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RESUMO

Este estudo teve como objetivo geral identificar as estratégias pedagógicas utilizadas por duas professoras de uma escola pública do Distrito 
Federal, no processo de alfabetização de crianças cegas. Para dar andamento a esta pesquisa, traçamos os objetivos específicos: verificar se os 
professores reconhecem e utilizam os pressupostos legais que amparam o processo de ensino do aluno com deficiência visual; identificar as 
metodologias que o professor utiliza para alfabetizar esse aluno e investigar a concepção dos professores sobre a alfabetização e letramento. 
Diante destas expectativas, optamos por uma abordagem qualitativa, com o uso de entrevista e a observação como instrumentos de pesquisa. Os 
sujeitos da pesquisa, até o primeiro contato com a escola, eram duas professoras, porém, uma se negou a responder, restando apenas uma, a 
qual é regente do primeiro ano do ensino fundamental. A análise, a interpretação e discussão dos dados foram feitas por meio da análise de 
conteúdo, sendo possível destacar, por meio desta pesquisa que, as estratégias utilizadas por essa professora são palavras de vivência das 
crianças, tornando possível destacar também com a investigação o seu método e as dificuldades em ter recursos adaptados para as crianças 
cegas. Com este estudo portanto, ao observar a escola, a sala de aula, os alunos, os professores, os gestores, se fez entender que a escola é de 
fato o local e a parte mais importante da vida das crianças cegas e até mesmo dos videntes. Sendo assim, as práticas utilizadas pela professora se 
faz intender e condizem com a realidade dos alunos, assimilando formas, objetos, animais, cores, paladar, olfato, contribuindo assim, para um 
mundo que as crianças cegas transformam para entender de forma positiva aquilo que os falta que é a visão, transferindo- a para o tato o que 
verá tudo e tocará tudo. Observou-se também a forma como a professora lida com a autonomia destas crianças, deixando-as livres para entender 
o porquê de tantas coisas. Esta pesquisa nos permitiu identificar como a criança cega é alfabetizada e as práticas que o professor pesquisado 
utilizada para alfabetizar, com isso, a pesquisa nos trouxe ganhos teóricos e práticas que poderão ser utilizadas para o ensino de crianças cegas ou 
até mesmo crianças videntes.
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