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  Capítulo III 

Este capítulo é composto por sete pontos. O primeiro corresponde a uma síntese fundamentada 

acerca das opções metodológicas que norteiam o presente estudo. No segundo ponto são apresentadas 

informações acerca da população do estudo. No terceiro ponto são apresentadas as escolas e os 

professores e alunos participantes. No quarto são apresentados e justificados os dois instrumentos 

usados para a recolha de dados. O quinto corresponde a uma descrição pormenorizada da forma como 

foram construídos os instrumentos de recolha de dados. O sexto contém o plano de estudo da 

investigação para contextualizar o leitor com o desenrolar que foi dado à mesma. E, finalmente, no sétimo 

é apresentada uma pequena síntese da análise de dados que se apresenta no próximo capítulo.  

 

3.1. Opções metodológicas 

A metodologia adoptada na pesquisa depende directamente do objecto em estudo, da sua natureza, 

amplitude e dos objectivos do investigador. Em geral, segundo Quivy e Campenhoudt (1992), a intenção 

dos investigadores em ciências sociais não é só descrever, mas compreender os fenómenos e, para 

tanto, é necessário recolher dados que mostrem o fenómeno de forma inteligível.  

Segundo, Cohen, Manion e Morrisom (2000) a prática dos contextos da investigação educacional 

estão encerradas em três metodologias distintas: cientifica e positivista, naturalista e interpretativa e, as 

metodologias da teoria crítica. Dado os objectivos da pesquisa, no presente estudo a metodologia 

corresponde e está inserida nas metodologias da teoria crítica, a pesquisa exploratória. Não se encontrou 

na literatura portuguesa, nenhum estudo que interligasse as áreas de investigação que aqui são 

apresentadas e por outro lado, não existem referências a trabalhos com as finalidades e objectivos do 

presente. Gil (1999) afirma que os estudos exploratórios têm como principal finalidade identificar, 

descrever e esclarecer conceitos e ideias, tendo em vista, a formulação de problemas mais precisos ou 

hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. Importa pois, reconhecer e caracterizar o processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos s/Surdos, nomeadamente na área das CFQ, para posteriormente 
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conceptualizar possíveis programas de intervenção resultantes dos dados apresentados na actual 

investigação. 

De todos os tipos de pesquisa, os estudos exploratórios são os que apresentam menor rigidez no 

planeamento. São realizados em áreas nas quais há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. 

Não comportam hipóteses que, todavia, poderão surgir durante ou no final da pesquisa (Cohen, Manion e 

Morrisom, 2000). São desenvolvidos com o objectivo de proporcionar uma visão geral, o mais aproximada 

possível, acerca do problema levantado para a investigação. Este tipo de pesquisa é realizado 

especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e se torna difícil sobre ele formular hipóteses 

ou questões precisas e operacionalizáveis.  

Os estudos exploratórios determinam a existência temporal de dados com a intenção de descrever a 

existência de condições, ou identificar padrões comparativos de circunstâncias concretas, ou ainda, 

determinar a relação que pode existir entre ocorrências específicas (Cohen, Manion e Morrisom, 2000). 

 

3.1.1. Estudo exploratório com design ex post facto 

O design ex post facto tenta estabelecer relações causa-efeito procedendo a comparações (Carmo e 

Ferreira, 1998) entre a realidade e circunstâncias passadas as quais não podem ser manipuladas, nem 

controladas pelo investigador. Este tipo de investigação está mais relacionada com a selecção de 

ocorrências do que com a manipulação (Tuckman, 2000), nem sempre é possível assumir uma relação 

causal simples, dado que ela pode mesmo nem existir. Assim, os resultados devem ser cuidados 

aquando da identificação da verdadeira causa, pois é fundamental assegurar que se trata da que ocorre 

em primeiro lugar (Carmo e Ferreira, 1998). 

 

3.2. População do estudo 

Toda a informação que se apresenta sobre a população de alunos s/Surdos que frequentam a escola 

pública sobre a tutela do ME é da responsabilidade da administração central, dado que os mesmos 

elementos foram solicitados e cedidos por cada uma das DRE. Na tabela seguinte, são apresentados os 
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dados relativos à população s/Surda que frequentava as escolas das respectivas DRE sobre a tutela do 

ME, no ano lectivo 2006/2007.  

Tabela 1.  

Número de Alunos s/Surdos, Distribuídos pelas NUT I e II que Frequentam os Vários Níveis de Ensino 

nas Escolas Públicas Portuguesas.  

Níveis de ensino 
NUT 

(N=1061) pré-escolar 
(n=165) 

1.ºCiclo 
(n=369) 

2.º e 3.º Ciclo 
(n=367) 

Secundário 
(n=160) 

NUT I    
Continente 
(n=952) 

155 314 333 150 

Região Autónoma dos Açores 
(n=16) 

0 11 5 0 

Região Autónoma da Madeira 
(n=93) 

10 44 29 10 

NUT II  
Algarve 
(n=3) 0 0 3 0 

Alentejo 
(n=64) 

20 19 15 10 

Lisboa e Vale do Tejo 
(n=299) 

41 130 83 45 

Centro 
(n=189) 

23 60 66 40 

Norte 
(n=397) 

71 105 166 55 

Nota. A NUT I designada por Continente desdobra-se nas 5 NUT II indicadas. 

A necessidade de facilitar a comparação de dados estatísticos entre os estados membros da União 

Europeia levou à criação da nomenclatura das unidades territoriais estatísticas (NUT(s)).  

Os utilizadores de estatísticas manifestam uma necessidade crescente de harmonização, de modo a 

disporem de dados comparáveis a nível de toda a União Europeia (UE). Para que o mercado interno 

funcione, são necessárias normas estatísticas aplicáveis à recolha, transmissão e publicação de 

estatísticas nacionais e comunitárias, por forma a que todos os operadores do mercado único 

possam dispor de dados estatísticos comparáveis. Neste contexto, as nomenclaturas são um 

instrumento importante para a recolha, elaboração e difusão de estatísticas comparáveis. 

(Regulamento CE, n.º1059/2003, ponto 1) 

As NUT(s) estão divididas em três níveis hierárquicos que se estendem desde o nível I ao nível III. 

Em termos educacionais, a divisão nacional das direcções regionais, em 7 zonas geográficas: Norte, 
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Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira, não correspondia às unidades territoriais estatísticas 

de nível I ou de nível II. Com a recente alteração da DREL para Direcção Regional de Educação de 

Lisboa e Vale do Tejo (DRELVT), as 7 DRE(s) passaram a corresponder às NUT(s) II e ainda às duas 

NUT(s) I correspondentes às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. É, por isso, fácil falar da 

população s/Surda que frequenta a escola pública portuguesa, em termos de NUT(s) I e NUT(s) II e 

esses dados permitem, se necessário, comparar a mesma realidade com a de outros países da União 

Europeia. 

Na tabela seguinte, são apresentados o número de escolas dos vários tipos onde funcionavam até 

agora as UAEAS.  

Tabela 2. 

 Número de Escolas dos Vários Tipos por NUT(s) Onde Existiam Focos de UAEAS. 

Tipologia de escola 
NUT 

(N=170) JI 
(n=16) 

EB1 
(n=22) 

EB1/
JI 

(n=39) 

EBI/
JI 

(n=2) 

EB1
2 

(n=1) 

EB2 
(n=2) 

EBI 
(n=2) 

EB2
3 

(n=42) 

ES/3 
(n=24) 

ES 
(n=18) 

ESA 
(n=2) 

NUT I  

Continente 
(n=125) 

16 20 15 2 1 1 2 33 17 16 2 

Região Autónoma 
dos Açores 

(n=2) 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Região Autónoma 
da Madeira 
(n=43) 

0 2 24 0 0 0 0 9 6 2 0 

 

NUT II  
Algarve 
(n=1) 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Alentejo 
(n=8) 

1 0 1 1 0 0 0 2 3 0 0 

Lisboa e Vale do 
Tejo 
(n=43) 

5 6 5 1 0 0 1 12 2 10 1 

)Centro 
(n=29) 

6 5 1 0 1 1 1 4 4 6 0 

Norte 
(n=44) 

4 9 8 0 0 0 0 14 8 0 1 

Nota. JI: Jardim de Infância. EB1: Escola Básica do 1.º ciclo. EB1/JI: Escola Básica do 1.º ciclo com 
Jardim de Infância. EBI/JI: Escola Básica Integrada com Jardim de Infância. EB12: Escola Básica do 1.º e 
2.º ciclo. EB2: Escola Básica do 2.º ciclo. EBI: Escola Básica Integrada. EB23: Escola Básica do 2.º e 3.º 
ciclo. ES/3: Escola Secundária com 3.º ciclo. ES: Escola Secundária. ESA: Escola Secundária Artística. 
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É de salientar que cada escola constituía um foco de uma unidade, cuja sede se encontrava numa 

única escola pertencente a um conjunto de escolas e/ou agrupamento vertical. Existiam situações em que 

as escolas pertencentes a uma mesma sede de UAEAS faziam parte de dois agrupamentos verticais 

distintos. 

A escola sede da UAEAS na maioria dos casos não correspondia à sede do agrupamento vertical 

onde se inseria. Importa também perceber que a distribuição do número de escolas com UAEAS que 

pertencem a uma sede de unidade não era igual em todas as DRE. A cada sede de unidade pertenciam 

escolas de tipologia distinta que abrangiam níveis de ensino, desde o pré-escolar ao ensino secundário. 

Em todo o território nacional, nas 7 DRE, existiam 170 escolas com focos de UAEAS que eram 

frequentadas por alunos s/Surdos dos vários níveis de ensino, sendo que 73,5% (n=125) das mesmas 

estavam localizadas no território de Portugal continental. 

Na tabela que se segue pode-se observar que no território nacional existiam num total de 46 sedes 

de UAEAS, sendo que 82,6% (n=38) das mesmas estavam localizadas no território de Portugal 

continental. 

Tabela 3.  

Número de Escolas-Sede das UAEAS Distribuídas pelas NUT I e II. 

NUT 

 

Sedes da UAEAS 
(N=46) 

NUT I  

Continente 38 

Região Autónoma dos Açores 2 
Região Autónoma da Madeira 6 

NUT II  

Algarve 1 
Alentejo 3 

Lisboa e Vale do Tejo 10 
Centro 8 
Norte 16 

 

Quando se compara o número de alunos s/Surdos com os números de alunos matriculados no 

mesmo ano de escolaridade (2006/2007) e ciclo do ensino correspondente, é perceptível que este grupo 

se trata de uma minoria educacional e cultural, como sempre foi conotado. A frequência relativa da 

população de alunos s/Surdos face aos alunos matriculados no ensino público no ano lectivo 2006/2007 

não atinge 1% em cada um dos níveis de escolaridade.  
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Também fazem parte da população do estudo todos os alunos ouvintes que frequentavam o 3.º ciclo 

do ensino básico em turmas mistas, isto é, em turma frequentadas por alunos ouvintes e por alunos 

s/Surdos. 

A população de professores de onde são oriundos os professores participantes no estudo consiste 

no conjunto de todos os professores de CFQ que leccionavam alunos s/Surdos no 3.º ciclo do ensino 

básico. 

  

3.3. Escolas, Professores e Alunos Participantes 

A partir de critérios estabelecidos a partir das questões de investigação, e que serão explicitados ao 

longo do texto, foram constituídos as escolas e os sujeitos participantes do estudo: alunos e professores. 

Escolas, professores e alunos participantes pretendem representar uma parte significativa das escolas do 

continente nacional com UAEAS, dos alunos s/Surdos que frequentam a disciplina de CFQ no regime 

educativo comum português e dos professores de CFQ que leccionam a disciplina a turmas só de 

s/Surdos (turmas especiais) ou de s/Surdos e ouvintes (turmas mistas), onde os primeiros estejam 

inseridos.  

 

3.3.1. Amostra de escolas 

Foram contactados 26 estabelecimentos de ensino da DRELVT, onde existe 3.º ciclo do ensino 

básico e onde no ano lectivo (2006/2007) funcionavam UAEAS para identificação das escolas da amostra 

constituída. Desse conjunto, 8 foram seleccionadas dado que fazem parte integrante da comunidade 

educativa dessas escolas um núcleo de alunos s/Surdos que frequentam a disciplina de CFQ do 3.º ciclo 

do ensino básico do regime regular português. Os professores e os alunos participantes no estudo 

frequentam as referidas escolas.  

Os dados recolhidos não podem ser generalizados à população estudantil s/Surda portuguesa, mas 

fornecem informações preciosas, embora com as reservas associadas a investigações com a desta 

natureza.  
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3.3.2. Professores participantes 

A selecção dos professores participantes foi realizada tendo em conta os propósitos da investigação.  

Dos professores participantes fazem parte os docentes de CFQ da delimitação geográfica da 

DRELVT que leccionavam, no ano lectivo de 2006/2007, pela primeira vez ou não, turmas do ensino 

regular do 3.º ciclo do ensino básico português, do regime educativo comum, onde estavam integrados 

alunos s/Surdos (turmas mistas). Para além dos docentes anteriores, também participam no estudo 

docentes de CFQ de alunos s/Surdos, na área geográfica da DRELVT, que leccionaram no ano lectivo de 

2006/2007, pela primeira vez ou não, turmas especiais, constituídas apenas por alunos s/Surdos. 

 

3.3.3. Alunos participantes 

Os alunos participantes do estudo são alunos Surdos e alunos ouvintes que frequentam o regime 

educativo comum do continente português. Fazem parte da delimitação geográfica da DRELVT a 

frequentar, no ano lectivo de 2006/2007, o ensino regular do 3.º ciclo do ensino básico português com 

aprendizagem das ciências, nomeadamente na disciplina curricular de CFQ. É importante referir que os 

alunos Surdos com surdez utilizam preferencialmente a LGP como forma de comunicação, sendo por 

isso, alunos pertencentes à Comunidade Surda. Estes alunos frequentam as aulas de alguns professores 

participantes no estudo. 

 

3.4. Técnica e instrumentos de recolha de dados 

O questionamento é uma técnica de recolha de dados muito utilizada nas Ciências Sociais, 

nomeadamente nas Ciências da Educação. As vantagens que encerra são inúmeras e é aplicável tanto, 

nos estudos de natureza quantitativa como qualitativa, pois designa processos de recolha de dados 

sistematizados e susceptíveis de serem comparados (Carmo e Ferreira, 1998). 

A técnica de questionamento pode ser formalizada aquando da recolha de dados em instrumentos 

mais ou menos estruturados. Os questionários e as entrevistas são processos para adquirir dados que 

consistem no questionamento e não na observação dos comportamentos dos sujeitos (Tuckman, 2000). 

Como o próprio autor refere, a abordagem por auto-registo associada aos questionários e entrevistas, 
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apresenta, determinados problemas (Tuckman, 2000) que devem ser contornados. Os investigadores 

devem por isso, ser cautelosos na construção dos instrumentos a utilizar na recolha de dados.  

É fundamental que as questões formuladas aquando da implementação dos instrumentos de recolha 

de dados reflictam o objectivo ou as finalidades da investigação (Tuckman, 2000), de forma a garantir a 

validade das inferências realizadas com suporte nos dados colhidos. 

 

3.4.1. Os questionários como relatórios escritos 

Os questionários para além de terem de ser estruturados de forma a que as questões sejam 

direccionadas para o levantamento de terem de ser dados que dão resposta à investigação em curso, são 

reconhecidamente convenientes e económicos em termos de informação. A aplicação do questionário 

como instrumento de recolha de dados reduz a possibilidade de existir informação desmedida e 

desnecessária quando se caminha em busca da resposta ao estudo preconizado. 

O questionário, entendido como relatório escrito, implica uma interacção indirecta do investigador e 

está associado a um processo de recolha de dados empírico, sistematizado, com elementos susceptíveis 

de serem comparados, como referem Carmo e Ferreira (1998). As mesmas autoras referem que “a 

técnica de recolha de dados por questionamento é reconhecidamente fiável, quando respeitados os 

procedimentos metodológicos de concepção, selecção dos inquiridos e administração no terreno” (p. 

140). A construção do questionário envolve passos básicos que ditam a aplicabilidade e o sucesso do 

instrumento. Segundo Tuckman (2000), existem alguns passos a seguir na construção de um plano de 

questionário: i) especificar os aspectos sobre os quais se pretende colher dados, ii) escolher e organizar o 

formato das questões; e no que respeita a este último, é fundamental reconhecer o tipo de dados 

pretendidos (com objectivos de análise), a flexibilidade da resposta, o tempo de preenchimento, as 

potenciais distorções de resposta, e só depois de todos estes itens revistos é que se deve passar à 

reprodução do questionário.  

Apesar de revestido de inúmeras vantagens, o questionário impõe uma natural dificuldade de 

concepção. As perguntas devem conter instruções claras, precisas e compreensíveis para os 

respondentes, não podem ser ambíguas ou induzirem leituras subjectivas e, principalmente, devem ser 
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pertinentes relativamente à experiência do inquirido; não tem sentido questionar uma população sobre 

circunstâncias a que não podem responder (Borg, Gall e Gall, 1996). Sempre que é necessário obter 

informações sobre as atitudes e opiniões dos alunos sobre a actividade em sala de aula, o manual 

escolar, as experiências de laboratório ou a própria actividade do professor, os relatórios escritos (Sá, 

2004) permitem uma avaliação mais completa, que vai para além da observação, pois os alunos 

expressam a sua opinião concretamente sem possibilidade para inferências por parte do investigador. 

Desse modo, foi concebido um questionário para professores e alunos, dado que ambos constituem as 

duas partes fundamentais do processo de ensino-aprendizagem. Sendo a sua experiência e actividade 

distintas requerem a aplicação de questionários distintos. Foi também utilizado um questionário para 

caracterizar as escolas consideradas. 

 

3.4.2. A entrevista 

A interacção directa é o aspecto chave da entrevista e para que a mesma encerre todos os 

benefícios que dela se podem tirar, é fundamental que seja preparado um guião ou plano (Tuckman, 

2000). O mesmo deve ir ao encontro das finalidades da investigação. É, perfeitamente aceitável vários 

formatos de questões (Tuckman, 2000)  a que podem corresponder vários tipos de respostas.  

Os processos para conduzir uma entrevista são variados. A formalidade deve ser respeitada. A 

entrevista centrada é habitualmente utilizada nos estudos exploratórios, pelo nível de estruturação em 

torno da temática sobre a qual se debruça (Carmo e Ferreira,1998). Independentemente da estruturação 

adoptada, a mesma deve sempre corresponder à necessidade de obter dados com a máxima eficácia e a 

mínima distorção (Tuckman, 2000). 

Os benefícios da entrevista estão muito próximos dos do questionário. Existem autores (Cohen, 

Manion e Morrisom, 2000) que consideram a primeira modalidade de recolha de dados susceptível de 

menos equívocos, dado que o entrevistador esclarece objectivamente o que é pretendido com cada 

questão. Apesar disso, a entrevista determina maior envolvência e motivação por parte dos sujeitos. 
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3.5. Construção dos Instrumentos de Colheita de Dados  

Nesta investigação foram utilizados como fonte de dados a observação directa e o questionamento. 

Esta última técnica foi formalizada em dois instrumentos distintos: o questionário e a entrevista, os quais 

constituíram a fonte primordial dos dados e foram elaborados tendo em mente as finalidades da 

investigação.  

 

3.5.1. Construção dos questionários 

A partir das finalidades da investigação foram especificados os objectivos do questionário e criadas 

algumas questões. As possíveis respostas a cada questão permitiram verificar se a formulação das 

questões permitiam efectivamente obter os dados relativos às finalidades do estudo. 

Na construção dos questionários para professores e para alunos foram integrados dois tipos de 

questões: questões de resposta aberta e de resposta fechada. As questões de resposta aberta 

permitiram aos sujeitos construir a resposta com as suas próprias palavras, dando assim lugar à 

liberdade de expressão. As questões de resposta fechada são aquelas nas quais os sujeitos apenas 

seleccionam a opção, de entre as apresentadas que mais se adequa à sua opinião. Se por um lado, os 

sujeitos se vêem condicionados às opções apresentadas por outro, as mesmas têm o objectivo de os 

focar na natureza da resposta pretendida, minimizando potenciais distorções de resposta (Tuckman, 

2000). A apresentação de opções de resposta não induz o aparecimento de respostas desgarradas, 

descontextualizadas e de difícil categorização. É solicitado aos sujeitos que justifiquem as opções 

seleccionadas para as questões de resposta fechada. Estas questões mistas que interligam os dois tipos 

de questões,  ajudam o sujeito a só se focar nos exemplos respeitantes às opções que assinalou.  

Os questionários desenvolvidos para a presente investigação podem ser entendidos como relatórios 

escritos, pois permitiram o reunir de opiniões escritas em volta da problemática da investigação. A 

conjugação de questões abertas e fechadas garantiu a liberdade de expressão dos sujeitos. Do conjunto 

das questões onde os sujeitos são levados a redigir um texto onde exemplificam, argumentam ou 

defendem a sua posição é possível construir uma narrativa que se coaduna com o seu sentir face à 

problemática abordada. 
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As designações associadas à problemática da educação dos s/Surdos, ainda estão muito enraizadas 

em políticas de escola: exclusão, segregação, integração e inclusão e, decorrem de posições que não 

distinguem, nem assumem as diferenças entre surdos e Surdos. Tanto é que na maioria das 

investigações focadas no processo de ensino-aprendizagem destes alunos, os próprios autores adoptam 

a nomenclatura “surdo” sem distinção. Tal como já foi abordado, os surdos são os alunos que encaram a 

surdez como um problema auditivo, o qual tentam por tudo ultrapassar, tomando posições que os iguale 

aos seus pares ouvintes. Em oposição a este grupo e formando uma minoria cultural e educacional, os 

Surdos têm orgulho na sua condição e a LGP é a sua forma primordial de comunicação. 

Os termos e designações utilizados nos questionários foram fortemente ponderados para que não 

tivessem problemas de desirabilidade social ou de dúvidas de interpretação e/ou compreensão. Nunca se 

utilizou a habitual designação s/Surdos pois, como se comprovou na pilotagem do questionário para 

professores, a mesma era lida como “sem Surdos”, dado que “s/” é a abreviatura que se utiliza, 

habitualmente, na língua portuguesa aquando da aplicação da palavra sem. Para estabelecer as 

características dos participantes, quando nos instrumentos de recolha de dados se faz referência a 

alunos ouvintes, a menção é relativa a alunos que frequentam o ensino regular público das escolas 

portuguesas que não apresentam perda auditiva em oposição aos alunos s/Surdos.  

A informação acerca do PEI (Plano Educativo Individual) dos alunos s/Surdos, assegura que esses 

alunos correspondem apenas a jovens que apresentam perdas auditivas sem handicaps associados, o 

que se salvaguarda ao longo do questionário dos professores.  

 

3.5.2. Questionário das escolas 

O questionário das escolas foi determinante para identificar as escolas, os professores e os alunos 

que fariam parte do estudo.  

Na sequência da solicitação de autorização e colaboração por parte do conjunto de escolas tomadas 

como amostra do estudo, foi realizado um questionário muito simplificado que procurou caracterizar de 

forma genérica as escolas com UAEAS. A identificação da escola foi fundamental para se encontrarem os 

elementos que seriam os professores e os alunos participantes. 
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O item do questionário em que se perguntava o número de alunos que frequentavam a escola básica 

ou secundária, permitiu conhecer o número de alunos s/Surdos que frequentavam as escolas em questão 

e que podiam vir a participar no estudo. A questão seguinte permitia validar os dados recolhidos junto da 

administração central quanto ao número de alunos s/Surdos matriculados no 3.º ciclo do ensino básico.  

A especificação do grupo turma a que os alunos s/Surdos pertenciam, traduzia em parte, a política 

educativa em que a escola se podia enquadrar. 

    

3.5.3. Questionário aos professores 

O questionário dos professores foi um instrumento de recolha de dados que pressupôs um contacto 

indirecto entre o investigador e os docentes de CFQ das turmas ostas por alunos s/Surdos e ouvintes e 

ainda das turmas especiais compostas apenas por alunos s/Surdos.  

O questionário de professores é composto por cerca de 27 questões que se distribuem em questões 

fechadas e abertas. O questionário é composto por uma página de identificação dos dados pessoais e 

profissionais dos professores inquiridos. Estes elementos permitem caracterizar em termos profissionais e 

de formação académica os professores participantes no estudo.   

Para facilitar a interpretação do questionário são apresentadas aos sujeitos algumas indicações para 

responder às restantes questões que compõem o instrumento de recolha de dados. As mesmas 

pretendem clarificar a nomenclatura sempre presente relativa a turmas mistas (s/Surdos e ouvintes) e a 

turmas especiais só de s/Surdos. Esta situação foi criada para permitir que todos os professores 

respondessem ao mesmo questionário, sem qualquer tipo de alteração de terminologia. 

O questionário dos professores ficou um pouco extenso e denso. A necessidade de garantir a 

fiabilidade das inferências a realizar a partir dos dados determinou uma grande diversidade de questões, 

de formato fechado ou aberto, o que acentuou a sua extensão. No entanto, a linguagem utilizada é clara 

e precisa, face ao que se busca em cada questão, não oferecendo o instrumento no seu conjunto 

grandes dificuldades. O agrupamento das questões do enunciado do questionário por categorias ou áreas 

de resposta face às finalidades que se busca foi uma preocupação existente aquando da sua elaboração. 
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Na construção do questionário dos professores não se optou por um formato único de questões, na 

medida em que a recolha de dados pressupunha um levantamento, o mais exaustivo possível, acerca do 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos s/Surdos que frequentavam as escolas públicas 

portuguesas. Se se tivesse optado pela exclusiva utilização de perguntas abertas, as mesmas poderiam 

ter dado origem a um leque de respostas que obrigava o respondente a demorar demasiado tempo a 

responder e que, por sua vez, poderiam não ser de fácil categorização. Os enunciados das questões 

envolvem também respostas fechadas, de escolha múltipla, num máximo de três opções. Os sujeitos não 

estavam condicionados a apresentar como resposta uma das opções oferecidas. Os sujeitos podiam 

sempre apresentar opções distintas das listadas dado que todas as perguntas fechadas continham 

outro(s) como item de menção livre.  

A fim de complementar os enunciados, os sujeitos são levados a exemplificar e/ou justificar as suas 

opções, ocorrendo o mesmo nas questões dicotómicas de sim e não. As justificações em resposta aberta 

permitiam ao sujeito expressar o seu sentir perante a situação face à qual se encontrava.  

O conjunto de questões, desde a primeira. à oitava fornecem dados sobre a longevidade da prática 

pedagógica dos sujeitos, com alunos s/Surdos e validam a informação recolhida no questionário das 

escolas acerca das turmas frequentadas pelos mesmos alunos. No mesmo conjunto, é também possível 

obter dados gerais sobre os alunos s/Surdos, nomeadamente sobre a classificação do problema de 

audição e das implicações em relação a outras funções do corpo humano.  

A questao 9 procura listar as dificuldades sentidas pelos sujeitos quando leccionaram pela primeira 

vez turmas onde os alunos s/Surdos estavam integrados. Por sua vez, a questão 10 foca o mesmo, mas 

centrando o sujeito na actualidade. O paralelismo entre as opções de resposta permite averiguar se as 

dificuldades ainda se repercutem na prática pedagógica que desenvolvem actualmente. O enunciar de 

razões pelas quais o sujeito considera que as dificuldades ainda se lhe deparam, leva-o a fazer uma 

reflexão sobre a sua prática. 

A organização espacial da sala de aula é ainda um aspecto a considerar quando se debate o 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos s/Surdos numa política de inclusão. Não determina só por 
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si, a atitude que os docentes têm perante estes alunos, mas dá indícios da postura que os profissionais 

adoptam quando os têm presentes na sua sala de aula. 

Uma boa prática pedagógica impõe necessariamente uma preparação constante e deliberada de um 

leque de actividades curriculares diversificadas ajustadas os alunos que compõem as turmas. A questão 

12 pretende averiguar se a existência de alunos s/Surdos numa turma é relevante na preparação das 

aulas. A forma de resposta induz os sujeitos a justificarem se, realmente, quando preparam as aulas têm 

em atenção o facto de existirem alunos s/Surdos. A caracterização das actividades curriculares para os 

s/Surdos é exigida tendo em conta a especificidade das actividades, a igualdade ou diferenciação destas 

em relação aos outros alunos, sendo também propostas três níveis em relação à exploração dos 

conteúdos programáticos e ao aprofundamento cognitivo. 

Se o aluno é construtor fundamental do seu conhecimento, ao docente cabe o papel de orientar esse 

processo. A diversidade de alunos em sala de aula obriga a um desdobramento do papel que 

desempenha, estando muitas vezes as atenções repartidas ou focadas, preferencialmente, num grupo 

específico. A questão 13, procura reconhecer a forma como o docente toma consciência interioriza do 

papel de monitorização face à diversidade de alunos que tem a seu cargo e quais as concepções 

subjacentes à atitude que toma. 

As concepções alternativas são resistentes à mudança e assim, mesmo depois de tudo o que os 

alunos s/Surdos já demonstraram serem capazes, não estão ainda desmistificadas as concepções de 

alguns dos profissionais responsáveis pelo seu processo de ensino-aprendizagem. No conjunto das 

questões 14 e 15 é possível reconhecer as concepções acerca da aprendizagem que os docentes 

possuem acerca dos seus alunos s/Surdos. 

As estratégias desenvolvidas com cada conjunto de alunos devem estar adequadas aos interesses e 

construções que os mesmos procuram fazer. Nas questões 16 e 17 procuram-se conhecer nas 

metodologias pedagógicas as diferenças e as semelhanças ao nível dos três grupos: ouvintes,  s/Surdos 

e ouvintes ou  s/Surdos.  

A consciência de que as dificuldades em estabelecer paralelismo em relação ao processo de ensino-

aprendizagem dos s/Surdos e dos seus pares ouvintes existem e que a sua superação implica algumas 
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valências, como é o caso da necessidade de ajuda por parte de técnicos e o recurso a materiais 

específicos originou a questão 18. 

Nas questões 19 e 20 os docentes são levados a pensar em conteúdos programáticos cuja 

exploração é passível de ser realizada, ou não, em simultâneo com alunos s/Surdos e ouvintes, tendo 

essa opinião que ser fundamentada para cada um deles. 

As estratégias que se coadunam com a exploração simultânea de conteúdos programáticos com 

alunos s/Surdos e ouvintes correspondem a um conjunto de estratégias integradas na prática pedagógica 

(questão 21). Essas estratégias podem ser desenvolvidas com suporte em interacções aluno-aluno, de 

formas muito distintas. A questão 22 permite a recolha de dados em relação ao tipo de interacção aluno-

aluno que ocorre na aula da disciplina de CFQ. As opções apresentadas correspondiam a interacções de 

pequeno grupo, como são o caso das díade, de grande grupo, a que corresponde uma participação 

ordenada e organizada de todo o grupo de alunos, ou então mistas em que se considera que não existe 

ocorrências apenas de actividades em grande grupo ou só, em pequeno grupo.  

Às estratégias de ensino-aprendizagem estão subjacentes diversas metodologias de trabalho. Na 

questão 23 através de um conjunto de metodologias que se apresentam como exemplo, os docentes são 

levados a reconhecer a prevalência de algumas delas no desenvolvimento da sua prática pedagógica, 

conseguindo assim realizar a sua caracterização.     

Assumindo que existe a concepção de que o processo de ensino-aprendizagem dos s/Surdos não 

pode ser similar ao dos seus pares ouvintes, os docentes são levados nas questões 24 a 26 a reflectir 

sobre algumas das medidas que devem ser tomadas para que o processo de ensino-aprendizagem e, 

consequentemente, o percurso escolar dos alunos s/Surdos se assemelhe ao dos seus pares ouvintes. A 

fundamentação solicitada é relevante para se perceber a credibilidade que possuem as opções 

assinaladas. 

A questão 27 procura dar a conhecer, em que medida, os docentes de CFQ estão sensibilizados e 

documentados, face à distinção entre surdos e Surdos que se considera relevante para se fazer a opção 

da língua em que o processo de ensino-aprendizagem destes alunos se deve realizar.   
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3.5.4. Questionário aos alunos 

O questionário dos alunos é um instrumento de recolha de dados que pressupõe um contacto 

indirecto entre o investigador, os alunos Surdos e os seus pares ouvintes que frequentam a disciplina de 

CFQ, integrada no regime educativo comum do sistema de ensino português.  

A utilização de um grafismo como forma de assinalar a resposta à questão colocada, explica-se pelo 

facto dos caracteres visuais serem mais apelativos a alunos da faixa etária em causa e, por outro lado, dá 

oportunidade aos sujeitos de se expressarem sem problemas em relação aos termos linguísticos ou 

fonéticos da língua portuguesa, já que na sua maioria os alunos Surdos têm plena consciência da sua 

dificuldade em se exprimir por escrito. 

A utilização de perguntas fechadas pode limitar o índice de liberdade de resposta dos sujeitos, mas 

permite uma categorização objectiva das questões ás quais se procura dar resposta. Da mesma forma, a 

utilização de uma escala de Likert tem a vantagem de propôr, à partida, uma posição entre 4 

possibilidades. A escala tem 4 termos, a que correspondem os extremos: muito insatisfeito (        ) e muito 

satisfeito (        ). Os símbolos utilizados correspondem a respostas tipo 1, 2, 3 ou 4, pela ordem de 

apresentação dos grafismos, desde o muito insatisfeito (tipo 1) até ao muito satisfeito (tipo 4). Foi 

consciente a opção por uma escala de Likert de 4 termos. Está provado que numa escala cujo conjunto 

de opções corresponda a 5 termos, os sujeitos têm tendência a refugiarem-se no termo central.  

O questionário é composto por 20 questões, em que se solicita a associação dos grafismos a 3 

opções de justificação, das quais 2 são de resposta fechada, e uma outra, de resposta aberta. Estas 3 

opções são apresentadas como justificação ao grafismo assinalado. Os sujeitos têm sempre a hipótese 

de expressar uma opinião que não conste das apresentadas, na opção C, de resposta aberta. Do 

conjunto de questões mistas, todas apresentam e solicitam como resposta um grafismo (tipo 1, 2, 3 ou 4) 

e uma opção justificativa (opção A, B ou C).  

As opções A correspondem a uma desigualdade de sentir dos sujeitos face aos seus pares ouvintes. 

Por sua vez, as opções B procuram expressar sentimentos de igualdade e de equidade no 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem entre pares s/Surdos e ouvintes.   
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O questionário contempla perguntas acerca das aulas dos alunos Surdos em geral (questões 1 a 10). 

As questões 11 a 20 visam particularizar para as aulas de CFQ. As narrativas (questões 21 e 22) 

realizadas pelos alunos pretendem caracterizar uma aula de CFQ correspondente aos grafismo: tipo 1 e 

4. 

 

3.5.5. Entrevista 

Para complementar os dados fornecidos pelos professores participantes no estudo ao responderem 

ao questionário foi realizada uma entrevista a uma professora. A entrevista foi conduzida, tendo por 

suporte um guião (Apêndice D), previamente concebido e desenvolvido, tendo em conta as finalidades da 

investigação.  

A tomada de decisão da realização da entrevista decorreu de circunstâncias muito específicas e, ao 

longo da fase de recolha de dados. A professora era membro do conselho administrativo de uma das 

escolas indicadas pela DRELVT e daí, o questionário da escola onde essa professora leccionava foi 

respondido por ela. Também todos os contactos prévios tinham sido estabelecidos com essa professora e 

a autorização de recolha de dados junto a alunos e professores tinha sido concedida também pela 

mesma professora. Sendo, também docente de CFQ respondeu ao questionário aos professores, dado 

que correspondia a um elemento com as características desejadas nos professores participantes. Tinha 

inclusive durante o seu percurso profissional realizado uma especialização relacionada com as 

problemáticas educacionais do processo de ensino-aprendizagem dos alunos s/Surdos  

A entrevista foi marcada antecipadamente. Após obter a autorização da professora procedeu-se à 

gravação-áudio, para facilitar o tratamento posterior da informação. A entrevista foi transcrita a fim de 

facilitar a sua análise (Apêndice E).  

 

3.6. Plano de Estudo 

O estudo envolveu diferentes etapas e momentos de trabalho. Os primeiros contactos efectuados 

levaram ao reconhecimento de algumas entidades como fonte crucial de informação. Pelas mais variadas 

vias: fax, e-mail, via postal, telefone e pessoalmente, foram contactadas as Direcções Regionais de 
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Educação (DRE) do território português: Algarve, Alentejo, Lisboa e Vale do Tejo, Centro, Norte, Açores e 

Madeira para estabelecer a população de alunos s/Surdos. Depois de realizados os primeiros contactos 

para solicitar a devida informação, sendo o acesso à mesma mais ou menos, dificultado consoante os 

critérios de cada uma das DRE foi iniciada a organização dos elementos recolhidos.  

A informação que estabelece a população de alunos s/Surdos ao nível do território nacional não foi 

colocada em causa, nem verificada ou comprovada por outras vias, pois foi cedida por organismos 

centrais do ME, onde as informações são supostas chegar com uma margem de confiança elevada. 

Assim, os dados apresentados respeitantes ao número de alunos s/Surdos das escolas nacionais sob a 

tutela do ME são obtidos a partir dos documentos facultados e dos contactos realizados com as DRE. 

A informação solicitada ao Núcleo de NEE da DRELVT, região geográfica onde decorreu o estudo, 

estava organizada mediante o grau de perda auditiva dos alunos s/Surdos. Com a mesma foi possível 

identificar 42 escolas com UAEAS. Nessa primeira informação da DRELVT foram reconhecidas as 

escolas a contactar que poderiam fazer parte da amostra de escolas constituída. Foram contactadas, via 

postal, apenas aquelas que eram frequentadas por alunos s/Surdos do 3º ciclo do ensino básico, o que 

perfez um total de 26. Juntamente com a carta de solicitação de colaboração foi remetido aos Conselhos 

Executivos das escolas um instrumento questionário – questionário às escolas (Apêndice A), a 

declaração comprovativa de realização de dissertação, já anteriormente exigida para a recolha da 

informação junto às DRE e um documento a solicitar a autorização do órgão de gestão de cada uma das 

escolas, para recolher dados.  

O questionário às escolas procurava sobretudo, confirmar a frequência de alunos s/Surdos no 3.º 

ciclo de escolaridade na instituição de ensino respectiva, e identificar a escola como pertencente à 

amostra de escolas constituída. Permitia ainda confirmar se havia alunos s/Surdos do 3.º ciclo do ensino 

básico a frequentar cada uma das escolas e a modalidade de concepção de turmas a que os mesmos 

alunos pertenciam: turmas mistas (s/Surdos e ouvintes) ou turma especiais (só de s/Surdos).  

Como se estabeleceu que a investigação se restringia à zona geográfica abrangida pela DRELVT, 

com esta DRE o contacto foi mais assíduo. Uma vez que a investigação se centra num ciclo de ensino 
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específico e mediante os objectivos da investigação houve necessidade de outros contactos posteriores 

para quantificar os alunos s/Surdos do 3.º ciclo do ensino básico e dos restantes anos de escolaridade.  

Enquanto se aguardava resposta por parte dos órgãos de gestão das escolas contactadas foi sendo 

elaborado o questionário aos professores e foi realizada a pilotagem desse mesmo instrumento. A 

pilotagem foi realizada com uma professora com larga experiência de prática pedagógica com alunos 

s/Surdos, de uma área do saber distinta da CFQ. Este procedimento foi determinante para reconhecer a 

necessidade de correcção de alguns itens do questionário, assim como a inserção de outras questões 

atendendo às sugestões dadas.  

A prática pedagógica encerra procedimentos, atitudes e modos de estar que são transversais a 

qualquer área do saber e por isso, na pilotagem do instrumento bastou, na menção da disciplina, colocar 

a área do saber da pessoa envolvida. Esta colaboração não afectou a diminuição dos sujeitos da amostra 

de professores constituída.  

A pilotagem do questionário dos professores e o contacto estabelecido com a mesma professora que 

demonstrou toda a disponibilidade em colaborar, forneceram informações importantes para a decisão de 

que tipo de questões deviam fazer parte do questionário aos alunos. A pilotagem do questionário aos 

alunos foi realizada com os alunos da professora envolvida na pilotagem do questionário aos professores, 

e foi fundamental para apreciar a dificuldade, a dificuldade de interpretação e a objectividade das 

questões assim como, o tempo que os alunos necessitavam para responderem ao questionário.  

Após a fase de pilotagem foram efectuadas as respectivas reformulações dos instrumentos. 

A fim de ser possível enviar os questionários aos professores, oram contactadas telefonicamente as 

escolas que se reconheciam cumprir os critérios estabelecidos na constituição da amostra de escolas 

com o propósito de solicitar o número de docentes que leccionavam CFQ a turmas do ensino regular do 

3.º ciclo do ensino básico que fossem frequentadas também por alunos s/Surdos. Este instrumento foi 

entregue pessoalmente, sem excepções, em todas as escolas e em mão aos professores participantes no 

estudo e a presidentes do conselho executivo ou aos delegados do grupo de Física e Química. Com os 

mesmos, foi acordada a data e modo de entrega do instrumento de recolha de dados.   
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A deslocação às escolas permitiu, em algumas circunstâncias, estabelecer contacto pessoal com os 

alunos dos participantes no estudo e por outro lado, ouvir informalmente esses profissionais enquanto 

docentes de CFQ de alunos s/Surdos. Foi ainda possível trocar experiências, angústias e preocupações 

relativas ao processo de ensino-aprendizagem dos alunos s/Surdos com técnicos da UAEAS: intérpretes 

e formadoras de LGP. 

Ao mesmo tempo que se entregaram os questionários aos professores foram sendo recolhidos dados 

sobre os alunos e comunicado aos professores a necessidade da sua colaboração na recolha de dados 

junto aos alunos. 

Foi entregue aos responsáveis da UAEAS, que serviram de intermediários neste processo, uma 

minuta que solicitava a autorização de participação no estudo aos encarregados de educação dos alunos 

Surdos e ouvintes que fizeram parte da investigação. Juntamente com esse documento foram também 

entregues os questionários aos alunos. Os responsáveis da UAEAS responsabilizaram-se por entregar o 

questionário apenas aos educandos a quem foi concedida autorização para participar no estudo. Os 

questionários aos alunos, depois de respondidos, foram remetidos via postal ao investigador.  

Na sequência do processo de recolha de dados foi marcada uma entrevista com um dos professores.   

 

3.7. Análise dos Dados 

Os questionários concebidos e respondidos pelos professores e alunos participantes no estudo e 

também a entrevista são a fonte primordial de dados no estudo. 

Os dados dos questionários foram agrupados em tabelas onde estão presentes todos os elementos 

relativos aos participantes no estudo. Essa organização, a apresentação da frequência absoluta e da 

frequência relativa, e o excerto descritivo que acompanha cada tabela, correspondem à análise e 

interpretação que é feita e que procura corresponder às finalidades da investigação.  

Foi ainda realizada a análise de conteúdo da entrevista realizada.  


