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CAPÍTULO V 

Os dados recolhidos na presente investigação depois de interpretados permitem tecer algumas 

conclusões acerca do estudo elaborado. As mesmas vão ser apresentadas ao longo deste capítulo e na 

sua sequência são enunciados futuros estudos e tecidas algumas considerações finais.  

 

5.1. Discussão dos resultados 

Á luz das finalidades do estudo implementado, é feita uma discussão dos resultados obtidos através 

do presente estudo. 

 

5.1.1.Caracterização da prática pedagógica dos professores 

A caracterização da prática pedagógica dos professores que participam no estudo não pode ser 

generalizada a todos os docentes que leccionam CFQ a turmas de s/Surdos e ouvintes, ou só de 

s/Surdos. O facto dos sujeitos do estudo constituírem a maioria dos professores de CFQ da DRELVT que 

leccionam a disciplina a alunos s/Surdos permite encontrar algumas discrepâncias de actuação e de 

concepção no processo de ensino-aprendizagem destes alunos. 

A existência de uma UAEAS numa das escolas permitia concentrar os alunos s/Surdos e, por isso, 

um conjunto de profissionais e técnicos estava ao dispor dos mesmos. À partida seria de esperar que os 

professores responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem dos alunos s/Surdos estivessem 

preparados para os preparar para a vida activa mas, pelos dados da investigação, esses profissionais 

assumem sentir algumas dificuldades. Existe por parte dos professores o sentimento de incapacidade, 

pois têm fundamentalmente receio dos benefícios e/ou prejuízos dos quais podem ser responsáveis. 

Sentem-se sem formação para actuar com os alunos s/Surdos e manifestam algumas frustrações. A 

prática pedagógica é afectada principalmente por dificuldades conceptuais uma vez que, tal como refere 

Lacerda (1998) não existem profissionais habilitados e também não existe cooperação entre os mesmos 

para, em conjunto, delinearem e assumirem a melhor forma de desenvolver o processo de ensino-
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aprendizagem dos alunos s/Surdos. Não existe uma proposta de actuação que possa ser transferida 

universalmente, o que existe são processos históricos e culturais (Lacerda, 2000) que produzem 

diferentes formas de encarar e de desenvolver a prática pedagógica com alunos s/Surdos. O trabalho 

cooperativo entre os professores e técnicos reconhece-se fundamental pois, pelos dados da investigação 

as dificuldades existentes na prática pedagógica são persistentes ao longo do tempo. Os sujeitos do 

estudo sentem, actualmente, o mesmo tipo de dificuldades que sentiram a primeira vez que leccionaram 

turmas com alunos s/Surdos e isso prova, tal como refere Guarinello e seus colaboradores, que a grande 

parte dos professores e das escolas não está preparada para receber alunos s/Surdos, dado que não têm 

experiência na prática em sala de aula com esses alunos, nem parecem gánha-la. 

Os professores sentem ao nível da sua prática pedagógica, inúmeras dificuldades de carácter 

didáctico e pedagógico apontadas pelos dados da investigação. As referidas dificuldades surgem 

principalmente porque surdos e Surdos são colocados no mesmo patamar, sem se perceber que os 

últimos possuem uma identidade linguística e cultural que os diferencia (Strobel, 2006) dos primeiros. 

Como refere Amaral (1999), a não partilha de um código comum entre os professores ouvintes e os seus 

alunos Surdos repercute-se em dificuldades comunicacionais, sentidas muito claramente por ambos, em 

particular os primeiros, que se reflectem na prática pedagógica e vão que muito além da falta de audição 

dos alunos. Muitas vezes é atribuída, à Surdez dos alunos, a causa-efeito das dificuldades sentida pelos 

professores aquando da implementação das suas práticas pedagógicas.  

Os docentes responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem dos alunos s/Surdos referem 

maioritariamente que utilizam alguns critérios na preparação das suas aulas. No caso de 4 professores , 

as actividades curriculares que os professores responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem de 

s/Surdos e ouvintes, em simultâneo, concebem são diferentes, consoante caso sejam para ser 

desenvolvidas por alunos s/Surdos ou por alunos ouvintes. Outros 4 professores referiram que as 

actividades curriculares dos seus alunos s/Surdos são iguais às dos seus alunos ouvintes. Estes dados 

revelam não existe consenso na forma como é encarado o processo de ensino-aprendizagem dos 

s/Surdos e que por outro lado, a partilha de experiências não é vulgarmente realizada pelos profissionais.  

O facto de existir diferenciação das actividades curriculares em algumas turmas, conforme o aluno é 

ouvinte ou s/Surdo não permite a existência entre uns e outros de um ambiente interactivo e cooperativo 
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que pode ser criado nas aulas de Ciências e que Nielsen (1999) refere como fundamental para o 

crescimento todos os alunos sem excepção. Por outro lado não diferenciar as actividades curriculares 

como acontece em outras turmas não vai ao encontro das políticas inclusivas onde se reconhece a 

diferença entre os alunos como um valor e, por isso, determina uma concepção de actividades 

diversificadas, com formas e contextos sociais de aprendizagem distintos para ajudar os alunos a, activa 

e solidariamente, crítica e reflexivamente, construírem e aprofundarem a sua própria compreensão do 

mundo em que vivem (Leitão, 2006). Ora, uma escola inclusiva de verdade, determina a interligação entre 

todos os membros da comunidade escolar, “fazendo com que os professores aprendam mais uns com os 

outros, que os alunos aprendam mais com os professores e uns com os outros, que os pais se envolvam 

mais e que o executivo partilhe as suas ideias”(Correia, 2003c), p.23). 

Os dados da investigação não apontam para a diversificação de estratégias, recomendada pela 

inclusão, pelo facto de existirem alunos s/Surdos na sala de aula. Denota-se apenas que os professores 

têm alguma preocupação em efectuar registos escritos, esquemáticos ou ilustrativos dos conteúdos 

programáticos desenvolvidos. Nas suas aulas são frequentemente utilizadas metodologias de exposição 

teórica.  

As actividades de cariz prático e laboratorial determinam um envolvimento pleno dos professores, no 

desenho das mesmas e dos alunos na sua aplicação e exploração. No entanto, muitas vezes, por parte 

dos professores, não existe a disponibilidade e a vontade de desenvolver um trabalho dessa natureza e, 

por tal, esse tipo de metodologias são substituídas por outras enraizadas no modelo transmissivo de 

ensino. 

Como refere Rodrigues (2000), um caminhar no sentido da escola inclusiva aponta para a existência 

de estratégias de intervenção pedagógica, metodologias diversificadas, exigindo que o professor coloque 

em prática uma grande variedade de actividades, métodos e estratégias que contemplem desde o grande 

grupo ao aluno individual e que requerem diferentes formas de organização do espaço, do tempo e dos 

materiais. Tendo em conta os dados colhidos durante a investigação, a abordagem de escola inclusiva 

não está de maneira nenhuma a ganhar forma nas escolas portuguesas. Mais uma vez, se percebe que a 

proclamada inclusão determina a actuação e a sensibilização de todos os agentes educativos, no sentido 

de melhorar o processo de ensino-aprendizagem, de todos em geral, e dos s/Surdos, em particular.   
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Como Guarinello e seus colaboradores (2006) referem, os profissionais da educação, 

nomeadamente, grande parte do corpo docente pensa ser a surdez impeditiva do natural 

desenvolvimento dos s/Surdos o que, em muitos casos, se reflecte na forma como é desenvolvido o 

processo de ensino-aprendizagem destes alunos. Os professores que participaram no estudo são 

detentores de um vasto conjunto de concepções alternativas sobre a surdez. Os dados colhidos mostram, 

como referem Jiminéz e seus colaboradores (1997), que não existe conhecimento científico do que é a 

surdez, dos conceitos gerais e científicos relacionados e as implicações que pode ou não causar. Os 

professores colocam na maioria das circunstâncias a culpa do fracasso dos seus alunos s/Surdos, nos 

próprios alunos corroborando que o mesmo se deve a distúrbios neurológicos, emocionais e sensoriais 

(Colares e Moysés, 1996), sendo os s/Surdos vistos quase como “retardados” e por isso, poupados de 

conteúdos programáticos mais complexos (Strobel, 2006). 

Não existe concordância em relação às actividades curriculares esboçadas pelos professores que 

participaram no estudo e leccionavam turmas compostas só por alunos s/Surdos. Se por um lado, um 

deles caracteriza as actividades que elabora para aos seus alunos s/Surdos como, actividades diferentes 

com os mesmos conteúdos programáticos e igual grau de aprofundamento cognitivo, o outro refere que 

em relação aos ouvintes, as actividades são específicas com menos conteúdos programáticos e menor 

grau de aprofundamento cognitivo. O primeiro caso podia ser encarado como manifestamente positivo se 

existisse a preocupação de utilizar recursos diversificados de apelo visual, em detrimento da exposição 

teórica com o uso de algoritmos, como a maioria refere. Tal como refere, Reis e Gil (2003) a prática 

pedagógica com alunos s/Surdos tem que ultrapassar os processos de aquisição e de domínio dos usos 

primários, do desenvolvimento do conhecimento vocabular e da correcção de aspectos articulatórios. É 

importante, referem os mesmos autores, reforçar acima de tudo o apoio visual numa tentativa de 

adequação do ritmo de ensino às possibilidades da criança s/Surda. Ao nível da prática pedagógica isto 

seria o mínimo desejado pois os s/Surdos que formam as turmas especiais já se vêem privados, na 

maioria das vezes, da realização de um trabalho cooperativo com os seus pares ouvintes, o que impede 

os primeiros e também os últimos de terem a oportunidade de um crescimento social e emocional de 

partilha (Nielsen, 1999).  
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A prática pedagógica desenvolvida pelos professores responsáveis pelo desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos s/Surdos está directamente relacionada com as 

concepções desses profissionais. Pelos dados da investigação é possível verificar que os professores 

consideram que as principais diferenças ao nível da aprendizagem entre s/Surdos e ouvintes estão nas 

capacidades de alto nível: interpretação, inferência e dedução. Essas capacidades infundidas em 

conteúdos são dificilmente desenvolvidas, pois os profissionais que lidam com os alunos s/Surdos 

reconhecem a Surdez como impeditiva para o natural desenvolvimento dos s/Surdos (Guarinello et al., 

2006). As erróneas concepções sobre a Surdez originam que os alunos s/Surdos tenham acesso a 

serviços educacionais pobres e com inúmeras barreiras em relação aos conteúdos curriculares regulares. 

Este grupo de alunos está, por isso, condenado a viver situações próximas do analfabetismo, muitas 

vezes, sem uma língua, bem desenvolvida, através da qual possam comunicar as suas próprias 

necessidades (Lacerda, 2000). 

É reconhecidamente necessário que haja, por parte dos participantes no estudo, algumas 

modificações na prática pedagógica para que os alunos s/Surdos mesmos possam adquirir o sucesso 

desejado e atinjam níveis de literacia semelhantes aos dos seus pares ouvintes. Uma avaliação 

diferenciada, estratégias diversificadas, adaptações curriculares e a criação de materiais específicos para 

o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem dos alunos s/Surdos podem ajudar estes alunos 

a alcançarem mais facilmente o sucesso, levando-os, em maior número, a atingir o ensino secundário 

com outros níveis de literacia. Quaisquer que sejam as modificações a introduzir nos elementos 

curriculares, até mesmo as modificações de carácter mais profundo, designadamente as relacionadas 

com as modificações ao nível dos objectivos e conteúdos, deverão ter sempre em conta uma participação 

dos alunos, de modo a conferir-lhes um sentimento de pertença a uma comunidade educativa que lhes 

garanta o acesso à escola e o sucesso nas aprendizagens. (Franco, 2005). Dessa forma, talvez, as 

conotações erróneas muitas vezes imputadas aos alunos s/Surdos possam ser, pouco a pouco, 

corrigidas. 

A envolvência da comunidade escolar no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem dos 

alunos s/Surdos acarreta também a necessidade de alguma formação específica e concordante com a 

minoria cultural Surda. Os próprios professores que participaram no estudo reconheceram que 
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necessitam de ter conhecimentos de LGP. Os resultados da investigação permitem ainda perceber que 

os professores responsáveis por parte do processo de ensino-aprendizagem dos alunos s/Surdos 

trabalham sozinhos e isolados. Não existe um trabalho colaborativo entre os vários profissionais e/ou 

membros de diferentes equipas das UAEAS. Tentam, em certa medida, desenvolver estratégias e 

metodologias adequadas aos seus alunos s/Surdos, mas como trabalham isoladamente nunca 

conseguem realizar uma avaliação que seja externa e isenta. 

 

5.1.2. Os alunos Surdos e o seu processo de ensino-aprendizagem 

Os Surdos enquanto minoria cultural integrada na escola regular parecem ser, de um modo geral, um 

grupo satisfeito, ou então conformado com as condições que estão ao seu dispor. Pelos dados da 

investigação, o seu bem estar e satisfação, parece aumentar à medida que progridem na escolaridade. 

Também os alunos Surdos sentem a transição entre os ciclos de ensino, sendo por isso, necessário um 

período de adaptação ao novo ciclo, no sentido de ultrapassarem as diferenças encontradas. Por outro 

lado, a mudança da idade também determina períodos de insatisfação e de revolta em tudo igual ao dos 

seus pares ouvintes, mas sentidos mais particularmente pelo isolamento.  

Na maioria dos alunos Surdos, as expectativas em relação à escola são baixas e estão muito 

enraizadas nas circunstâncias vividas. Os Surdos não vêem no seu processo de ensino-aprendizagem 

possibilidades de grande futuro e por isso, apresentam uma postura de desmotivação e de desinteresse 

em relação ao trabalho desenvolvido na aula. Parte da culpa da existência destes sentimentos é atribuída 

aos professores que impedem, muitas vezes, inconscientemente, os alunos de participarem nas três 

estruturas da dinâmica escolar referidas por Maciel (2000). Os professores proporcionam um ambiente de 

aprendizagem, mas realizam um acompanhamento distinto a alunos Surdos e ouvintes, tendo a atenção 

mais focada nos primeiros. Esse acompanhamento fortalece a interacção professor-aluno mas, oferece 

algum decréscimo à interacção aluno-aluno que os alunos Surdos poderiam estabelecer com os seus 

pares ouvintes. Os dados da investigação sugerem, por isso, que os alunos Surdos tenham um sentir que 

assinalam com o grafismo 2 e 3 e que refiram, inclusive, que não lhes é dada a mesma atenção que aos 

seus colegas ouvintes, sendo que no desenrolar das actividades não conseguem acompanhar os alunos 

ouvintes. No entanto, os dados da investigação permitem perceber que, na verdade, é dada pelos 
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professores maior atenção aos alunos s/Surdos. Os alunos ouvintes referem mesmo que “(…)é 

perfeitamente normal porque eles necessitam”. A prática pedagógica e as atitudes dos professores 

induzem nos alunos ouvintes sentimentos de compaixão e de revolta em relação aos seus pares Surdos.  

Independentemente do tipo de alunos que se encontram na sala de aula, é importante, desenvolver 

em todos os alunos um sentimento de pertença e criar, na escola, um ambiente onde todos possam 

participar activamente e se possam sentir aceites e respeitados (Antia, Stinson, e Gaustad, 2002; 

Antunes, 2000; Rodrigues, 2003). Os dados da investigação permitem reconhecer haver desigualdade na 

interacção aluno-aluno, nomeadamente na realização dos trabalhos de grupo. Esta situação pode ser 

ultrapassada se o professor permitir mais experiências de cooperação entre pares (Nielsen, 1999). Os 

alunos s/Surdos reconhecem os seus pares ouvintes e os alunos ouvintes reconhecem como iguais os 

seus colegas s/Surdos, desenvolvendo o respeito pela diferença e permitindo fazer da diferença uma 

mais valia para o crescimento de todos. A inclusão sonhada só será realidade quando todos os alunos 

forem para a escola, estiverem na escola e saírem da escola com sentimentos de igualdade e de 

pertença, em relação ao trabalho desenvolvido.  

Os dados recolhidos não apontam para um sentir dos alunos s/Surdos distinto, consoante a disciplina 

de que se fale, seja a disciplina de CFQ ou de uma outra que compõe o currículo. As actividades práticas, 

conotadas com o grafismo tipo 4, são para os Surdos a referência que têm de aula que mais os satisfaz 

ao longo do ano lectivo. Este sentimento aponta para a necessidade de integrar mais actividades de cariz 

prático nas aulas de Ciência, uma vez que como refere Martins e Veiga (1999) as mesmas são 

facilitadoras do desenvolvimento conceptual dos alunos e proporcionam a compreensão de aspectos 

particulares aos passos inerentes ao fazer Ciência. Os alunos Surdos constroem os seus conhecimentos, 

dão-lhe relevância e podem fazer dele conhecimento mobilizável, aplicando-o nas mais diversas 

circunstâncias em que são chamados a actuar como cidadãos pertencentes a uma sociedade 

maioritariamente ouvinte. 

Como refere, Kronberg (2003) o processo de ensino-aprendizagem deve possibilitar o aparecimento 

de turmas constituídas por grupos heterogéneos de alunos com uma variedade de capacidades e 

necessidades que podem, mediante a prática pedagógica desenvolvida fazer o mesmo percurso de 

aprendizagem, alcançando metas comuns e em conjunto.  
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5.1.3. Os alunos Surdos e as práticas de Física e Química 

O perfeito domínio da LGP por parte de professores e alunos e a sua utilização na interacção 

professor-aluno/aluno-professor é um grau de exigência muito elevado. Apesar de tudo, esse desejo é 

manifestado claramente pelos professores participantes no estudo e implícito nas narrativas dos alunos 

Surdos. Só estes últimos saem prejudicados com as barreiras comunicacionais com que se deparam. 

Mas, mesmo assim, é reconhecido um esforço muito grande por parte dos Surdos, de tentarem efectuar a 

leitura labial e o acompanhamento do discurso oral dos seus professores.  

A aprendizagem da Física e da Química, enquanto áreas do saber de Ciência, deve ocorrer 

fundamentalmente, em torno de situações reais, simuladas ou se possível em actividades reais, do dia-a-

dia dos alunos Surdos. O processo de ensino-aprendizagem desses alunos deve ser desenhado com o 

intuito de os tornar literados cientificamente, sem a extrema preocupação de fazer dos Surdos indivíduos 

com um domínio da Língua Portuguesa semelhante aos seus pares ouvintes. A sua língua materna é a 

LGP, uma língua visuo-gestual/ gestual-visual e, por tal, isso deve ser tido em conta aquando da 

aprendizagem das Ciências. O recurso e a estratégia implementada no desenho da prática pedagógica 

deve, como apontam os dados da investigação, ser muito visual. Não basta explicar “o que é o átomo, 

(…) qual é a constituição do átomo, o que é que o átomo tem, (…)” é fundamental existir um filme, um 

modelo, uma apresentação de power-point, um recurso cuja exploração tenha fundamentalmente um 

suporte visual. Se, por outro lado, for considerado necessário explorar primeiro teoricamente 

determinados conteúdos, a verificação das aprendizagens deve ser feita, como apontam os dados da 

investigação, “através de experiências, dos modelos atómicos e de diferentes materiais”.  

A referência a recursos visuais, no sentido lato da expressão, é extensível aos fundamentos da 

construção da Ciência. Os professores participantes no estudo reconhecem que todos os conteúdos em 

que é possível efectuar uma exploração não expositiva e que a associação visual ocorre, os alunos 

s/Surdos não manifestam grandes dificuldades. Por outro lado, estes últimos reconhecem as aulas de 

CFQ onde realizaram experiências, actividades práticas de cariz laboratorial, como aulas que os 

preencheram enquanto alunos e nas quais reconhecem ter realizado aprendizagens.   

Os conteúdos programáticos ditos de Física são, de um modo geral, apontados pelos professores 

como sendo mais fáceis de explorar em turmas mistas. O grau de abstracção que exigem, em 
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comparação com os de Química,  não é tão elevado. Segundo eles, os conteúdos de Física são mais 

aplicáveis a situações reais do quotidiano.  

Os professores participantes no estudo demonstram não possuir conhecimento científico do que é, 

de facto, a surdez (Jiminéz et al., 1997), pois apontam o som como um conteúdo de Física em que têm 

“(…)dificuldade em encontrar actividades experimentais que possam ser realizadas(…)” pelos alunos 

s/Surdos. O som é uma onda e o que a caracteriza são compressões e rarefacções, ou seja compressão 

e distensão da coluna de ar, perfeitamente perceptível através do tacto, o sentido de eleição que os 

s/Surdos utilizam para sentir as batidas da música. Por outro, lado a actividade científica que se pretende 

desenvolver nunca tem um nível de experimentação que impeça qualquer aluno da sua realização. O 

som é um conteúdo programático envolto de concepções alternativas, dado que o ser humano o capta 

por excelência através da audição, o sentido afectado nos alunos s/Surdos. 

Apesar de o estudo desenvolvido estar particularmente centrado nos alunos s/Surdos e os dados 

permitirem reconhecer as dificuldades ao nível dos professores e desses alunos no desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem da CFQ, é curioso notar que os dados apontam no sentido de, os 

próprios ouvintes também beneficiarem com as mencionadas alterações que se julgam importantes 

existirem ao nível da prática pedagógica. A maioria das dificuldades dos s/Surdos apontadas pelos 

professores são também sentidas pelos ouvintes quando se mobilizam aprendizagens de Física e 

Química. 

A reestruturação das estratégias a implementar, dos recursos a utilizar, das abordagens a realizar 

nas aulas de CFQ determinam um processo de ensino-aprendizagem promissor para todos os alunos 

sem excepção. Não são só os alunos s/Surdos que são beneficiados, mas também todos os seus pares 

ouvintes que, com os mesmos, partilham o regime educativo comum nas escolas portuguesas.  

 

5.2. Implicações dos resultados 

A formação inicial de professores, numa determinada área do saber, não implica até agora um 

conhecimento e uma preparação tão diversificada que permita lidar com a heterogeneidade existente nas 

escolas. Assim, é crucial apostar na formação contínua dos profissionais que se interessem pelo 
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desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem dos alunos s/Surdos ou no contacto periódico e 

permanente com e entre os profissionais e os próprios alunos s/Surdos. A criação dessas comunidades 

de aprendizagem (Armstrong e Barton, 2003; Canário, 2006) determina a disponibilidade para ensinar e 

para aprender de cada um dos seus membros, sem espaços e tempos obrigatórios pré-determinados 

(Sanches e Teodoro, 2006) e reconhecem-se como uma mais valia para o desenvolvimento de 

competências dos alunos s/Surdos. 

O isolamento dos professores e a sobrecarga de trabalho, de turmas e de alunos não lhes permite 

uma reconhecida dedicação à concepção de metodologias condizentes com a área do saber. Ao nível 

das práticas de CFQ as metodologias de caracter prático e investigativo permitem operacionalizar o fazer 

Ciência e são facilitadoras do desenvolvimento conceptual dos alunos. Se, pouco a pouco, estas práticas 

não forem integrando o processo de ensino-aprendizagem, os alunos nunca terão acesso à realidade do 

fazer Ciência e de, como sempre se fez Ciência. Os moldes como se faz Ciência permitem mobilizar 

capacidades de alto nível fundamentais para preparar cidadãos activos, responsáveis e intervenientes 

nas mais diversas circunstâncias.  

Se por um lado a disciplina de CFQ é determinante para permitir o crescimento e desenvolvimento 

dos alunos enquanto futuros cidadãos, uma prática pedagógica desenhada à luz de como se faz Ciência 

e como se deve ver a Ciência também é importante para os professores e alunos em particular. Só, 

professores reflexivos, activos e conscientes das suas tomadas de posição podem desenvolver uma 

prática pedagógica conducente a um processo de ensino-aprendizagem coerente e fortalecido pela 

mobilização de capacidades. 

A construção de profissionais esclarecidos e autónomos deve ter início aquando da formação de 

professores. Desde cedo devem ser preparados para as mais diversas circunstâncias que podem afectar 

a sua prática pedagógica, os diferentes alunos que podem encontrar, as diversas problemáticas 

educativas existentes e as formas de actuação que podem optar. Não existem situações padronizadas, 

nem soluções únicas de actuação mas, o alerta e a preparação para as devidas ocorrências determina 

que as tomadas de posição possam ser mais expontâneas. 

É fundamental que na formação de professores se inicie um processo de mudança conceptual 

sustentado no que é a Surdez, nos conceitos científicos implicados e nas problemáticas que podem advir 
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ou não, em termos de desenvolvimento cognitivo dos alunos s/Surdos. Segundo Picchi (2002), é urgente 

preparar todos os professores, independentemente da sua área científica, para aceitarem e enfrentarem 

os seus diferentes alunos e consequentemente, as suas diferenças e necessidades individuais. Por outro 

lado, o facto das escolas inclusivas estarem abertas a todas as crianças (sem excepção), exigem aos 

professores competências que ultrapassem o mero domínio dos conhecimentos da sua área do saber 

(Jesus e Martins, 2000).  

A actuação dos professores, o seu modo de estar e de encarar o processo de ensino-aprendizagem 

dos s/Surdos, pode ser determinante para que estes alunos vejam as suas potencialidades reconhecidas 

e elevadas as suas expectativas de actuação na sociedade. Muitos autores reconhecem que a formação, 

o sentido e o rumo que estipulamos para a nossa vida está relacionado com os professores que tivemos 

e com as pessoas que eles eram. É, por isso, importante que todas as modificações na prática 

pedagógica ocorram no sentido de um desenvolvimento objectivo do processo de ensino-aprendizagem 

dos alunos s/Surdos, com a finalidade de formar cidadãos capazes de fazer com que a sua opinião, a sua 

capacidade de tomada de posição e de argumentação sejam reconhecidas em Sociedade. 

Se existir um esforço continuado por parte dos professores que estão no terreno e que já trabalham 

com alunos s/Surdos e dos profissionais que formam os futuros professores, no espaço de alguns anos o 

processo de ensino-aprendizagem pode ganhar outros moldes. Os s/Surdos podem ver elevadas as suas 

expectativas e reconhecido o seu potencial como cidadãos.  

 

5.3. Futura investigação 

O levantamento empírico de dados para a investigação permitiu reconhecer que a maioria dos 

professores se lamentam pela inexistência de materiais didácticos específicos para a mobilização de 

capacidades infundidas em conteúdos de CFQ dos seus alunos s/Surdos. Os recursos e materiais com 

suporte visual são reconhecidamente fundamentais para a exploração dos conteúdos programáticos com 

estes alunos. Por outro lado, o cariz prático que se reconhece como podendo fazer parte integrante da 

disciplina de CFQ, também se reconhece como fundamental para aplicar como metodologia na prática 

pedagógica.  
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Um programa de intervenção alargado e orientado pelo currículo nacional de CFQ do 3.º ciclo do 

ensino básico que fosse desenhado com o intuito de mobilizar capacidades infundidas em conteúdos de 

alunos s/Surdos e ouvintes seria fundamental para que a escolar regular passasse a ser um lugar de 

partilha entre pares. O reconhecimento da forma como s/Surdos e ouvintes responderiam às solicitações 

e expectativas existentes poderia, por um lado, desmistificar as concepções alternativas sobre a Surdez e 

sobre os alunos s/Surdos e por outro, demonstrar aos professores que pode existir formas, na sua prática 

pedagógica, de trabalho com a heterogeneidade, no sentido de todos alcançarem capacidades de alto 

nível. A comparação dos resultados dos surdos, dos Surdos e dos ouvintes quanto à possibilidade que 

possuem de mobilização de capacidades infundidas em conteúdos pode permitir que os surdos e os 

Surdos passem a ser alvo de representações que mais se aproximem do potencial que se acredita 

possuírem. 

Para a implementação do programa de intervenção seria fundamental que existisse um 

acompanhamento dos professores para que os mesmos não se sintam desamparados e/ou 

desacreditados nas suas práticas. O programa de intervenção pode ser, inicialmente, desenvolvido para 

um ano de escolaridade e consoante os resultados obtidos, estendido aos restantes anos de escolaridade 

do ciclo de ensino.  

O reconhecimento do sucesso e/ou fracasso do programa de intervenção é feito quando se dá voz 

aos professores e alunos e os mesmos explicitam o seu sentir e as dificuldades sentidas.  

Encontrar soluções para operacionalizar um processo de ensino-aprendizagem que determine o 

sucesso académico, profissional e social dos s/Surdos é a situação que parece mais premente para que a 

escola inclusiva passe de uma profecia à realidade desejada pelos profissionais que acolhem estes 

alunos, pelos encarregados de educação e pais e pela comunidade Surda, cuja posições de revolta e 

frustração são sentidas desde há muitos anos.   

 

5.4.Considerações finais 

O discurso político, governamental e social menciona o termo inclusão. Em termos educacionais, a 

escola não pode continuar estruturada e inalterada como até então, se, de facto, pretende passar da 
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teoria à prática e acolher todos sem excepção. Falar de inclusão não é só legislar e decifrar, em algumas 

medidas, o que se deve fazer na escola para abrigar todos os alunos que a procuram. Tal como vem 

mencionado na Declaração de Salamanca, a escola inclusiva só passa a ser uma realidade quando 

proporcionar uma “qualidade educativa” e favorecer um “elevado rendimento escolar a todos os alunos” 

(UNESCO, 1994, p. 24) e para isso, é necessário que todos os agentes educativos: pais, professores, 

técnicos, encarregados de educação, entre outros, colaborem, reivindicando as medidas que 

apressadamente são tomadas como forma de compensar males anteriores. As legislações que têm 

surgido com uma longevidade temporal significativa, para refazer o processo de ensino-aprendizagem 

dos alunos com necessidades educativas especiais têm sofrido revogações sucessivas. Nunca isso 

ocorre pelo facto de já não se justificarem como medida, uma vez que, na maioria dos casos nunca foram 

verdadeiramente implementadas como lei (Correia, 2003a)).  

Muito recentemente foi editado o decerto-lei n.º3/2008 de 7 de Janeiro, no qual o processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos s/Surdos é regulamentado, uma vez que, é desejado para estes alunos 

“(…) o acesso e o sucesso educativo, a autonomia, (…), bem como a promoção de igualdade de 

oportunidades, a preparação para o prosseguimento de estudos ou para a adequada preparação para a 

vida profissional (…)” (Artigo 1.º, §2). O conceito de escola inclusiva aparece como justificação do 

diploma, e por isso no seu preâmbulo pode-se ler que:  

No quadro da equidade educativa, o sistema e as práticas educativas devem assegurar a gestão da 

diversidade da qual decorrem diferentes tipos de estratégias que permitam responder às 

necessidades educativas dos alunos. Deste modo, a escola inclusiva pressupõe individualização e 

personalização das estratégias educativas, enquanto método de prossecução do objectivo de 

promover competências universais que permitam a autonomia e o acesso à condução plena da 

cidadania por parte de todos.(Preâmbulo Decreto-lei 3/2008) 

O actual decreto lei n.º 3/2008 procura legislar a criação de escolas de referência as quais integram 

um vasto grupo de profissionais de onde se destacam “os docentes com formação especializada em 

educação especial na área da surdez e competentes em LGP (docentes surdos e ouvintes dos vários 

níveis de educação e ensino) com formação e experiência no ensino bilingue de alunos s[/S]urdos” (artigo 
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23.º, § 5, alínea a)). Este diploma vem revogar o despacho n.º 7520/98, de 6 de Maio o que determina o 

desaparecimento das UAEAS.  

Numa primeira análise, este diploma recente que procura legislar o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos s/Surdos é mais um ponto de viragem na educação destes alunos. No entanto, 

a referida inclusão, praticada tantas vezes como integração, consiste em pura e simples segregação, pois 

concentra e condiciona o processo de ensino-aprendizagem bilingue dos alunos s/Surdos às escolas de 

referência. A proclamada  “escola inclusiva, capaz de reter, no seu seio, grupos de crianças e 

jovens tradicionalmente excluídos.” (Decreto-lei n.º 3/2008, preâmbulo), pode estar a ser cada 

vez mais subjugada e irradicada. A implementação prática do modelo de educação bilíngue não é 

simples e exige cuidados especiais, formação de profissionais habilitados e diferentes instituições 

envolvidas em termos dessas questões (Lacerda, 1998). De acordo, com os dados da investigação pode 

já antever-se que não será fácil em Portugal, encontrar uma amostra de docentes ouvintes, habilitados, 

dispostos e vocacionados para desenvolver o processo de ensino-aprendizagem dos alunos s/Surdos. 

Em toda a NUT I de Lisboa e Vale do Tejo não foram encontrados, à luz da investigação um número 

razoável de docentes de CFQ com formação especializada em educação especial, nomeadamente em 

surdez, que perfaça as necessidades educativas. 

Os docentes que leccionam a disciplina de CFQ a alunos s/Surdos do 3.º ciclo do ensino básico têm, 

como exigido para serem vinculados ao ME e/ou concorrerem, uma licenciatura que lhes confere 

profissionalização para exercerem a profissão. Na amostra de professores inquiridos só se encontrou 

uma docente com pós-graduação e especialização em educação de crianças e jovens s/Surdos. Assim, 

se percebe que aquilo que é mencionado no diploma não irá para além de profecias pois, a ser verdade, 

a prática do ensino bilingue exige a realização de muitas aprendizagens e o desenvolvimento de 

competências por parte de todos os membros da comunidade educativa, em particular dos docentes. O 

ensino bilingue pressupõe um conhecimento da cultura Surda e um domínio da LGP que, nos sujeitos 

inquiridos durante o estudo não é fácil encontrar entre os docentes que se encontram a leccionar e, por 

outro lado, a anunciada experiência dos profissionais, referida no diploma não existe.  
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A fim das escolas de referência poderem, de facto, funcionar já no próximo ano lectivo (2009/2010), é 

necessário fazer um levantamento dos docentes de todas as áreas do saber que estejam dispostos a 

dedicar algum tempo a serem formados para que possam ser intervenientes activos no processo de 

ensino-aprendizagem de alunos s/Surdos, com o intuito do desenvolvimento das suas competências. Ora, 

a formação de profissionais com as características anunciadas pelo decreto é morosa e não é alcançável 

ao longo de apenas um ano lectivo.  

A forma de actuação que parece mais sensata de seguir, para que não se arraste por muito mais 

tempo, os prejuízos e danos causados aos cidadãos s/Surdos que procuram na escola desenvolver as 

suas competências e nunca encontram profissionais com formação adequada para tal, estaria centrada 

nos profissionais que têm alguma prática pedagógica com alunos s/Surdos. No entanto, a grande maioria 

dos docentes da amostra (84,6%) leccionam apenas há 5 ou menos anos turmas com alunos s/Surdos e 

ouvintes. Os dados colhidos durante a investigação permitem inferir que nem todos os professores se 

propõem ao desafio de desenvolver as competências dos seus alunos s/Surdos, para que estes possam 

vir a ser cidadãos activos e intervenientes em sociedade. Ao longo do seu tempo de prática pedagógica 

com alunos s/Surdos, é de notar que estes professores, por decisão deles, nunca solicitaram leccionar 

turmas onde esses alunos se encontravam integrados. A implementação das escolas de referência vai 

possivelmente obrigar a estabelecer outros contornos à atribuição da componente lectiva das turmas de 

alunos s/Surdos. Se assim não for, não faz qualquer sentido assumir que se está a fazer algo em prol do 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos s/Surdos. 

A integração dos alunos s/Surdos na escola regular beneficiou toda a população escolar pois, exigiu 

suporte e recursos pedagógicos, a contribuição de técnicos especializados, reavaliação na formação de 

professores, estratégias de ensino e outros envolvimentos, no sentido de encontrar soluções e 

desencadear acções nada simplistas. O facto de, há alguns anos, o sistema de ensino permitir que os 

s/Surdos frequentem a escola regular, não permite falar de exclusão quando nos referimos ao processo 

de ensino-aprendizagem dos alunos s/Surdos. As escolas de referência, segundo consta do documento 

da sua criação ficarão concentradas em escolas sob a tutela do ME, frequentadas pela maioria da 

população portuguesa. No entanto, à semelhança do que diz Barroso (2003), mais uma vez, a escola 

está a excluir, incluindo. Isto porque, as escolas de referência “constituem uma resposta educativa 
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especializada desenvolvida em agrupamentos de escolas ou escolas secundárias que concentrem os 

alunos numa escola, em grupos ou turmas de alunos s[/S]urdos” (Decreto-lei n.º3/2008, artigo 23.º, § 3). 

Se, de alguma forma, algumas escolas do país e alguns profissionais aí colocados, já se tinham 

predisposto à experiência de desenvolver o processo de ensino- aprendizagem de s/Surdos e ouvintes, 

em simultâneo, neste momento retrocedemos e vamos separar os s/Surdos dos seus pares ouvintes. Tal 

como Fischer, Roach e Frey (2002) referem, no contexto da transferência dos alunos s/Surdos para a 

escola regular, as escolas de referência também vêem perpetuar a filosofia da segregação, pois 

determinarão a diminuição dos contactos entre os s/Surdos e os seus pares ouvintes, o que leva ao seu 

isolamento. Estas circunstâncias levam a que os s/Surdos acabem por passar mais tempo uns com os 

outros e se isolem dos seus pares ouvintes (Santana e Bergamo, 2005). Por outro lado, a referida 

inclusão, consiste em segregação pois, concentra e condiciona o processo de ensino-aprendizagem 

bilingue dos alunos s/Surdos às escolas de referência. Uma vez que, estas escolas não existirão em 

todas as localidades, tal como acontecia com a UAEAS, os pais e encarregados de educação irão ser 

obrigados a fazer deslocar os seus educandos s/Surdos para longe do seu seio familiar. Assim, o 

decreto-lei n.º 3/2008 implica, se implementado, que grupos de alunos s/Surdos sejam deslocados para 

escolas fora da sua área de residência e que sejam afastados do seu seio familiar e social. Sem referir 

tais circunstâncias e ressaltar os prejuízos que daí ocorrem ou frisar alternativas, o artigo 23.º, § 2 fala 

apenas da criação de uma “comunidade linguística de referência e de um grupo de socialização” onde se 

“promove[m] condições adequadas ao desenvolvimento (…) do ensino e da aprendizagem em grupos ou 

turmas de alunos s[/S]urdos”, tendo como base a LGP.   

Se os s/Surdos são privados da partilha de uma série de factos, no contexto da sua aprendizagem 

formal e informal que determinam o seu crescimento enquanto cidadãos, muitas situações e condições 

têm de ser criadas para que, de facto, os s/Surdos não continuem a sofrer de uma discriminação 

mascarada. O afastamento dos seus pares ouvintes do contexto de sala de aula condiciona que muitas 

vertentes sejam alteradas no seu processo de ensino-aprendizagem, umas para melhor e outras para 

pior. Os s/Surdos passarão a ser único e principal foco de atenção dos docentes. A exploração de 

conteúdos programáticos de CFQ feita fundamentalmente, tendo por base, a oralidade e o modelo 

transmissivo devem ser substituídos por outro tipo de metodologias que se devem inserir nas 
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“modalidades específicas de educação“ mencionadas no decreto-lei n.º3/2008 (Capítulo V) e que podem 

proporcionar aos s/Surdos o desenvolvimento das suas competências. 

A realidade vivida por estes alunos nas escolas era complicada, devido à escassez de formação e 

informação de uma grande parte da comunidade educativa, nomeadamente do corpo docente que só à 

luz de currículos adaptados e restritivos em termos de conteúdos programáticos, com menor nível de 

exigência cognitiva, conseguiam assemelhar o percurso educativo dos alunos s/Surdos ao dos alunos 

ouvintes. No entanto, à luz da nova legislação pode ser bem pior. O artigo 18.º, § 2 do decreto-lei 

n.º3/2008, faz referência a adaptações curriculares individuais, “mediante o parecer (…) do conselho de 

turma (…) [sem pôr] em causa a aquisição de competências terminais de ciclo (…)”. As adaptações 

curriculares são, na maioria das vezes, a única forma sustentada que os professores encontram para 

desenvolver os conteúdos programáticos e restringem-se sobretudo à redução de competências 

essenciais de cada área do saber. As adaptações curriculares não são geralmente ponderadas tendo por 

base novos recursos pedagógicos e metodológicos como são as simulações interactivas, os posters ou 

cartazes fundamentais para o apelo e estímulo visual de que todos os alunos necessitam e que para os 

s/Surdos, em particular, podiam ajudar a desencadear um processo de ensino-aprendizagem eficaz. 

Aquilo que é designado por adaptação curricular fortalece ainda mais o processo de ensino-

aprendizagem baseado na exploração de conteúdos e desvirtua a mobilização de capacidades infundidas 

em conteúdos, pois apenas teoriza e define os conteúdos programáticos sem lhes dar sentido de 

aplicação e interligação com circunstâncias e situações reais. Se as adaptações curriculares praticadas 

fossem desenhadas em função fruto do sucesso dos alunos que delas podem beneficiar então, não seria 

de esperar, no ensino secundário, índices de frequência tão baixos por parte da comunidade Surda e, por 

outro lado, níveis de literacia que são responsáveis por representações imputadas muitas vezes aos 

alunos s/Surdos.  

As orientações curriculares são indicadores do modo de desenvolver o processo de ensino-

aprendizagem. A flexibilidade deve ser considerada na implementação e adaptação do desenho 

curricular, a todos os alunos sem excepção. As abordagens mais frequentes associadas ao processo de 

ensino-aprendizagem determinam a necessidade de actividades em que os alunos s/Surdos interajam 
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cooperativamente com os seus pares ouvintes e revejam a realização das suas aprendizagens a par com 

os mesmos (Nielsen, 1999).  

As escolas de referência para a educação bilingue e os profissionais que são supostos fazerem parte 

das mesmas podiam ser, sem sombra de dúvida, a oportunidade dos Surdos serem reconhecidos 

enquanto minoria cultural. Esta opção educativa colocada ao dispor dos pais e encarregados de 

educação poderia dar à cultura Surda o merecido lugar de expressão e de atenção se a avaliação 

pedagógica fosse um pouco para além da Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde (CIF), da Organização Mundial de Saúde (OMS). No entanto, as novas “modalidades específicas 

de educação” anunciadas pelo decreto-lei n.º 3/2008 podem não optimizar como se pretende, o sucesso 

educativo dos alunos Surdos. Estes alunos vão passar a integrar grupos só constituídos por alunos 

encarados como portadores de perdas auditivas cujo “relatório técnico-pedagógico (…) decorre da 

avaliação, obtida por referência à CIF (…) servindo de base à elaboração do programa educativo 

individual”(Decreto-lei n.º3/2008, Capítulo III, artigo 6.º, §3) e, mais uma vez, a sua identidade cultural vai 

ser remetida para segundo plano. 

O ideal sobre a inclusão nas escolas é que as mesmas se preparem para dar aos alunos Surdos os 

conteúdos pela língua gestual, através de recursos visuais, tais como figuras, língua portuguesa escrita e 

leitura, a fim de desenvolver nos alunos a memória visual e o hábito de leitura; que recebam apoio de 

professor especialista conhecedor de língua gestual e enfim, proporcionando intérpretes de língua 

gestual, para o maior acompanhamento das aulas. Outra possibilidade é contar com a ajuda de 

professores, instrutores e monitores Surdos, que auxiliem o professor e trabalhem com a língua gestual 

nas escolas (Strobel,2006). Mas, como refere Lacerda (2007), a fraqueza da inclusão está no próprio 

discurso pois, não é condizente com a realidade: turmas superlotadas, instalações físicas insuficientes e 

quadros docentes cuja formação deixa a desejar. 

As referências do decreto-lei n.º 3/2008 só serão significativas e determinarão a forma de 

desenvolver o processo de ensino-aprendizagem dos alunos Surdos quando existirem profissionais 

preparados e incentivados para desenvolverem uma prática pedagógica conducente ao sucesso 

académico e profissional dos mesmos. Para os surdos, ainda não são as disposições do diploma que vão 

permitir que acedam a capacidades de alto nível. O ensino bilingue não corresponde à modalidade 
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educativa que desejam que seja utilizada como forma de comunicação para acederem às aprendizagens 

formais que procuram fazer na escola. 


