ausubel, enraizado no vivido e em 

sua ampla experiência como médico, psicólogo e educador, buscou sistematizar os 

princípios que propiciam ao ser humano situar-se no mundo, organizando sua 

experiência e atribuindo significados à realidade em que se encontra. Investigou, 

assim, como se dá a aquisição de conhecimentos, da simples representação 

concreta à mais abstrata aquisição de conceitos. 

A exposição minuciosa sobre aquisição e uso de conceitos realizada por 

Ausubel em sua obra de 1968, Educational psychology: a cognitive view, foi 

adaptada, com o mesmo título, por  Moreira e Masini (2009) e constitui 

fundamentação central para esta tese. 

Para que a pessoa cega elabore conceitos, é necessário que disponha de 

conhecimento baseado em suas experiências perceptuais, suas vivências pessoais, 

seus interesses, sua sensibilidade e suas habilidades.  

Investigar o caminho da construção de conceitos pelo adolescente cego 

implica compreender que a sua organização, nesse processo, estrutura-se com base 

em canais próprios, uma forma de compensação sociopsicológica, de acordo com 

Vygotsky (1993), que permite ao cego congênito construir suas próprias formas de 

contato com o mundo, como esclarece, na afirmação a seguir, Ormelezi (2006): 

   

[...] existe uma forma peculiar no contato com o mundo que deverá 

ser descoberta e estruturada no entrelaçamento do organismo com a 

cultura e nas interações e desejos humanos mediados pela 

linguagem, as quais oferecem condições para a organização 

perceptiva e cognitiva na construção do conhecimento. (p. 18) 

 

Como contribuição para o aprofundamento das reflexões desta tese acerca da 

temática construção de conceitos pelo adolescente com cegueira congênita, retoma-

se a fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty (1971), que focaliza o sujeito no 

mundo como corpo no mundo, de cuja experiência vivida provém o conhecimento.  

A experiência perceptiva possibilita a identificação, nomeação e classificação 

dos objetos – no contato com diferentes materiais, estruturas, formas, tamanhos, 
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elementos constituintes –, que servirão de base para a organização de seu 

significado (conceitual) e a construção de novos significados.  

Mesmo tendo em comum a condição da cegueira congênita, as pessoas 

dizem ter experiências perceptuais distintas – diferentes experiências, vivências e 

desvelamento dos fenômenos – para a aquisição dos conceitos.  

Masini (2008) esclarece concepções de Merleau-Ponty, ao afirmar: “o corpo 

próprio de cada um está no mundo em sua experiência perceptiva” (p. 79). Explica, 

assim, a experiência perceptiva como sendo o processo que envolve muito mais do 

que fatores perceptivo-cognitivos, enquanto fisiológicos, ao referir-se ao modo como 

o sujeito percebe e constrói seu próprio mundo. Assim, a percepção é fruto do 

conjunto dos sentidos de que cada pessoa dispõe, em uma relação dialética entre 

eles, na singularidade da própria forma de perceber.  

Para cada um dos participantes entrevistados, a aquisição de conceitos deu-

se a partir das diversas e singulares experiências em relação às coisas e situações 

que fazem parte do estar próprio de cada um no mundo. Dessa forma, a experiência 

perceptiva, ao explorar o mundo e vivenciar o contato concreto, influencia a 

aquisição de conhecimento.  

Para todos os participantes desta pesquisa, a representação concreta, 

apresentou-se como um dos caminhos para a construção do conceito, assim como 

para a sua aquisição.   

 Para Ausubel (1968), a elaboração de conceitos implica um processo de 

abstração da experiência no qual as características essenciais de uma classe de 

objetos ou eventos, variáveis de acordo com o contexto, são organizadas e 

estabelecidas na estrutura cognitiva como uma forma de representar o mundo ao 

redor. Isso pressupõe um sujeito ativo numa situação, num processo de elaboração 

pessoal.  

Para Masini (2008), o conhecer está relacionado à experiência perceptiva do 

aprendiz e à sua relação corporal com o mundo que o rodeia – pessoas e objetos –, 

de maneira a superar o paradigma da unidimensionalidade do estudo do 

conhecimento apenas intelectual, enfatizando a dimensão existencial. Como 

complementa: “É, pois, da reflexão sobre o vivido e da atenção à experiência 

perceptiva que emergem os significados da pessoa no mundo”. 
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Cada um dos participantes entrevistados mostrou que, para os cegos 

congênitos, a construção de conceitos acerca do mundo é dada sobretudo pela sua 

experiência perceptiva tátil-cinestésica, salientando que “aprendi pelo toque”, 

“tateando”, “passando a mão”, “caminhando”, “ouvindo”, “cheirando”...  

Conforme Masini (2012) 

 

A pessoa cega interroga o objeto de forma mais próxima do que se o 

fizesse com o olhar. É a velocidade e a direção de suas mãos que a 

farão sentir as texturas do liso e do rugoso, a temperatura fria ou 

quente, o ar mais abafado quando se aproxima de uma parede, 

acompanhado pela alteração de sua voz ouvida e sua voz articulada, 

que se altera frente a um obstáculo ou em ambiente aberto. Essas 

percepções do tatear, que ocorrem com seus movimentos de mão e 

dedos, de articular a voz, de ouvir, de sua comunicação de sua 

locomoção no espaço estão unidas no seu corpo, no mundo. (p. 25-

26)  

 

Complementando esse pensamento, Sacks (1995) afirma que a percepção 

por meio do tato é sequencial, e não simultânea, como ocorre pela visão, e 

acrescenta que as pessoas cegas vivem em um mundo temporal, e não espacial.  

A experiência corporal da pessoa cega deve ser vista na sua totalidade, pois, 

à sua maneira, ela apreende o objeto, pela experiência de habitar o mundo por meio 

do seu corpo.  

           O que foi apresentado na análise dos dados e comentários a respeito de 

percepção, experiência perceptiva, aquisição de conhecimento indicou um caminho 

para compreender como se processa a aquisição de conceitos pelo adolescente 

com cegueira congênita.  

Cada uma das teorias mencionadas nesta tese possibilitou modos diferentes 

de refletir sobre a elaboração de conceitos pelo cego congênito, apontando que, 

para que se possa entender o processo de conhecer sem a visão, é necessário 

considerar o referencial perceptivo, as experiências e as especificidades do 

perceber, sentir, organizar-se e relacionar-se no mundo da pessoa cega.  

A síntese das reflexões aqui delineadas expressa-se nesta afirmação de 

Masini (1994): 

 

 [...]. É necessário buscar as raízes do conhecimento no mundo 

vivido, no contato com a experiência original – na situação em que o 

sujeito, através do próprio corpo (que sabe, que sente, que 
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compreende) encontra o objeto... na experiência perceptiva o sujeito 

penetra no objeto através de seu corpo e o objeto torna-se falante e 

significativo e vai dispondo ao redor do sujeito um mundo que lhe diz 

dele mesmo e no qual instala seus pensamentos. Desse modo, a 

experiência perceptiva, que fala do corpo e não do objeto, oferece-se 

como possibilidade para que se conheça o sujeito pensante. (p. 94) 

 

Para todos os participantes entrevistados, a aquisição de conceitos deu-se a 

partir da multiplicidade de experiências que cada educando vivenciou na sua 

interação com o objeto e com mundo, através do corpo como fonte absoluta da 

existência humana, que tem o poder de significação de qualquer experiência.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de questionamentos levantados por 

esta pesquisadora ao longo de sua carreira docente, referentes a: ocorrência da 

aquisição de conceitos por educandos com deficiência visual; busca de 

compreensão desse processo por meio do referencial perceptivo do próprio cego.  

Masini (1994), na publicação de sua tese de livre docência, defendida na 

Feusp, evidenciou que, na bibliografia especializada sobre a pessoa com deficiência 

visual, seu desenvolvimento e sua aprendizagem eram definidos a partir de padrões 

adotados para videntes. Mostrou surpresa diante do fato de que, nos instrumentos e 

propostas, o “conhecer” esperado na educação da pessoa com deficiência tinha 

como pressuposto o “ver”, alertando que desse modo não se levavam em conta as 

especificidades e diferenças de percepção da pessoa com deficiência visual e da 

pessoa vidente. Alertou que a desconsideração dessas diferenças pelos autores 

resultava de desatenção à predominância da visão ou ao que a familiaridade 

encobria e o hábito – na linguagem e no senso comum – que uma cultura de 

videntes ocultava. 

Reiterando o que foi assinalado há vinte e três anos, o cenário encontrado na 

literatura especializada em 2016 apontou grande número de estudos em que são 

feitas comparações entre a pessoa cega e a pessoa que enxerga. Este estudo 

procurou referenciar-se nos poucos estudos sobre aquisição e formação de 

conceitos pela pessoa cega que buscam conhecer a singularidade da aquisição de 

conhecimentos na ausência da percepção visual. 

O contato desta pesquisadora com crianças e adolescentes com cegueira 

propiciou algumas inquietações e interrogações acerca de como ocorre a relação do 

cego congênito com os objetos na aquisição de conhecimento.  

Como objetivo geral, essa tese buscou identificar as características das vias 

perceptuais que propiciam a pessoa cega construir conceitos. Mostrou-se 

necessário, para isso, entender os caminhos que permitem ao sujeito perceber o 

mundo pelas vias perceptuais de que dispõe – audição, tato, olfato, paladar, 

cinestesia. 

Como objetivo específico essa tese objetivou delinear especificidades 

referentes à percepção para a aquisição de conceitos pelo adolescente com 
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cegueira congênita. No que diz respeito à forma como a pessoa cega percebe, os 

entrevistados citaram principalmente os sentidos tátil, cinestésico, olfativo e auditivo.  

O objetivo geral e o objetivo específico desta tese foram alcançados à medida 

que as entrevistas propiciaram conhecer a singularidade e especificidade da 

percepção da pessoa com cegueira, mostrando que essa se baseia nos sentidos 

tato, audição, cinestesia e olfato. Dessa forma, os entrevistados mostraram-nos que 

cada sentido que possuem apresenta-se como pista na construção e aquisição dos 

conceitos apresentados.   

Cada participante entrevistado revelou que as suas experiências perceptuais 

proporcionaram condições para a organização cognitiva – identificação, 

diferenciação, inserção em grupo de características semelhantes –, dando início à 

aquisição de conceitos, a partir da experiência vivida, em relação às coisas e 

situações do mundo ao seu redor.  

Nas falas dos participantes entrevistados sobre o que sabiam, houve 

predominância de: 1) repetição da informação do vidente, indicando possível 

reprodução mecânica, sem significado; 2) permanência na concretude dos sentidos 

de que dispõem.  

Os dados desta pesquisa emergiram dos relatos dos participantes 

entrevistados, que são adolescentes com cegueira congênita, sobre suas 

percepções, experiências e formas de compreender o que está no seu entorno. 

Os resultados do presente estudo permitiram resgatar as ideias de Vygotsky 

(1997), reiterando que, na ausência da visão, há uma reorganização de toda a 

estrutura cognitiva que possibilita ao cego adquirir conhecimento sobre o mundo de 

acordo com uma dialética própria dos sentidos de que dispõe. Compreender esse 

processo implica penetrar na singularidade de cada mundo, reconhecendo sua 

forma específica de perceber e seu modo próprio de relacionar-se.  

A análise dos dados permitiu entender a importância de considerar os canais 

perceptivos da pessoa com cegueira congênita ao oferecer-lhe experiências, ao 

propiciar-lhe vivências significativas, de maneira que ocorram novas construções de 

conhecimento.  

As reflexões sobre os dados analisados tiveram como referencial a 

fundamentação teórica das ideias da fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty 

(1945), ao considerar o corpo na dinâmica das suas relações no mundo – solo do 
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conhecimento; 2) da ideia central de Ausubel (1968) de que a aquisição de 

conhecimento ocorre por meio da descoberta de informações na vivência do dia a 

dia ou na educação e amplia-se com o processo de representação concreta para a 

abstrata, na aquisição de conceitos.  

Esta tese revela, na análise do depoimento de adolescentes com cegueira 

congênita, que considerar as vias perceptuais e experiências perceptivas singulares 

e específicas dessas pessoas e respeitá-las constitui solo para que ocorra aquisição 

de conceitos, reiterando as ideias dos autores que a fundamentam. 

Partindo do princípio de que cada pesquisa tende a suscitar novas questões, 

com base nos seus achados, a partir dos resultados obtidos; essa tese aponta 

limitações no seu estudo, implicações para futuras pesquisas na área. Não foi 

possível obter dados suficientes que esclarecessem se a definição apresentada pelo 

participante referia-se à própria percepção do mesmo ou à repetição da informação 

recebida pelo vidente. Nesse caso, indicando possível reprodução mecânica, sem 

significado. Poderiam ter sido solicitadas mais informações sobre o que o educando 

dizia conhecer, haja vista que alcançar o que um entrevistado afirma conhecer 

requer perscrutar sua fala, indo além da simples informação.   
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APÊNDICES 

 

Entrevistas na íntegra: 

Educando 1 - Paulo 

 

Pesquisadora: Olá Paulo tudo bem. 

 

Pesquisadora: Estou aqui para conversar com você, me conta um pouco sobre as 

coisas que você conhece do mundo que você vive 

Resposta: 

Eu conheço muitas coisas, minha família, meus amigos, minha escola, meus 

professores do 6º ano, minha professora da sala de recursos, a Paulina, meu 

professor de música, o Jorge, enfim muitas coisas.  

 

Pesquisadora: E o que mais você sabe da sua escola? 

Resposta: 

A minha escola é um espaço grande com várias salas de aula, secretaria, refeitório, 

quadra, árvores e pátio. Na minha escola tem um portão de aço que leva para o 

estacionamento onde os professores guardam os carros. Ela tem dois andares, tem 

um elevador, tem salas no andar de baixo e no andar de cima. Minha sala de aula é 

grande, tem o formato de um retângulo, tem várias carteiras, uma lousa, o armário 

da professora e tem um aquário que fica no fundo da sala. Nós estamos fazendo um 

projeto sobre os peixes.  
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Pesquisadora: O que você sabe falar sobre as salas de aula da sua escola? Como 

elas são? 

Resposta: 

Eu aprendi percorrendo o espaço das salas em que já estudei. Estudo nesta escola 

desde o primeiro ano e já estou no sexto, já estudei em várias salas. As salas são 

lugares para as pessoas estudarem. Elas têm forma retangular e possuem carteiras, 

mesa, lousa, armários e vitrôs. A minha sala de aula deste ano fica no térreo, é a 

primeira sala do corredor. 

Pesquisadora: Você me disse que as salas de aula da sua escola são retangulares. 

Como você sabe disso?  

Resposta: 

Sei porque me descreveram e também porque conheço o espaço delas pelo toque e 

andando por elas. 

. 

Pesquisadora: Você mencionou que nas salas de aula existem armários. Como são 

esses armários? 

Resposta: 

Os armários das salas de aula são de ferro, têm forma retangular, são mais altos do 

que eu e têm duas portas. Os professores guardam nossos materiais e nossos livros 

neles. 

 

Pesquisadora: E você conhece outros armários além dos armários das salas de aula 

da escola? Como eles são? 

Resposta: 

Sim, eu conheço o armário que tem na cozinha da minha casa. Eu aprendi como ele 

é passando a mão e tocando nele. Ele é de madeira, tem várias portas e gavetas. 

Nas portas e nas gavetas tem uma alça que serve para abrir para poder colocar as 

coisas dentro dele. 

 

Pesquisadora: E você conhece outros além do armário da cozinha da sua casa? 

Resposta: 

Tem o armário do banheiro da minha casa. Ele também é de madeira, tem uma 

porta comprida com um puxador e dentro tem três prateleiras.  
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Pesquisadora: O que você sabe falar sobre as prateleiras? 

Resposta: 

São pedaços de tábuas de madeiras, são repartições para dividir um espaço. 

 

Pesquisadora: E você já viu outras prateleiras? 

Resposta: 

Não. 

 

Pesquisadora: Você falou que nas salas de aula existem lousas. Você pode falar 

como são essas lousas? 

Resposta: 

Lousa, eu aprendi o que é passando a mão. É um retângulo que fica preso na 

parede. Ela serve para escrever. Algumas são em madeira e outras em plástico. Em 

umas lousas se escreve com o canetão e em outras com o giz. 

 

Pesquisadora: E você conhece outros tipos de lousas? 

Resposta: 

Na minha casa tem uma lousa pequena de madeira que meu pai comprou para a 

gente brincar de escolinha. Ela tem a forma de um quadrado e meu pai a pendurou 

na parede. 

 

Pesquisadora: Você disse que tanto as lousas da sua escola quanto a lousa que 

você e seus irmãos têm em casa para brincar ficam penduradas na parede. O que 

você sabe falar sobre uma parede? 

Resposta: 

Eu sei que uma parede é uma divisão de um cômodo. A parede tem forma de um 

quadrado ou retângulo e é construída com tijolos.  

 

Pesquisadora: O que mais você sabe falar sobre a parede? 

Resposta: 

Tem parede feita de plástico também. Lá na sala de recursos da minha escola, tem 

uma parede que separa o lugar que professora troca a fralda das crianças do 
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restante da sala. Essa parede é feitas de plástico. Um dia eu bati a mão e fez um 

barulho diferente, aí minha professora me explicou que aquela parede é feita de 

plástico.   

 

Pesquisadora: Você afirmou que na sala de recursos que você estuda existe uma 

parede de plástico. O que você sabe falar sobre o plástico? 

 Resposta: 

Ihhh. Sei pouco. O que eu sei é que meu professor falou que o plástico é um produto 

feito com petróleo. É isso que eu sei. 

Pesquisadora: Você me falou que a sua sala de aula deste ano, fica no térreo. Como 

você sabe disso? 

Resposta: 

Eu sei porquê eu chego na escola, caminho uns dez passos  e chego na minha sala.  

É a primeira sala do corredor e não precisa subir escadas. 

 

Pesquisadora: Você citou que a sua sala é a primeira sala do corredor. O que você 

sabe falar sobre o corredor? 

Resposta: 

É um espaço comprido em forma de um retângulo que liga ao outro espaço da 

escola ou da casa. As pessoas vão caminhando até a sala que querem ir. 

 

Pesquisadora: O que mais você sabe falar sobre um retângulo? 

Resposta: 

O retângulo é uma figura geométrica com quatro lados sendo que dois lados são 

diferentes. 

 

Pesquisadora: Você citou também que as salas de aula da sua escola possuem 

vitrôs. Me explica como são esses vitrôs? 

Resposta: 

É um objeto feito de ferro que é colocado numa abertura na parede. Ela tem vidros e 

uma parte de ferro que abre e fecha.  

 

Pesquisadora: Você conhece outros vitrôs ou só os vitrôs da sua escola? 
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Resposta: 

Sim, eu conheço os vitrôs da minha casa. Eles são diferentes, são menores do que 

os vitrôs da escola e têm os puxadores em ferro e abrem para fora enquanto que os 

vitrôs da escola são de correr. 

 

Pesquisadora: Você me disse que na sua escola existe um refeitório. O que você 

sabe falar sobre o refeitório? 

Resposta: 

O refeitório é um espaço grande em forma de um retângulo, onde ficam muitas 

mesas e cadeiras para os alunos fazerem as refeições. Quando eu cheguei aqui na 

escola no primeiro ano, a professora Paulina me levou para conhecer o refeitório, 

me mostrou os espaços e a localização das mesas e o local que a gente vai para 

pegar a merenda.  

 

Pesquisadora: Por que você acha que o refeitório é grande? 

Resposta: 

Porque eu preciso dar vários passos para chegar até o local que eu pego a merenda 

e para encontrar as mesas.  

 

Pesquisadora: Como você sabe que no refeitório existem muitas mesas? 

Resposta: 

Porque eu já tateei todas elas para conhecer, tem mesas com quatro cadeiras e 

algumas mesas são maiores e sentam várias crianças.  

 

Pesquisadora: E além das mesas que existem na escola. Você conhece outras 

mesas? 

Resposta: 

Conheço as mesas que existem nas casas das pessoas, elas podem ser quadradas, 

redondas e outras têm a forma oval. Elas servem para fazer as refeições. Existem as 

mesas dos professores que são quadradas também e possuem algumas gavetas 

para guardar as coisas. 
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Pesquisadora: Você falou que a sua escola possui uma quadra. Como é essa 

quadra? O que você sabe falar dela? 

Resposta: 

A quadra da minha escola é grande e tem a forma de um quadrado, ela tem duas 

traves e o piso é bem lisinho e escorregadio. Uma vez eu escorreguei e caí na 

quadra. Eu estava jogando futebol aí eu chutei a bola no gol e me desequilibrei, fui 

direto para o chão. Aí meu professor veio me ajudar a levantar, eu passei a mão no 

chão e percebi o quanto o piso é liso.  

 

Pesquisadora: O que mais você sabe falar sobre a quadra? 

Resposta: 

A quadra é o local que os alunos jogam várias modalidades de esportes, como 

basquete, vôlei, futebol, handebol e outros.  

 

Pesquisadora: Você citou que estava jogando futebol e que chutou a bola no gol. O 

que você sabe falar sobre a bola? Como ela é? 

Resposta: 

A professora me deu uma bola para tatear e me falou que ela tem o formato de um 

círculo. Aí um dia a professora me ensinou a desenhar um sol e também me 

explicou que o sol tem o formato do círculo.  

 

Pesquisadora: E você conhece outros tipos de bolas? 

Resposta: 

Sim.  Teve um dia que a escola fez uma excursão ao museu do futebol e nesse dia 

eu vi uma bola que tem guizo. Ela faz um barulho quando a gente sacode.  

 

Pesquisadora: Você disse que foi ao museu do futebol. O que mais você conheceu 

lá? 

Resposta: 

O museu é muito legal, tem esculturas de jogadores, maquetes e outros materiais 

adaptados para o cego. Conheci um pouco da história do futebol. 
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Pesquisadora: Você disse que no museu do futebol existem esculturas. O que você 

sabe falar sobre as esculturas? 

Resposta:  

São miniaturas em formato de pessoas, animais ou objetos que são feitas em gesso 

ou argila. Você pode tocar e passar a mão para ver como ela é.  

 

Pesquisadora: O que mais você sabe falar sobre as esculturas? Você já viu outras 

ou só as do museu do Futebol? 

Resposta: 

Já vi outras esculturas. A minha mãe tem uma escultura com a forma de um cavalo, 

ele está com a pata levantada como se fosse dar um coice. Minha mãe coloca na 

estante na sala para enfeitar. 

 

Pesquisadora: Você me contou que no museu do futebol existem maquetes. O que 

você sabe falar sobre as maquetes? 

Resposta:  

O que eu sei é que maquetes são mini cidadezinhas feitas com reciclagem ou 

massinha de modelar. Nelas podem ter pessoas, árvores, casas, prédios e outras 

coisas mais. 

 

Pesquisadora: O que mais você sabe falar sobre as maquetes? 

Resposta:  

Eu já fiz uma maquete na minha escola, na aula de geografia. Nós fizemos uma 

maquete explicando como é o nosso bairro. 

 

Pesquisadora: Conforme você me falou, existem árvores na sua escola né. O que 

você sabe falar sobre as árvores? 

Resposta: 

Eu apendi passando a mão nela. É uma planta redonda, alta com muitas folhas. As 

árvores da minha escola não têm frutos, só folhas, flores e galhos. Algumas têm 

cipós. Na minha casa tem uma árvore chamada laranjeira. Tem época do ano que 

cai no chão um monte de laranjinhas, mas elas são muito azedas. 

 



 
 

128 
 

Pesquisadora: Como você sabe que as laranjinhas caem no chão? 

Resposta: 

Porque eu saio tateando com meu irmão e vou encontrando várias laranjas e 

colocando na sacola, aí depois eu lavo e chupo. 

 

Pesquisadora: E você conhece outras árvores ou só as que têm na sua escola e na 

sua casa? 

Resposta: 

Eu já vi outras árvores também, já toquei nas árvores que têm no parque Villa 

Lobos. 

 

Pesquisadora: Muito obrigada pela entrevista Paulo. 

 

Educando 2 - Gustavo  

 

Pesquisadora: Olá Gustavo tudo bem. Estou aqui para conversar com você me 

conta um pouco sobre as coisas que você conhece do mundo que você vive 

Resposta: 

Eu conheço o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha avó, a minha família, os 

meus amigos, a minha casa e muitas outras coisas. 

 

Pesquisadora: O que você sabe falar sobre a sua família? 

Resposta: 

Eu gosto muito da minha família. Ela é composta por mim, pela minha mãe, a 

Andreia, pelo meu pai o Carlos e pelo meu irmão, o Emanuel. Essas são as pessoas 

que moram na minha casa. Mas a minha família também tem os meus avós, os 

meus tios e os meus primos. Alguns deles moram em São Paulo e outros moram em 

Sergipe.  

 

Pesquisadora: Você disse que na sua casa moram você, seu irmão, seu pai e sua 

mãe. O que você sabe falar sobre a sua casa? 

Resposta: 
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A minha casa é grande, tem dois andares. No andar de baixo tem a sala, uma 

cozinha e um banheiro. Aí tem uma escada que você sobe e leva para o andar de 

cima onde ficam os quartos. Lá tem o quarto da minha mãe e o quarto que dormem 

eu e o meu irmão e o outro banheiro. 

 

Pesquisadora: Você disse que a sua casa tem dois andares. O que você sabe falar 

sobre os andares? O que significa? 

Resposta: 

Significa que ela tem dois pisos. Um fica em cima do outro. Tem uma laje e foram 

construídos outros cômodos no piso de cima, por isso, para chegar ao segundo 

andar precisamos subir a escada. 

 

Pesquisadora: O que mais você sabe falar sobre os andares? 

 

Resposta: 

Sei que existem prédios com muitos andares que não dá para subir de escada 

porque são muitos andares e por isso as pessoas sobem de elevador. 

 

Pesquisadora: O que você mais você sabe falar sobre a sua casa? 

Resposta: 

Eu fui aprendendo o que era uma casa desde pequeno. Às vezes brincando eu 

passava pela cozinha, pelo quarto, pelo banheiro e quando eu não entendia, minha 

mãe fazia descrição dos cômodos para mim.  

 

Pesquisadora: Você disse que a sala fica no primeiro andar da sua casa. O que você 

sabe falar sobre a sala? 

Resposta: 

Sala é o cômodo da casa que ficam os sofás, a rack e a televisão. As pessoas ficam 

na sala conversando e assistindo. É o lugar da minha casa que eu mais gosto de 

ficar. 

 

Pesquisadora: Você conhece outras salas além da sala da sua casa? 

Resposta:  
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Conheço as salas das casas das minhas tias e da minha avó. A maioria das salas 

têm sofás, televisão e estantes. Na sala da minha avó tem um a vitrola. 

 

Pesquisadora: Você falou que na sala da casa da sua avó há uma vitrola. O que 

você sabe falar sobre a vitrola? 

Resposta: 

Ah, vitrola é um tipo de um toca disco, mas é diferente porque é feita de madeira e 

não toca CDs, só discos de antigamente.  

Pesquisadora: Você já viu outras vitrolas ou só a vitrola da sua avó? 

Resposta: 

Nunca vi outras, só conheço a vitrola da minha avó. 

 

Pesquisadora: O que mais você sabe falar sobre a vitrola? 

Resposta: 

Meu avô falou que o disco que toca na vitrola chama-se disco de vinil. 

 

Pesquisadora: Você disse que no primeiro andar da sua casa há a cozinha, a sala e 

o banheiro. O que você sabe falar sobre a cozinha? 

Resposta: 

A cozinha é o cômodo da casa onde as pessoas preparam a comida, lavam louça e 

fazem as refeições.  

 

Pesquisadora: O que mais você sabe falar sobre a cozinha da sua casa? 

Resposta: 

A cozinha da minha casa é bonita, tem uma geladeira, um fogão, um armário e uma 

mesa com cadeiras. 

 

Pesquisadora: Por que você acha que a sua cozinha é bonita? 

Resposta: 

Porque meu pai reformou a cozinha no ano passado, mandou colocar um piso novo 

e trocou o gabinete da pia.  
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Pesquisadora: Você disse que na cozinha da sua casa tem uma geladeira. O que 

você sabe falar sobre a geladeira? 

Resposta:  

A geladeira é um objeto utilizado nas casas para guardar alimentos. Ela é feita de 

ferro, é comprida e muito gelada. Ela tem duas portas e tem várias partes dentro 

dela, as gavetas e as grades para pôr as coisas em cima. 

 

Pesquisadora: Você falou que a geladeira é feita de ferro. O que você sabe falar 

sobre o ferro? 

Resposta:  

Ferro é um metal muito resistente utilizado para fazer vários produtos como carros, 

máquinas, eletrodomésticos e outras coisas.       

 

Pesquisadora: O que mais você sabe falar sobre o ferro? 

Resposta: 

Os produtos feitos de ferro são muito pesados e duros. 

 

Pesquisadora: Você falou que a geladeira da sua casa tem duas portas. O que você 

sabe falar sobre as portas? 

Resposta: 

As portas da geladeira são a parte que a faz abrir e fechar para que a gente possa 

pegar os alimentos e guardar. A porta de cima é a do freezer, onde guardamos as 

carnes que ficam muito duras, igual pedra. 

 

Pesquisadora: Você já viu outras geladeiras ou você só conhece a geladeira da sua 

casa? 

Resposta: 

Já vi outras também. Em casa tinha uma outra geladeira que era menor, mas o 

motor estragou e meu pai teve que comprar uma nova. 

 

Pesquisadora: Por que você acha que a outra geladeira da sua casa era menor do 

que a atual? 

Resposta: 
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Porque eu alcançava o teto dela e conseguia colocar tranquilamente as coisas em 

cima dela e nessa nova eu não consigo pôr uma coisa em cima dela porque ela é 

muito alta. 

 

Pesquisadora: Você falou que na cozinha da sua casa tem também um fogão. O que 

você sabe falar sobre ele? 

Resposta: 

Fogão é um objeto que também é feito de ferro, tem as bocas onde sai o gás, o 

forno e serve para cozinhar a comida. 

 

Pesquisadora: E você conhece outros fogões ou só o da sua casa? 

Resposta:  

Já toquei no fogão da minha avó também. 

 

Pesquisadora: O que mais você sabe falar sobre o fogão? 

Resposta: 

Sei que tem uns fogões que são feitos de barro também. Uma vez eu vi um na casa 

do amigo do meu pai. 

 

Pesquisadora: E o que mais você sabe falar sobre esse fogão feito de barro que 

você viu? 

Resposta:  

Eu toquei nele e achei muito diferente. Ele cozinhava com lenha.  

 

Pesquisadora: Você disse que na cozinha da sua casa tem um armário também. O 

que você sabe falar sobre ele? 

Resposta: 

O armário é um objeto de madeira com várias portas e gavetas que serve para 

guardar as coisas. Eu aprendi passando a mão nele e tocando na alça que serve 

para abri-lo e aprendi também colocando coisas dentro dele. 

 

Pesquisadora: Você conhece outros armários ou só o armário da sua casa? 

Resposta: 
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Conheço outros também. Têm os armários que ficam na minha sala de aula. Eles 

são de ferro e não têm gavetas, só portas. 

Pesquisadora: Você conhece outras cozinhas ou só a cozinha da sua casa? 

Resposta: 

Eu conheço outras cozinhas também, as cozinhas das casas da minha avó e das 

casas das minhas tias. 

 

Pesquisadora: Como são as cozinhas das casas da sua avó e das suas tias? O que 

você sabe falar sobre elas? 

Resposta: 

A cozinha da minha avó é bem grande e as cozinhas das minhas tias são parecidas 

com a cozinha da minha casa, são pequenas.  

 

Pesquisadora: Como você sabe que a cozinha da casa da sua avó é bem grande? 

Resposta: 

Sei porque eu a conheço, ela é muito grande, tem duas mesas e dois armários. 

 

Pesquisadora: Conforme você falou, no primeiro andar da sua casa existe o quarto 

que você dorme com o seu irmão e o quarto dos seus pais.  O que você sabe falar 

sobre o quarto que você dorme com seu irmão?  

Resposta:  

O quarto meu e do meu irmão é pequeno e um pouco apertado. Ele tem duas camas 

e um guarda roupa.  

 

Pesquisadora: O que você sabe falar sobre o quarto dos seus pais? 

Resposta: 

Ele é maior que o meu quarto e tem uma cama de casal e um guarda-roupa. 

 

Pesquisadora: Como você sabe que o quarto dos seus pais é maior que o seu 

quarto? 

Resposta: 

Porque a parede é muito mais comprida e porque tem mais espaço para andar.  
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Pesquisadora: Você conhece outros quartos além do seu quarto e do quarto dos 

seus pais? 

Resposta: 

Conheço os quartos das casas da minha família. 

 

Pesquisadora: O que esses outros quartos têm de diferente do seu quarto e do 

quarto dos seus pais? 

Resposta: 

Geralmente eles são parecidos, a maioria dos quartos tem cama e guarda-roupa. 

Alguns quartos têm televisão como o quarto da casa do meu tio.  

 

Pesquisadora: Você mencionou que a maioria dos quartos tem cama. O que você 

sabe falar sobre as camas? 

Resposta: 

Cama é um móvel feito com madeira ou ferro com um colchão em cima que as 

pessoas utilizam para descansar e para dormir. Existem camas de solteiro que são 

menores e só dorme uma pessoa e camas de casal que são largas e dormem duas 

pessoas. 

 

Pesquisadora: Você falou que a cama tem um colchão. O que você sabe falar sobre 

o colchão? 

Resposta: 

É uma espuma encapada com um tecido que fica por cima da cama e serve para as 

pessoas dormirem em cima. 

 

Pesquisadora: E você conhece outras camas ou só as camas da sua casa? 

Resposta: 

Sim, eu já sentei em várias camas, têm camas chamadas box que não têm pés, têm 

camas com pés redondos, quadrados e têm camas mais fofinhas e outras mais 

duras. 

 

Pesquisadora: Como você sabe que uma cama é mais fofa que outras? 

Resposta: 
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Porque quando a gente senta o colchão afunda, é bem fofinha e outras camas não 

são muito fofinhas, são mais duras. 

 

Pesquisadora: Você mencionou que algumas camas possuem pés redondos e 

outras possuem pés quadrados. O que você sabe falar sobre um objeto redondo? 

Resposta: 

Objetos redondos têm a forma circular e não têm pontas e nem lados. 

 

Pesquisadora: Você conhece outros objetos que têm a forma circular? 

Resposta: 

Sim, conheço o copo, a garrafa e outros.  

  

Pesquisadora: O que você sabe falar sobre o copo? 

Resposta: 

Copo é um objeto que pode ser feito de vidro ou de plástico, tem forma circular e 

serve para beber líquidos. 

 

Pesquisadora: O que mais você sabe falar sobre o copo? 

Resposta: 

Existem também copos descartáveis. Eles são feitos de um plástico fininho para a 

pessoa beber o líquido e descartar. 

 

Pesquisadora: O que você sabe falar sobre a garrafa? 

 Resposta: 

Garrafa é um objeto circular e comprido com um bico mais estreito. Ela é utilizada 

para armazenar bebidas. 

 

Pesquisadora: O que mais você sabe falar sobre a garrafa? 

Resposta: 

Também existem vários tipos de garrafas: de vidro, de plástico mais curtas, mais 

compridas, garrafas térmicas que mantém o liquido quente ou gelado, e outros tipos. 

 

Pesquisadora: O que você sabe falar sobre um objeto quadrado? 



 
 

136 
 

Resposta: 

A forma geométrica quadrado tem quatro lados iguais com o mesmo comprimento.  

 

Pesquisadora: Você conhece outros objetos quadrados? 

Resposta: 

Conheço o tampo da mesa da minha casa é quadrado, as janelas e outras coisas. 

 

Pesquisadora: Você disse que as janelas da sua casa têm a forma de um quadrado. 

O que mais você sabe falar sobre as janelas? 

Resposta: 

Janela é um objeto feito de ferro que é colocado numa abertura da parede das 

casas. Quando está aberta, ela serve para ajudar clarear a casa e quando está 

fechada ela ajuda a escurecer a casa. 

 

Pesquisadora: Você já viu outras janelas além das janelas da sua casa? O que mais 

você sabe falar sobre as janelas? 

Resposta: 

Já toquei em outras. Existem janelas feitas de madeira também. 

 

Pesquisadora: Você disse também que um dos móveis existentes nos quartos das 

casas é o guarda-roupa. O que você sabe falar sobre os guarda-roupas? 

Resposta: 

Guarda-roupa é um tipo de um armário também. Ele é feito de madeira e é utilizado 

para guardar roupas, sapatos e outras coisas.  

 

Pesquisadora: Você conhece outros guarda-roupas além dos guarda-roupas da sua 

casa? 

Resposta: 

Eu já toquei no guarda roupa da minha avó. Ele tem um espelho muito grande na 

porta. Os guarda-roupas lá da minha casa são diferentes porque não têm espelhos. 

 

Pesquisadora: O que mais você quer falar sobre o guarda roupa da sua avó? 

Resposta: 
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É isso que eu sei. 

 

Pesquisadora: Muito obrigada pela entrevista Gustavo 

 

 

 

 

Educando 3 - João   

 

Pesquisadora: Olá João, tudo bem, me fale um pouco de você: 

Resposta: 

Eu sou o João, tenho doze anos e minha vida é normal. Eu estudo igual os outros 

meninos e meninas da minha idade. Eu gosto de estudar, de brincar com os meus 

amigos e de jogar futebol. Eu nasci no Ceará e depois quando eu tinha oito anos, 

minha mãe veio morar em São Paulo com a gente.  

 

Pesquisadora: Estou aqui para conversar com você me conta um pouco sobre as 

coisas que você conhece do mundo que você vive 

Resposta: 

Eu conheço várias coisas. Uma das coisas que eu mais gosto é de bola porque eu 

adoro jogar futebol com os meus primos. É a minha brincadeira favorita, eu jogo 

todos os dias quando eu chego da escola. 

 

Pesquisadora: Você disse que gosta muito de jogar bola. O que você sabe falar 

sobre a bola? 

Resposta: 

Bola é um objeto redondo preenchido com ar e fechado com um pino que serve para 

jogar vários tipos de esportes. 

 

Pesquisadora: O que mais você sabe falar sobre a bola? 

Resposta: 

Um dia lá no Laramara, o professor Silverlei me mostrou a bola com guizo, aquela 

bola que é utilizada pelas pessoas deficientes visuais. Eu a peguei na minha mão, 
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senti a textura e achei interessante porque quando a gente sacode, ela faz um 

barulho.  

 

Pesquisadora: Além de jogar futebol, que outras coisas da sua vida você conhece e 

gosta? 

Resposta: 

 Eu gosto de pescar com meu pai. Eu amo comer peixe assado. Eu gosto de 

passear no shopping com minha mãe e meus irmãos. Eu adoro passear de cavalo 

na chácara da minha avó e gosto muito de brincar com os meus primos e com o 

meu cachorro.  

 

Pesquisadora: Você disse que gosta de pescar.  O que mais você sabe falar sobre a 

pescaria? 

Resposta: 

A gente vai até o rio, pega uma vara, coloca a isca no anzol e joga na água e fica 

esperando o peixe fisgar. 

 

Pesquisadora: Você falou que para pescar é necessário caminhar até o rio e jogar a 

isca, o que mais você sabe falar sobre o rio? 

Resposta:  

O rio é um espaço divido por terras dos dois lados, que passa uma corrente de 

água. Ele é fundo e se uma pessoa cair e não souber nadar poderá morrer afogada. 

No rio vivem vários tipos de peixes e outros animais. 

 

Pesquisadora: O que você falar sobre os outros animais que vivem no rio e que não 

são peixes? 

Resposta: 

Eu sei que as tartarugas e os jacarés também vivem no rio. 

 

Pesquisadora: O que você sabe falar sobre as tartarugas? 

Resposta: 

Tartarugas são animais que vivem na terra e na água. Elas são répteis, tem um 

casco que serve para protegê-la e andam muito devagar.  
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Pesquisadora: O que mais você sabe falar sobre as tartarugas? Você já viu alguma? 

Resposta: 

Elas comem minhocas, peixinhos pequenos e também comem verduras. Eu já vi a 

tartaruga da minha tia. Ela se chama Flora. Ela fica debaixo da cama. Eu já toquei 

no casco dela. É muito duro. 

 

Pesquisadora: E você conhece outras tartarugas ou só a da sua tia? 

Resposta: 

Uma vez lá no Laramara, a professora trouxe uma para a gente tocar. Ela era maior 

do que a da minha tia. 

 

Pesquisadora: Você mencionou que os jacarés vivem no rio também. O que você 

sabe falar sobre os jacarés? 

Resposta: 

Os jacarés também são répteis, eles são grandes e ferozes. Eles comem peixes e 

até outros animais que estiverem próximos ao rio. Eles são muito rápidos. 

  

Pesquisadora: O que mais você sabe falar sobre os jacarés? 

Resposta: 

Quando eu morava no Ceará, uma vez um jacaré atacou a perna do meu primo que 

estava nadando no rio. Saiu muito sangue, eu lembro até hoje que eu passei a mão 

na perna dele enquanto a minha avó estava fazendo o curativo e estava saindo 

muito sangue. 

 

Pesquisadora: Você falou que gosta de comer peixe assado. O que você sabe falar 

sobre o peixe? 

Resposta: 

Os peixes são animais que vivem no rio ou no mar. Eles têm escamas e se 

alimentam de peixes menores e outros comem plantinhas aquáticas. As pessoas 

pescam os peixes para comer. 
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Pesquisadora: Você já conheceu algum peixe? O que mais você sabe falar sobre 

ele? 

Resposta: 

Sim, eu já pesquei sozinho um peixe. Quando ele fisgou a isca eu chamei meu pai e 

ele puxou. Depois ele deu para eu segurar e tocar no corpo dele. Ele ainda estava 

se mexendo. 

 

Pesquisadora: E como era esse peixe que você pescou? 

Resposta: 

Ele era pequeno, tinha dois olhinhos, uma boca grande, tinha escamas e 

nadadeiras. 

 

Pesquisadora: Por que você acha que a boca do peixe que você pescou era 

grande? 

Resposta: 

Porque eu passei a mão e a boca dele atravessava toda a cabeça. Era bem grande. 

 

Pesquisadora: O que você sabe falar sobre as escamas? O que elas significam? 

Resposta: 

É uma cobertura, tipo uma capa que os peixes têm por cima da pele. Ela serve para 

proteger o peixe de outros animais. 

 

Pesquisadora: O que mais você sabe falar sobre as escamas? 

Resposta: 

É isso que eu sei. 

 

Pesquisadora: O que você sabe falar sobre as nadadeiras? O que elas significam? 

Resposta: 

Elas têm a função de fazer o peixe nadar. Sem elas o peixe não conseguiria nadar. 

 

Pesquisadora: O que mais você sabe falar sobre as nadadeiras? 

Resposta: 

Elas são como as asas dos peixes. 
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Pesquisadora: Você mencionou que gosta de passear no shopping com sua mãe e 

seus irmãos. O que você sabe falar sobre o shopping? 

Resposta: 

O shopping é um lugar muito grande que tem muitas lojas, restaurantes, cinema e 

escadas rolantes. Nos shoppings têm muitas pessoas fazendo compras, comendo 

ou indo assistir a filmes. 

 

Pesquisadora: O que mais você quer falar sobre o shopping? 

Resposta: 

Os shoppings têm muitos seguranças para que as pessoas não sejam assaltadas. 

Um dia eu estava no Tietê Plaza e uns homens tentaram assaltar uma loja. Foi uma 

correria e gritaria das pessoas. Eu senti muito medo.  

 

Pesquisadora: Você falou que os shoppings têm lojas. O que você sabe falar sobre 

as lojas? 

Resposta: 

Lojas são comércios que vendem várias coisas. A pessoa escolhe o que quer 

comprar, paga e leva para casa. 

 

Pesquisadora: O que mais você sabe falar sobre as lojas? 

Resposta: 

Minha avó tem uma lojinha de materiais escolares lá no Ceará. Quando eu morava 

lá eu ficava com ela na lojinha. 

Pesquisadora: Você disse que a sua avó tem uma loja de materiais escolares no 

Ceará. O que você sabe falar sobre os materiais escolares? 

Resposta:  

Materiais escolares são materiais que os alunos usam na escola, como, por 

exemplo, caderno, lápis, caneta, essas coisas. 

 

Pesquisadora: Você afirmou que um tipo de material escolar é o caderno. O que 

você sabe falar sobre o caderno? 

Resposta: 



 
 

142 
 

Caderno é um grupo de folhas presas em forma de bloco que serve para escrever. 

 

Pesquisadora: Você já tocou num caderno? O que mais você sabe falar sobre o 

caderno? 

Resposta: 

Já toquei nos cadernos dos meus irmãos. Têm cadernos grandes com mais folhas e 

outros mais fininhos com menos folhas. Lá no Laramara vende um caderno para 

escrever na máquina Braille.  

 

Pesquisadora: O que mais você sabe falar sobre esse caderno próprio para se 

escrever na máquina Braille? 

Resposta: 

Ele tem formato retangular, tem um ferro que segura e as folhas ficam presas. 

 

Pesquisadora: Você citou que o caderno para escrever na máquina Braille tem 

formato retangular. O que você sabe falar sobre o formato retangular? 

Resposta: 

Ele tem a forma de um retângulo porque tem quatro lados sendo que dois são 

diferentes. 

 

Pesquisadora: O que mais você sabe falar sobre a forma geométrica retangular? 

Resposta: 

Ela se parece com a forma geométrica quadrado, mas o quadrado tem quatro lados 

iguais.  

 

Pesquisadora: Você conhece algum objeto além desse caderno que tem a forma de 

um retângulo? 

Resposta: 

Sim, a porta da nossa casa, a lousa da escola e outros mais. 

 

Pesquisadora: Você citou que o lápis também é um material escolar. O que mais 

você sabe falar sobre o lápis? 

Resposta: 
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Lápis é um objeto que serve para escrever, ele é redondo, fino e é feito de madeira.   

 

Pesquisadora: Você mencionou que o lápis é feito de madeira. O que você sabe 

falar sobre a madeira? 

Resposta: 

Madeira é a tábua da árvore. As pessoas cortam as árvores para fazer a madeira.  

 

Pesquisadora: O que você sabe falar sobre a árvore? 

Resposta:  

Árvore é uma planta que tem um tronco, galhos e muitas folhas. Algumas árvores 

têm flores e outras têm frutos. 

 

Pesquisadora: Você conhece alguma árvore? O que mais você sabe falar sobre a 

árvore? 

Resposta: 

Sim, eu já toquei em várias árvores tanto lá no Ceará quanto aqui no Parque 

Pinheirinho D’agua aqui perto da escola. Algumas árvores são mais altas e as folhas 

maiores, têm árvores que tem o tronco mais grosso e são mais baixas. Tem árvores 

que servem de moradia para pássaros, como o João de Barro, por exemplo. 

 

Pesquisadora: Você falou que o pássaro João de Barro constrói seu ninho na árvore. 

O que você sabe falar sobre o pássaro João de Barro? 

Resposta: 

Ele faz o seu ninho no troco das árvores. Na casa da minha avó no Ceará tinha uma 

árvore com um ninho do João de Barro. Uma vez meu tio me colocou no colo para 

eu tocar na casinha dele. Eu achei muito legal. 

 

Pesquisadora: O que mais você sabe falar sobre o pássaro João de Barro? 

Resposta: 

O que eu sei é isso. 

 

Pesquisadora: O que mais você sabe falar sobre o lápis? 

Resposta: 
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A pessoa vai apontando o lápis conforme ele vai gastando a ponta, até ele ficar 

pequeninho. 

 

Pesquisadora: Você citou que a caneta também é um material escolar. O que você 

sabe falar sobre a caneta? 

Resposta: 

Caneta também serve para escrever igual ao lápis. É feita de plástico e tem uma 

tinta por dentro. 

 

Pesquisadora: O que mais você sabe falar sobre a caneta? 

Resposta: 

Sei que existem canetas de várias cores e de vários modelos. 

 

Pesquisadora: Você mencionou que nos shoppings existem restaurantes. O que 

você sabe falar sobre os restaurantes? 

Resposta: 

Restaurante é um lugar que vende vários tipos de comidas. Existem vários tipos de 

restaurantes e de comidas. Em alguns a comida fica nas bandejas e a própria 

pessoa faz o prato. Em outros, a pessoa fica sentada na mesa aguardando, o 

garçom trazer o cardápio, a pessoa escolhe o que quer comer e espera o garçom 

trazer.  

 

Pesquisadora: O que mais você sabe falar sobre os restaurantes?  

Resposta: 

Eu prefiro os restaurantes que vendem lanches com hambúrgueres como o 

Mcdonalds. Hambúrguer é a minha comida favorita. 

 

Pesquisadora: Você conhece outros shoppings ou só o Tietê Plaza? 

Resposta: 

Só fui no Tietê Plaza.  

 

Pesquisadora: Você disse que gosta de andar a cavalo na chácara da sua avó. O 

que você sabe falar sobre o cavalo? 
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Resposta: 

Cavalo é um animal grande e forte. Meu padrinho tinha um cavalo, ele chamava-se 

Prego. Eu colocava a mão na crina dele, na pele, no rabo. Ele era mansinho. Meu 

padrinho usava o cavalo para puxar a charrete para ir para a cidade.  

 

Pesquisadora: Você conhece outros cavalos ou só o cavalo do seu padrinho? 

Resposta: 

Que eu coloquei a mão foi só no cavalo do meu padrinho.  

 

Pesquisadora: O que mais você sabe falar sobre o cavalo? 

Resposta: 

Sei que existem cavalos que participam de corrida, eles são muito fortes.  

 

Pesquisadora: Você disse que gosta de brincar com seus primos. Como são essas 

brincadeiras? 

Resposta: 

Eu gosto muito de brincar com os meus primos, o Douglas e o Matheus. Nós 

brincamos todos os dias à tarde. Nós gostamos de jogar futebol. 

 

Pesquisadora: O que você sabe falar sobre o futebol? 

Resposta: 

É um tipo de esporte que os meninos e algumas meninas também gostam de jogar. 

Ele é assim: tem os jogadores de área e o goleiro. Os jogadores precisam fazer gol 

no goleiro do time rival.  

Pesquisadora: O que você sabe falar sobre os jogadores de área?  

Resposta: 

São os jogadores que driblam a bola pelo campo e que fazem o gol no goleiro do 

outro time. 

 

Pesquisadora: O que você sabe falar sobre driblar a bola? O que significa? 

Resposta: 

É tirar a bola do pé do jogador do outro time, do time adversário e tentar fazer o gol. 
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Pesquisadora: Você falou que no futebol existem os jogadores de área e os goleiros. 

O que você sabe falar sobre os goleiros? 

Resposta: 

Goleiros são os jogadores que ficam na frente do gol e eles não podem deixar a bola 

entrar no gol.  

 

Pesquisadora: O que mais você sabe falar sobre as brincadeiras de futebol com os 

seus primos? 

Resposta: 

Eu gosto de ficar no gol e os meus primos jogam na área. 

 

Pesquisadora: E você e seus primos só brincam de jogar futebol? Do que mais 

vocês brincam? 

Resposta: 

Futebol é o que a gente mais gosta de brincar, mas às vezes a gente brinca de 

lutinha também, mas a minha mãe não gosta. 

 

Pesquisadora: O que mais você sabe falar sobre a brincadeira de lutinha? 

Resposta: 

A gente fica fingindo que está batendo no outro, mas é de brincadeira, a gente não 

bate forte, mas se a minha mãe ver, ela manda a gente parar. 

 

Pesquisadora: Você falou que gosta de brincar com seu cachorro. O que você sabe 

falar sobre ele? 

Resposta: 

O meu cachorro é um bichinho peludinho muito fofo. Ele fica com a língua para fora 

e adora lamber as pessoas. Ele é muito carinhoso. Eu gosto muito de cachorro.  

 

Pesquisadora: Por que você acha que os cachorros são fofinhos?  

Resposta: 

Eles são fofinhos porque são peludinhos e têm o pelo para tocar. Eu gosto de passar 

a mão neles e ficar sentindo a textura do pêlo.  
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Pesquisadora: Você conhece outros cachorros além do seu? 

 Resposta: 

Sim, eu já conheci outros. Eu tive um cachorro chamado Rex, meu pai trouxe para 

casa quando ele era bem miudinho. Ele ficou grande, ele andava comigo. Minha 

mãe falava que ele sabia que eu era cego porque ele estava sempre do meu lado. 

Quando ele morreu eu chorei muito. 

 

Pesquisadora: Muito obrigada pela entrevista João. 

 

Entrevista 4 - André 

 

Pesquisadora: Olá André, tudo bem, me fale um pouco de você: 

Resposta: 

Meu nome é André, tenho quatorze anos, tenho deficiência visual desde quando eu 

tinha dois anos de idade. Moro com a minha mãe, meu pai e meu irmão Emanuel. 

Estou estudando na escola Professor José Monteiro Boanova na Vila Leopoldina.  

 

Pesquisadora: Estou aqui para conversar com você me conta um pouco sobre as 

coisas que você conhece do mundo que você vive 

Resposta: 

Eu conheço muitas coisas. Algumas eu conheço de tocar e sentir e outras eu 

conheço pelo que as pessoas me falam, pela descrição. 

 

Pesquisadora: Fale-me um pouco sobre as coisas que você conhece de tocar então. 

Resposta: 

Bom eu conheço minha família, meu cachorro, meu gato, meus amigos, meus 

professores, os instrumentos musicais que eu toco, a minha casa, a minha escola, a 

minha igreja e outras coisas mais. 

 

Pesquisadora: O que você sabe falar sobre o seu cachorro? 

Resposta: 

Desde que eu era pequeno eu sei o que é um cachorro. Cachorro é um animal 

bonzinho, carinhoso e que late. Eu aprendi pelo toque, passando a mão nele, na 
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cabeça, no corpinho e na pelagem. Alguns cachorros são maiores e outros são 

menores. 

 

Pesquisadora: Por que você acha que o cachorro é um animal bonzinho? 

Resposta: 

Porque a primeira vez que eu vi um cachorro, eu ainda era pequeno, ele veio 

correndo, ficou me lambendo e fazendo carinho, foi assim que eu conheci o que era 

um cachorro. Aí eu gostei tanto que comecei a falar para o meu pai que eu queria ter 

um cachorro. Quando foi um dia, o meu pai trouxe o Maradona. 

 

Pesquisadora: E o que mais você sabe falar sobre o cachorro? 

Resposta: 

Alguns cachorros são muito bagunceiros e comem o chinelo das pessoas. O 

cachorro do meu tio come todos os chinelos da casa. 

 

Pesquisadora: Você mencionou que tem um gato também né. O que você sabe falar 

sobre o gato? 

Resposta: 

Gato é um animal um pouco parecido com o cachorro, também é peludo, tem um 

rabo grosso e comprido, uma cabeça pequena e duas orelhinhas que ficam em pé. 

Os gatos amam ficar no sofá ou na cama, mas gatos não são tão bonzinhos como 

os cachorros. 

 

Pesquisadora: Por que você acha que os gatos não são tão bonzinhos como os 

cachorros? 

Resposta: 

Porque quando ficam irritados eles arranham. O meu gato gosta de ficar no canto 

dele, mas se você tocar no pelo dele, ele bate com a patinha e arranha. 

 

Pesquisadora: Será que todos os gatos são assim? Você conhece outros gatos ou 

só o seu? 

Resposta:  
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Nunca toquei em outro gato, não tenho coragem. Pelo que me falaram são sim, os 

gatos não gostam que mexam neles.  

 

Pesquisadora: Como você diferencia um cachorro de um gato? 

Resposta: 

Consigo saber que é um gato quando passo a mão na orelhinha dele e na 

cabecinha. O gato é mais fofinho, o rabo, a orelha é menor, a cabeça é menor e a 

forma de se expressar. O gato também é mais dorminhoco. 

 

Pesquisadora: Por que você acha o gato mais dorminhoco do que o cachorro? 

Resposta:  

Porque eles dormem o dia inteiro e os cachorros não, eles gostam de passear, de 

latir. Já os gatos preferem dormir. 

 

Pesquisadora: O que mais você quer falar sobre o gato? 

Resposta: 

Que ele é muito ágil, subir nos telhados e caça ratos para comer.  

 

Pesquisadora: Como você sabe que os gatos sobem no telhado? 

Resposta:  

Tem dias que o meu gato some de casa, a gente chama para dar a ração e ele não 

vem. Minha mãe falou que ele sobe no telhado da casa para caçar ratos. 

 

Pesquisadora: Você disse que o seu gato sobe no telhado para caçar ratos. O que 

você sabe falar sobre o telhado? Como é o telhado da sua casa? 

Resposta: 

Telhado é uma cobertura que protege as casas. Minha casa é de tijolos e em cima 

da laje tem um telhado. Ele cobre a laje e protege a casa. Ele é feito com telhas eu 

já toquei numa telha. Ela é feita de argila.  

 

Pesquisadora: Você mencionou que a sua casa é feita de tijolos. O que você sabe 

falar sobre os tijolos? 

Resposta:  
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Tijolos são peças de argila em formato de retângulo que servem para construir 

casas, muros e, prédios e outras coisas. Os pedreiros colocam um tijolo em cima do 

outro com massa de cimento até formar a parede. 

 

Pesquisadora: O que você sabe falar sobre a massa de cimento? 

Resposta:  

Cimento é um pó que o pedreiro coloca água e vira uma massa. Sinceramente eu 

não sei do que é feito, só sei que é muito forte e é, é por causa do cimento que a 

parede não cai com o vento.  

 

Pesquisadora: Você disse que quem constrói a casa é o pedreiro. O que mais você 

sabe falar sobre ele? 

Resposta:  

É o nome da profissão da pessoa que constrói casas, prédios, coloca pisos, pias, faz 

o acabamento e assim por diante. 

 

Pesquisadora: Entendi. O que mais você sabe falar sobre o pedreiro? 

Resposta: 

As pessoas contratam o pedreiro para construir ou reformar a casa. O meu pai é 

pedreiro. 

 

Pesquisadora: O que mais você quer falar sobre a sua casa? 

Resposta: 

A minha casa é grande e bonita, tem dois quartos, uma sala e uma cozinha. Tem 

também a área de lavar roupas, a lavanderia e o banheiro.  

 

Pesquisadora: Por que você acha que a sua casa é bonita? 

Resposta:  

Porque ela é bonita, tem um piso bem lisinho, um sofá muito fofinho para sentar, é 

bem aconchegante e eu adoro ficar na minha casa.  

 

Pesquisadora: Como você sabe que a sua casa é grande? 

Resposta: 
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Porque eu conheço todos os espaços dela andando e tateando. Os cômodos são 

grandes e quando eu estou no meu quarto e minha mãe está na cozinha e me 

chama, eu não consigo escutar de tão grande que é a minha casa. 

 

Pesquisadora: Você conhece outras casas além da sua? 

Resposta: 

Conheço. A casa da minha avó é maior que a minha e tem um quintal enorme, a 

casa do meu amigo João que eu vou sempre e as casas dos meus tios. 

 

Pesquisadora: O que mais você sabe falar sobre essas outras casas? 

Resposta: 

Todas elas são construídas com tijolos, só que umas são maiores e outras são 

menores. Tem casas que têm quintal e outras casas como a do meu tio que não tem 

quintal, são várias casas juntas.    

 

Pesquisadora: Como você sabe que a casa da sua avó é maior que a sua? 

Resposta: 

Porque ela é muito grande, tem cinco quartos e a minha só tem dois. Tem duas 

salas e a minha só tem uma sala. Tem um corredor e uma varanda que cabem 

muitas plantas.  

 

Pesquisadora: Você mencionou que na casa da sua avó têm muitas plantas. O que 

mais você sabe falar sobre elas? 

Resposta:  

Ai difícil explicar. Plantas são arvorezinhas que as pessoas plantam em vasos 

porque são pequenas, existem vários tipos de folhas. Algumas têm folhas grandes e 

outras são menores. As texturas também são diferentes, umas são lisinhas e outras 

mais crespas. Eu já toquei em várias. 

 

Pesquisadora: Você falou que as plantas são plantadas em vasos. O que mais você 

sabe falar sobre os vasos? 

Resposta: 
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São peças feitas de plástico ou de argila que servem para plantar. Alguns são 

redondos e outros quadrados, eles têm um furo embaixo para a água descer. A 

pessoa coloca a plantinha, molha, cobre com terra e molha todos os dias até a 

planta nascer.  

 

Pesquisadora: Você citou que alguns vasos são redondos. O que você sabe falar 

sobre um objeto redondo? 

Resposta: 

Um objeto redondo tem a forma de um círculo e não tem lados e nem pontas. 

 

Pesquisadora: E sobre um objeto quadrado. O que você sabe falar? 

Resposta: 

Quadrado é uma forma geométrica que tem quatro lados. Eu aprendi tocando. Um 

vaso de plantas pode ser quadrado, a moldura de uma foto, o teto da casa e outras 

coisas. 

 

Pesquisadora: Você disse que conhece os instrumentos musicais que toca. O que 

mais você sabe falar sobre eles? 

Resposta: 

São objetos que produzem som. Eles podem ser de sopro, quando a pessoa toca 

com a boca assoprando ou podem ser de corda, quando a pessoa toca com as 

mãos. 

 

Pesquisadora: O que mais você sabe falar sobre os instrumentos musicais que você 

toca? 

Resposta: 

Eu toco teclado e escaleta. 

 

Pesquisadora: Você falou que toca teclado. O que você sabe falar sobre o teclado? 

Resposta: 

O teclado é um instrumento musical que tem várias teclas e serve para tocar música. 

Eu imaginava o que seria um teclado e achava bonito quem tocava. Um dia minha 

mãe me colocou no projeto e lá eu resolvi aprender a tocar violão, mas eu não 
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consegui pegar de jeito nenhum. Aí um dia o professor me apresentou o teclado. Na 

primeira aula eu já tive muita facilidade. Aí eu voltei para casa e pedi para o meu pai 

comprar um teclado para mim. Um dia ele me levou numa loja e pediu para eu 

escolher um teclado. Eu escolhi um mais sofisticado. Eu tenho esse teclado até hoje. 

Eu estou até hoje tocando teclado e agora eu tenho o sonho de fazer faculdade de 

música. 

 

Pesquisadora: Você contou que também toca um instrumento chamado escaleta. O 

que você sabe falar sobre a escaleta? 

Resposta: 

É um instrumento de sopro que parece um teclado em miniatura. Ele possui as 

mesmas opções que o teclado só que a pessoa toca com um dedo só e assopra. 

 

Pesquisadora: Você conhece outros instrumentos além dos que você toca? 

Resposta:  

Sim eu conheço o violino e o piano. 

 

Pesquisadora: Você disse que conhece o violino. O que você sabe falar sobre o 

violino? 

Resposta: 

É um instrumento de madeira e cordas que tem uma paleta específica. Existe o 

violino acústico que o som sai do próprio instrumento e tem outro tipo de violino que 

o som sai acompanhado por caixas. Ele sozinho não produz som. 

 

Pesquisadora: Você disse que conhece o piano. O que você sabe falar sobre o 

piano? 

Resposta: 

Piano é um instrumento muito parecido com o teclado, mas tem uma opção a mais 

que é o pedal. Ele tem um pedal que conforme a pessoa vai tocando e mudando as 

teclas, tem também que ir tocando o pedal na mesma velocidade e ritmo. Eu tenho 

muita vontade de aprender piano. 

 

Pesquisadora: André, agradeço pela entrevista, muito obrigada! 
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Entrevista 5 – Renan 

 

Pesquisadora: Olá Renan tudo bem. 

 

Pesquisadora: Eu gostaria que você me falasse como você aprendeu o que é um 

cachorro? 

Resposta: 

Cachorro é um animal que tem quatro patas, é peludo, late muito, gosta de lamber 

as pessoas e é muito barulhento.  

 

Pesquisadora: Quem é esse cachorro que você está dizendo que é muito 

barulhento?  

Resposta: 

É o Rex, o meu cachorro, ele late demais, tudo o faz latir, se passa um gato, se 

passa uma pessoa na rua, tudo é motivo para ele latir. Eu gosto dele, mas ele é 

muito barulhento. 

 

Pesquisadora: Você conhece outros cachorros? 

Resposta: 

Sim, eu já vi outros cachorros. Meu vizinho tem um cachorrinho da raça Lhasa Apso, 

ele é muito fofinho e muito lambão também. Eu já tive outro cachorro que morreu, 

ele se chamava Bob, ele era mais alto que o Rex, ele morreu atropelado. 

 

Pesquisadora: Como você sabe que o cachorrinho do seu vizinho é da raça Lhasa 

Apso? 

Resposta: 

Porque o meu vizinho falou e eu sempre faço carinho nele. Ele é muito fofinho e bem 

pequenininho. O pêlo é diferente do pêlo do meu cachorro. É mais longo e mais 

fofinho. 

 

Pesquisadora: Como você sabe que o pêlo dele é fofinho? 

Resposta: 
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Sei porque quando toco nele, é como se fosse um algodão, bem levinho, é gostoso 

de sentir.  

 

Pesquisadora: Como era o seu cachorro que morreu? 

Resposta: 

Ele era alto, magro, tinha o pêlo curto, uma orelha grande que ficava em pé, um 

focinho comprido. Ele era um vira lata. Ele era muito carinhoso e bagunceiro. Ele 

morreu no ano passado, um dia ele fugiu para a rua e morreu atropelado tadinho. Eu 

chorei muito.  

 

Pesquisadora: Como é a sua rua? Por que ele fugiu? 

Resposta: 

A minha rua é inclinada, é um morro. Minha casa tem um quintal na frente e a 

casinha dele ficava perto do muro. Um dia meu pai chegou e ele saiu para a rua, 

mas ele sempre saía, dava uma voltinha e voltava. Só que nesse dia, passou uma 

moto em alta velocidade e infelizmente atropelou o meu cachorro. 

 

Pesquisadora: Você conhece outros animais que se parecem com o cachorro? 

Resposta: 

Conheço o gato que tem o pêlo parecido com o cachorro, também fica nas casas 

das pessoas e é carinhoso. Só que o gato tem a cabecinha menor e a orelha 

também, ele é mais rápido que o cachorro. 

 

Pesquisadora: Como você sabe que o gato é mais rápido que um cachorro? 

Resposta: 

Eu sei porque ele corre muito, uma vez meu cachorro brigou com o gato que ficava 

lá em casa e o gato alcançou ele e deu uma unhada nele. Eu só ouvi o barulho do 

meu cachorro gritando. Levei um susto. Minha mãe falou que o gato estava todo 

arrepiado.   

 

Pesquisadora: Você disse que o gato estava com raiva do seu cachorro e por isso 

ele ficou todo arrepiado? Quando os gatos ficam com raiva como eles ficam? 

Resposta: 
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Eles ficam com o pêlo espetado. Porque estão raivosos. Eu já vi vários gatos 

brigando com cachorros no meu quintal. Eles fazem um barulho estranho e correm 

muito. 

 

Pesquisadora: Como você presenciou essas brigas do gato com o seu cachorro no 

seu quintal? Onde fica o gato e o cachorro? 

Resposta: 

O quintal da minha casa é grande, a casinha do meu cachorro fica debaixo de uma 

árvore e de vez em quando aparece um gato lá na árvore, toda vez que meu 

cachorro vê o gato, começa a correria, meu cachorro vai tentar pegar o gato e fica 

um correndo atrás do outro. 

 

Pesquisadora: Então há uma árvore no seu quintal. Como é essa árvore? 

 Resposta: 

Árvore é uma planta redonda, alta com muitas folhas. Algumas têm cipós e podem 

ser frutíferas. Na minha casa tem uma árvore bem longa. Eu aprendi pelo toque, 

sentindo a textura e a forma. Quando eu morava em Mairiporã, tinham várias 

árvores no meu quintal porque eu morava numa chácara. 

 

Pesquisadora: Então você morava em Mairiporã? Onde fica? 

Resposta: 

Sim, eu morava em Mairiporã, eu morava numa chácara, era muito gostoso lá. 

Mairiporã é uma outra cidade que fica aqui perto de São Paulo. Lá tem várias 

chácaras e tem uma represa. Meus pais eram caseiros da chácara. Minha mãe 

limpava a casa dos donos e meu pai cuidava das plantações. Eu gostava muito de 

lá. 

 

Pesquisadora: Você está me contando que morou numa chácara né. Como você 

aprendeu o que é uma chácara? 

Resposta: 

Chácara é uma área muito grande de terra. Geralmente fica longe do centro da 

cidade. Algumas chácaras ficam em ruas sem asfalto, de terra. Na chácara existem 
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casas, piscina, campo de futebol, árvores (algumas com frutas e outras não) e 

plantações.  

 

Pesquisadora: Por que você está dizendo que a área de uma chácara é muito 

grande? Como você consegue saber? 

Resposta: 

Porque eu andava pela chácara que eu morava, eu conhecia tudo. Para andar em 

todo o espaço eu demorava muito. Era uma área muito grande, eu sabia onde 

ficavam os cavalos, as galinhas, as plantações, a piscina, a casa dos donos que era 

imensa e a casa que eu morava que era menor.  

 

Pesquisadora: Você conhece outras chácaras além da que você morava? 

Resposta: 

Conheço. Meu tio também mora numa chácara lá em Mairinque. Eu sempre vou lá. 

Só que a chácara que ele mora é menor do que a que eu morava e não tem piscina. 

Lá só tem a casa do meu tio e tem plantações de milho, mandioca e banana.  

 

Pesquisadora: Você mencionou que na chácara do seu tio existe uma plantação de 

milho Como você aprendeu o que é milho? 

Resposta: 

Aprendi tocando na espiga, tateando, sentindo a textura e conhecendo a forma. 

Aprendi também comendo o milho assado e cozido. Eu adoro milho.  

 

Pesquisadora: O que mais você sabe sobre o milho? 

Resposta: 

Com o milho as pessoas fazem também bolo, pamonha e curau.  

 

Pesquisadora: Você mencionou também que na chácara do seu tio também existe 

uma plantação de mandioca. O que mais você sabe sobre a mandioca? 

Resposta: 

Mandioca é um alimento que fica embaixo da terra. É uma raiz. As pessoas 

arrancam, descascam, cozinham e comem.  
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Pesquisadora: O que mais você sabe falar sobre a mandioca? 

Resposta: 

Eu já ajudei o meu pai a plantar mandioca. A gente coloca um pedacinho de 

mandioca no buraquinho e cobre com terra. Aí tem que ir molhando todo dia até ela 

crescer. 

 

Pesquisadora: Na chácara do seu tio há uma plantação de bananas também né. 

Como você aprendeu o que é banana?  

Resposta: 

Aprendi tocando na banana, sentindo sua forma e comendo. Já vi várias plantações 

de bananas. A banana fica no cacho e quando amadurece as pessoas cortam o 

cacho com a faca. 

 

Pesquisadora: O que mais você sabe falar sobre a banana? 

Resposta: 

Com a banana dá para fazer salada de frutas e vitamina. Eu gosto muito. 

 

Pesquisadora: Você citou que na chácara que você morava tinham cavalos. Como 

você aprendeu o que é um cavalo? 

Resposta: 

Eu conheci quando era pequeno, antes de eu ir morar na chácara. Foi quando eu fui 

num sítio de um amigo do meu pai. Ele é criador. Eu coloquei a mão na crina, na 

pele, nas rédeas, no rabo e percebi que o cavalo é grande e forte. O cavalo tem uma 

personalidade forte, ele não é confiável. 

 

Pesquisadora: Como você sabe que ele tem a personalidade forte? 

Resposta: 

Porque eu estava passando a mão nele já fazia um tempão e de repente, ele do 

nada, ele me deu um coice. Eu quase caí. Se eu fosse tentar montar nele, ele iria 

me jogar longe. 

   

Pesquisadora: E os cavalos que viviam na chácara que você morava. Você já 

passou a mão neles também? Como eles eram?  
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Resposta: 

Eles eram grandes e fortes, mas também eram bravos, às vezes eu passava a mão, 

mas eu tinha medo. Uma vez o meu pai levou um coice de um dos cavalos do nosso 

patrão. 

 

Pesquisadora: Que outros animais você conhece que são parecidos com o cavalo? 

Resposta: 

Eu conheço o jumento. Ele é muito parecido com um cavalo. Eu já passei a mão 

uma vez na chácara do vizinho do meu pai. No início eu achei que era um cavalo, aí 

meu vizinho explicou que não era e que era um jumento. Aí fui percebendo que ele 

era um pouco mais baixo, tinha o pêlo mais curto e o rabo menos peludo. 

 

Pesquisadora: E você conheceu outros jumentos ou só esse? 

Resposta: 

Só vi dessa vez. Nunca vi outros. 

 

Pesquisadora: Na chácara que você morava tinham galinhas também né. Como 

você aprendeu o que é uma galinha? 

Resposta: 

Eu conheci uma galinha quando era pequeno ainda no Laramara. Uma vez a 

professora levou uma para a gente passar a gente tocar. Eu toquei na pena, no 

corpinho, na cabecinha e no bico. Aí a professora explicou que era uma ave e que 

botava ovos. 

 

Pesquisadora: Você já viu outras galinhas além dessa que você conheceu no 

Laramara? 

Resposta: 

Vi sim, na chácara que eu morava.  Lá tinham várias galinhas, eu corria atrás delas, 

eu ia cedinho com a minha mãe no galinheiro pegar os ovos que elas botavam. Eu 

tocava nos pintinhos. Eram muito fofinhos. 

 

Pesquisadora: Você conhece outros animais parecidos com a galinha? 

Resposta: 
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Eu conheço o pato, ele é parecido com a galinha porque têm penas e bico, mas o 

bico dele é mais largo e ele fica na água.  No Parque da Água Branca tem vários 

patinhos. Como lá fica perto da instituição que eu vou, a URDV, eu sempre vou lá 

passear com a minha mãe. Eu coloco a mão nos patinhos, mas eles fogem de mim. 

Uma vez o funcionário colocou um na minha mão para eu tocar.  

 

Pesquisadora: E você já viu outros patos além dos patinhos do Parque da Água 

Branca? 

Resposta: 

Não. Só conheço esses. 

 

Pesquisadora: Você me disse que a casa que você morava era menor do que a casa 

dos donos. Como você sabe disso? Como era a casa que você morava? 

Resposta: 

Porque a casa que eu morava tinha uma cozinha, o meu quarto e do meu irmão, o 

quarto dos meus pais e uma sala. E a casa dos patrões do meu pai tinha vários 

quartos, quatro banheiros, três salas. Era enorme. Às vezes eu ia lá. Ficava 

tateando todos os cômodos, para conhecer todos os espaços, eu achava muito 

grande. 

 

Pesquisadora: Por que você achava a casa dos patrões do seu pai muito grande? 

Resposta: 

Era muito grande, eu andava muito para atravessar cada cômodo. Quando minha 

mãe estava limpando, se ela estivesse no outro quarto eu nem ouvia a voz dela se 

ela me chamasse, porque a casa era muito grande. É a casa maior que eu já 

conheci. 

 

Pesquisadora: Você já viu outras casas? Quais são as outras casas que você 

conhece? 

Resposta: 

Sim. Eu conheço as casas dos meus tios, da minha avó e dos meus amigos. Todas 

as casas têm quartos, cozinhas, banheiros e salas. Algumas são maiores e outras 
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são menores. Têm casas que têm quintais e outras não, como os apartamentos, 

você entra e já tem a porta.  Meu tio mora num apartamento. 

 

Pesquisadora: Você me falou que tanto na chácara que você morava quanto na 

chácara do seu tio, tinham plantações. O que são plantações? 

Resposta: 

São plantinhas que as pessoas plantam na terra, vão molhando sempre, cuidando e 

protegendo para os animais não comerem e depois que crescem a gente colhe para 

vender. Meu pai plantava couve, alface, repolho, salsa e outros. 

 

Pesquisadora: Você conhece outras plantações além dessas que seu pai vendia?  

Resposta: 

Conheço. Existem muitas plantações. Eu também já vi plantação de milho.  

 

Pesquisadora: Todas as plantações são para o ser humano comer? 

Resposta: 

Não. Existem plantações que são flores, que as pessoas não comem, mas plantam 

para enfeitar a casa. E outras plantações são para alimentar os animais, como o 

capim que serve para os cavalos e os bois comerem. 

   

Pesquisadora: Você disse que os bois comem capim. O que mais você sabe sobre 

os bois? 

Resposta: 

Os bois são animais muito grandes que vivem no pasto, comem capim e as vacas 

produzem leite para as pessoas. Eu aprendi tocando, sentindo a textura do pêlo e a 

forma. Perto da chácara que eu morava tinha um homem que criava. Uma vez ele 

me deixou tocar nela. Ela era boazinha, mansa, mas tinha um cheiro ruim.  

 

Pesquisadora: Por que você acha que a vaca era boazinha? O que mais você sabe 

sobre as vacas? Você conhece outras vacas ou só essa? 

Resposta: 

Ela era boazinha porque eu toquei nela e ela ficou parada. Não fez nada. Conhecer 

de pertinho e tocar, eu só conheci essa, mas já vi outras. Sei que as vacas tem só 
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um filhotinho em cada gravidez diferente dos cachorros que podem ter até sete ou 

oito filhotes. 

 

Pesquisadora: E você já viu um filhotinho de vaca?  

Resposta: 

Eu já vi sim, uma das vacas do meu vizinho teve um bezerrinho. Eu passei a mão 

nele. Ele era magrinho e ficava tremendo de frio. 

 

Pesquisadora: O que mais você sabe sobre os bezerrinhos? 

Resposta: 

Sei que quando eles nascem, demoram a ficar em pé, ficam sempre perto da 

mamãe, mamam no peito e quando crescem começam a comer capim também igual 

à mãe deles.  

 

Pesquisadora: O que mais você quer falar sobre a sua vivência na chácara? 

Resposta: 

Eu gostava muito de morar lá, eu gostava de tudo o que tinha lá. Eu morei lá até os 

meus nove anos. Um dia meu pai perdeu o emprego e nós tivemos que mudar de lá.  

 

Pesquisadora: Obrigada pela entrevista Renan! 
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ANEXO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PAIS ou RESPONSÁVEIS pelo Sujeito de Pesquisa 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “ENTRELAÇAMENTOS: 

PERCEPÇÕES E EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS NA FORMAÇÃO DE CONCEITOS POR 

CEGOS CONGÊNITOS”. Os dados para o estudo serão coletados através do 

preenchimento de uma ficha de identificação (entrevista com os Responsáveis). 

 Os instrumentos de avaliação serão aplicados pelo Pesquisador Responsável e tanto os 

instrumentos de coleta de dados quanto o contato interpessoal oferecem riscos mínimos ao 

participante (detalhar os possíveis riscos, caso houver). 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável para o 

esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar a 

permissão para participar do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou 

prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros 

participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões 

respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador 

Responsável terá acesso a essa informação), bem como a identificação do local da coleta 

de dados. 

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie - Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - térreo. Desde já 

agradecemos a sua colaboração. 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram 

esclarecidas pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e 

que, a qualquer momento tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa 

e de retirar a permissão para participar da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

Nome do Responsável pelo Sujeito de 

Pesquisa:_____________________________________________________________ 

Assinatura do Responsável pelo Sujeito de 

Pesquisa:_____________________________________________________________ 

Declaro que expliquei ao Responsável pelo Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem 

realizados neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da 

pesquisa sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas 

apresentadas. 

São Paulo, ______ de _____________________ de 20_____. 
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Nome do Pesquisador Responsável 

_____________________________________________________________________  

Assinatura do Pesquisador Responsável ____________________________________ 

Nome do Orientador:____________________________________________________ 

Assinatura do Orientador:_________________________________________________ 

Endereço:_____________________________________________________________ 

Telefone e e-mail para contato:____________________________________________ 

Nome da Instituição:_____________________________________________________ 

 

 

 

 


