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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Numa primeira abordagem, será apresentada uma síntese dos resultados 

acompanhada de uma reflexão breve da problemática em estudo.

Salienta-se a importância deste trabalho de investigação na perspectiva do 

desenvolvimento pessoal e profissional da investigadora. 

A reflexão estende-se ao modo como este trabalho de investigação poderá 

constituir um ponto de partida para futuras investigações, ou até mesmo de que forma 

poderá ser aprofundado.

Síntese e reflexões

A escola deve ser encarada como um espaço inclusivo, devendo reconhecer a 

necessidade de fundamentar e orientar a sua acção em direcção a uma escola para todos 

(Melro, 2003). A escola inclusiva parte do princípio de que todos os alunos podem 

aprender, e que querem aprender, desde que, para isso, lhes seja dada uma oportunidade. 

Deste modo, há que desenvolver acções para promover o sucesso académico dos alunos 

em condição de NEE, seleccionando práticas de sala de aula adequadas, por forma a 

auxiliar a progressão de cada aluno. Sendo assim, uma das principais preocupações das 

escolas deverá ser a de criar as oportunidades necessárias para que cada aluno possa 

aprender de acordo com as suas características, tendo em consideração o ritmo de 

aprendizagem do aluno (Ainscow, 1999; César; 2003). 

A comunidade educativa e, em particular, os professores, são responsáveis pela 

promoção de uma sociedade mais equitativa, o que implica expectativas elevadas em 

relação ao que os alunos são capazes de aprender, a par com a criação de oportunidades 

de aprendizagem que sejam significativas para todos. a par de oportunidades de 

aprendizagem equitativas para todos. A equidade tem a ver com a adaptação adequada 

das práticas educativas, sempre que necessário, por forma a promover o acesso ao 

conhecimento a todos os alunos. 

Expectativas elevadas não são suficientes se não forem acompanhadas de 

diferentes adaptações. Torna-se fundamental a disponibilidade de recursos materiais e 

humanos nas escolas, bem como apoios no sentido de auxiliar os professores na 

compreensão dos pontos fortes e das necessidades dos alunos, nomeadamente dos 

alunos em condição de NEE. Pensamos que, neste cenário, os professores também 
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precisam de compreender e confrontar-se com abordagens inclusivas, tentando 

ultrapassar crenças e preconceitos. 

Para que a transição ocorra, é importante que os professores desenvolvam 

práticas de sala de aula que proporcionem a compreensão mútua entre sujeitos e o 

respeito pelo próximo (Melro & César, 2005). Por outro lado, essas práticas de sala de 

aula devem aumentar a auto-confiança dos alunos, nomeadamente acreditarem nas suas 

capacidades e competências, nos mais diversos domínios e tornando-os capazes de 

construir um projecto de vida promissor (Oliveira & César, 1999). Como refere 

Rodrigues (2003), as escolas mais bem sucedidas são as que apostam no movimento de 

inclusão para todos os alunos.

Com este propósito, neste estudo criámos tarefas de investigação, desenvolvidas 

através de trabalho colaborativo, por forma a contribuir para a inclusão de uma aluna 

cega numa turma de ensino regular. Apercebemo-nos da existência de um leque 

bastante reduzido de materiais e de práticas de sala de aula adaptadas a alunos cegos 

incluídos em turmas do ensino regular e, deste modo, propusemo-nos elaborar e pôr em 

prática um conjunto de situações de aprendizagem em ciências. Face ao trabalho 

colaborativo desenvolvido foi possível identificar e analisar as interacções sociais 

ocorridas entre os alunos e entre estes e os professores. Este era um dos aspectos que 

nos interessava estudar, particularmente no grupo a que pertencia a Maria. 

Através da análise das categorias que emergiram da análise de conteúdo 

percebemos que o desenvolvimento das tarefas de investigação associadas ao trabalho 

colaborativo foi bastante estimulante e gratificante para a maioria dos alunos, pois 

permitiu-lhes uma efectiva apropriação de conhecimentos científicos. Esta forma de 

organização do trabalho de sala de aula auxiliou, também, a Maria na construção do 

acesso ao conhecimento bem como ultrapassar algumas barreiras que se erguiam à sua 

participação. Neste sentido, a escola deve ser inclusiva, de modo a respeitar os 

diferentes ritmos e estilos de aprendizagem, gerindo a diversidade de interesses, 

motivações, expectativas, competências e ritmos de desenvolvimento dos alunos.

Na disciplina de ciências da natureza esta turma não tinha realizado trabalho 

colaborativo até ao momento em que foram desenvolvidas as tarefas investigativas, o 

que pode explicar alguns impasses na interiorização das alterações introduzidas o novo 

contrato didáctico. Com a participação nestas tarefas, onde não era suficiente a mera 

aplicação dos conhecimentos, os alunos sentiram, na maioria das situações, a 

necessidade de trabalharem colaborativamente, como forma de encontrar respostas para 
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as questões colocadas, ocorrendo interacções entre os elementos do grupo, em que 

sobressaiu a partilha e mobilização de conhecimentos, a negociação e argumentação 

sustentada. Durante estas interacções, os alunos eram confrontados com opiniões das 

quais discordavam, tendo de apresentar argumentos próprios e, simultaneamente, 

contra-argumentar, emergindo, deste modo, o conflito sócio-cognitivo. Na 

aprendizagem das ciências, apela-se para o desenvolvimento de competências, 

nomeadamente de argumentação e pensamento crítico, para que se formem cidadãos 

esclarecidos, activos e participativos na sociedade e, neste sentido, o trabalho 

colaborativo pode constituir uma ferramenta poderosa nesse desenvolvimento. 

Consideramos, pois, que nos cenários de educação formal se devem proporcionar 

experiências de aprendizagem que se apoiem no trabalho colaborativo. Neste estudo, as 

tarefas baseadas nesta forma de organização fizeram com que os alunos investigassem, 

de forma empenhada e com interesse, contribuindo para a apropriação de 

conhecimentos, mobilização e/ou desenvolvimento de competências, num clima 

agradável de sala de aula, promovendo-se, deste modo, a literacia científica. 

Na turma onde iam ser realizadas as experiências de aprendizagem estava incluída 

uma aluna cega, o que foi tido em consideração aquando da elaboração das tarefas, na 

procura de criar cenários educativos mais inclusivos. Ao trabalhar colaborativamente 

com os restantes elementos do grupo, a Maria revelou-se mais participativa na resolução 

das tarefas. Reconhecemos que as características de cada elemento do grupo foram um 

elemento importante para enriquecer o processo de aprendizagem de cada um (Ainscow 

& César, 2006) e que as experiências de aprendizagem foram ao encontro das 

necessidades dos alunos, dando oportunidade a que todos participassem. 

Durante a realização das experiências de aprendizagem, os elementos do grupo a 

que pertencia a Maria foram estabelecendo entre si interacções sociais e, da sua análise, 

resultou um conjunto de seis tipos diversos: solicitação de feedback, esclarecimento de 

dúvidas, apropriação de conhecimentos científicos, aspectos sócio-afectivos e 

complemento com informação gestual. 

A solicitação de feedback é caracterizada pelo estabelecimento de interacções 

entre os elementos do grupo e destes com a professora, com o intuito de obterem 

informações sobre a tarefa que estava a ser desenvolvida, ou para acompanharem o 

trabalho em curso. Estas solicitações eram realizadas, com alguma frequência, pela 

Maria e os restantes elementos do grupo respondiam prontamente às solicitações de 

feedback da aluna. Em algumas situações, era a professora Ana que solicitava feedback
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com o propósito de compreender se os alunos tinham apropriado os conhecimentos 

trabalhados anteriormente, e/ou se os mobilizavam no contexto da tarefa apresentada. 

A segunda categoria - esclarecimento de dúvidas - foi registada com alguma 

frequência nas aulas e ocorria quando surgia uma dúvida no grupo e os alunos a 

expressavam junto da professora. Nesta categoria, destacamos duas situações de 

esclarecimento de dúvidas: (a) quando um dos elementos do grupo colocava uma 

questão para que esta fosse esclarecida pela professora ou pelos colegas; e (b) quando a 

professora suspeitava que o grupo não estava a compreender e, deste modo, intervinha, 

embora a sua participação não tivesse sido solicitada pelos alunos.

A apropriação de conhecimentos científicos é um tipo de interacção que também 

ocorria frequentemente, uma vez que a maioria das tarefas eram realizadas de modo 

colaborativo e, assim, os elementos do grupo contribuíram para a construção do 

conhecimento de todos. Quando o grupo trabalhava colaborativamente, a Maria 

evidenciava um papel declaradamente activo, sendo o seu contributo significativo na 

realização das tarefas, nomeadamente na construção de conceitos científicos. 

Os aspectos sócio-afectivos são uma forma de interacção que foi identificada, 

com alguma regularidade. Neste tipo de interacção social, englobámos os 

comportamentos afectivos e de interajuda manifestados pelos alunos em relação aos 

colegas de grupo. Era notório, no grupo, comportamentos afectivos e de interajuda em 

relação à Maria, bem como a preocupação de coordenar as tarefas entre si de modo a 

que os elementos do grupo pudessem participar. Foi também incluído o tipo de 

interacção relacionada com o incutir de regras de estar, pela professora e, também, entre 

os alunos do grupo. O grupo ao trabalhar colaborativamente contribuiu para que a Maria 

tivesse um papel mais activo na realização das tarefas. Para além disso, auxiliou os 

elementos do grupo em termos da motivação para a aprendizagem de conhecimentos 

e/ou desenvolvimento de competências, beneficiando, cada um, com a partilha de 

conhecimentos.

Na última categoria incluem-se os complementos de informação com recurso aos 

gestos ou com material manipulativo, que a professora realizou como reforço da 

informação processada oralmente, durante a aula. Os vários elementos do grupo tinham 

em consideração as limitações da Maria ao nível da visão, colaborando com ela. 

Complementando a ausência da visão, a Maria recorria frequentemente aos restantes 

sentidos de forma mais intensa, contribuindo activamente para o desempenho do grupo 

e melhorando simultaneamente o sucesso académico da aluna nesta disciplina. 
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Deste estudo realçamos a importância de delinear e experimentar práticas diversas 

que permitam a todos os alunos um maior sucesso na aprendizagem das ciências da 

natureza, potenciando capacidades para enfrentar e resolver problemas, bem como 

mobilizar competências desenvolvidas noutras disciplinas, em cenários escolares e 

noutros e, também, para o seu futuro. Na aprendizagem em ciências, é fundamental que 

todos os alunos aliem à compreensão geral dos conceitos e das relações entre eles, a 

mobilização desses conceitos em problemas da vida real. Ser capaz de formular 

problemas a partir de situações que nos surgem e ser capaz de encontrar soluções para 

as resolver, através da mobilização de conhecimentos apropriados são ferramentas 

essenciais e permitem estabelecer a relação entre o que se aprende na escola e a 

experiência que decorre do conjunto de vivências quotidianas. 

Com este estudo é possível retirar contributos para a construção de cenários mais 

inclusivos, onde os alunos tenham a oportunidade de desenvolver competências 

específicas constituites da literacia científica. Estamos cientes que há um trabalho 

imenso a fazer em termos da criação de materiais curriculares mediadores da inclusão, 

mas também na realização de estudos que revelem práticas de sala de aula bem 

sucedidas.   

  Desenvolvimento pessoal e profissional

A experiência vivenciada durante a realização do presente trabalho contribuiu 

para o meu desenvolvimento pessoal e profissional enquanto investigadora e docente. A 

realização de um trabalho desta natureza permitiu-nos vivenciar um conjunto de 

experiências resultantes das suas características através de: leituras, reflexões e 

interacções, elementos que permitiram conquistar etapas importantes no 

desenvolvimento profissional e, simultaneamente, no plano do desenvolvimento 

pessoal. O período de realização deste estudo exigiu permanentemente empenho e 

dedicação da nossa parte, para além de termos ultrapassado os obstáculos que foram 

surgindo ao longo deste percurso.

Ao nível pessoal, este trabalho proporcionou-nos uma oportunidade de 

aprofundar e desenvolver um tema do nosso interesse e que, através da motivação e da 

curiosidade, nos tem suscitado desafios interessantes, que nos incentivam à procura de 

respostas para o problema que identificámos. Contudo, temos consciência que, após a 

realização deste trabalho, existem ainda inúmeras questões para investigar, e aspectos 

para aprender relativamente a este domínio do conhecimento.
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As leituras e discussões decorrentes do desenvolvimento do processo de ensino 

baseado em tarefas de investigação em ciências da natureza, tendo por base o trabalho 

colaborativo, revelaram-se uma oportunidade de complementar os conhecimentos 

apropriados ao longo da formação inicial. Para além disso, permitiu-nos ainda 

desenvolver um conjunto de ferramentas que possibilitaram tornarmo-nos profissionais 

com capacidade de responder mais facilmente aos desafios que a educação, 

actualmente, coloca aos professores. Estas tarefas, ao serem aplicadas nas aulas de 

ciências da natureza, e tal como vem expresso no currículo nacional do ensino básico 

(DEB, 2001), poderão contribuir significativamente para o desenvolvimento de 

competências nos alunos e, consequentemente, poderão influenciar o sucesso académico 

dos mesmos. 

O presente trabalho de investigação insere-se no domínio da educação em 

ciências da natureza, estando relacionado com a actividade da investigadora na condição 

de professora, influenciando o modo como esta concebe e concretiza as suas práticas de 

sala de aula. Ao reflectirmos sobre o trabalho desenvolvido neste estudo, demo-nos 

conta da importância de reflectirmos sobre as nossas práticas, enquanto professores, e 

sobre o modo como organizamos as actividades lectivas, uma vez que estas interferem 

no processo de aprendizagem dos alunos.

A evolução registada ao longo do desenvolvimento deste trabalho, permitiu-nos 

reflectir sobre as opções metodológicas, enquanto investigadora, e sobre as suas 

implicações, neste estudo. Nesse sentido, apercebemo-nos da necessidade de um maior 

domínio na utilização de alguns instrumentos de recolha de dados, tais como a 

entrevista e a observação, uma vez que estes são ferramentas importantes no 

desenvolvimento de trabalhos de investigação. 

Para além desta situação, a investigadora foi levada a reflectir, mais 

profundamente, sobre o papel do trabalho colaborativo, associado à resolução de tarefas 

em ciências da natureza, como forma de inovação curricular, e das suas potencialidades 

na inclusão de alunos cegos em turmas de ensino regular. Este modo de os alunos 

acederem às ferramentas culturais da disciplina de ciências da natureza proporcionou à 

aluna cega uma participação equitativa nas aprendizagens.

Perspectivar o futuro

Na nossa opinião, consideramos que este estudo de caso (Stake, 1995/2007) foi 

um pequeno passo para o desenvolvimento da educação em ciências, nomeadamente no 
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domínio das tarefas de investigação em turmas onde estão incluídos alunos cegos, 

apesar de considerarmos, até ao momento, ser este um domínio pouco investigado.

O presente estudo poderá constituir um ponto de partida para futuras 

investigações que pretendam aprofundar questões relacionadas com a realização de 

tarefas investigativas em turmas que incluam alunos cegos ou com baixa visão. 

Salientamos que, através deste estudo, há a possibilidade de complementar os resultados 

obtidos, estendendo-o a outras áreas curriculares, uma vez que as tarefas investigativas 

podem ser desenvolvidas de um modo transversal, em diversas áreas curriculares 

(matemática, línguas, ciências sócias, entre outras). 

Com o intuito de aprofundar o estudo realizado, seria interessante confrontar as 

interacções sociais que ocorreram no grupo que incluía uma aluna cega, e que se 

encontram descritas neste trabalho, com as interacções sociais que ocorreram nos 

restantes grupos da turma, em cenário de sala de aula, durante a realização das tarefas. 

Deste modo, poderíamos enunciar as diferenças que pudessem surgir entre as 

interacções que o grupo a que pertencia a aluna cega estabeleceria com os restantes 

alunos, em idênticos cenários de sala de aula. 

Dada a importância do desenvolvimento de competências de alto nível nos 

alunos, e uma vez que existem poucos materiais de qualidade que possam também ser 

utilizados por alunos cegos, seria interessante ampliar a elaboração, selecção e /ou 

adopção de tarefas que desenvolvam competências complexas, de modo a promover a 

literacia científica dos alunos na disciplina de ciências da natureza.

Outro aspecto de investigação com potencial interesse relaciona-se com a análise 

da evolução das competências académicas dos alunos, ao desenvolverem tarefas de 

investigação, recorrendo ao trabalho colaborativo. Em simultâneo, poderia ser 

pertinente estabelecer uma confrontação com a evolução das competências dos alunos 

quando realizam tarefas investigativas, mas de modo individual. 

Tendo como ponto de partida que, em determinadas situações, a formação inicial 

dos professores não os prepara para que as tarefas investigativas sejam primordiais em 

cenários de sala de aula, podia ser relevante proceder à caracterização e análise das 

práticas de docentes para, posteriormente, se fazer a formação dos mesmos neste 

domínio (implementação de tarefas investigativas associadas ao trabalho colaborativo). 

Por tudo o que vivenciámos e escrevemos, durante este período de tempo, 

consideramos que este estudo deu um contributo relevante para a nossa formação, 
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enquanto docente e investigadora, nos planos pessoal e profissional, tendo constituído 

um dos degraus que foi ultrapassado numa escada que esperamos continuar a subir. 
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