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INTRODUÇÃO

As sociedades vivem processos de mudança e os cidadãos devem estar 

adaptados a estas situações para que, assim, possam ser mais participativos. Para tal, é 

necessário que os cidadãos sejam cientificamente literados. O desenvolvimento e os 

produtos da ciência influenciam as sociedades actuais, mas nem sempre os cidadãos são 

capazes de lidar com este domínio do conhecimento (Afonso, 2008). Para que se possa 

aumentar os níveis de literacia da população é preciso que na escola se proporcionem 

experiências de aprendizagem que sejam planificadas, desenvolvidas e executadas tendo 

este aspecto em consideração. Em Portugal, o Currículo Nacional do Ensino Básico –

Competências Essenciais (DEB, 2001) apresenta as competências específicas para a 

literacia científica que devem ser promovidas ao longo do ensino básico, salientado 

ainda que estas devem ser desenvolvidas simultaneamente e de um modo transversal. À 

medida que estas competências forem sendo desenvolvidas ao longo do ensino básico,

os alunos poderão tornar-se cidadãos mais atentos e participativos na sociedade. 

O professor, ao introduzir experiências educativas, deve ter presente os alunos e 

as suas necessidades educativas, para que a individualidade de cada um seja respeitada. 

Foi com a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) que se tornou mais pertinente a 

reorganização dos cenários de educação formal, para que estes fossem mais inclusivos, 

assumindo-se assim como um objectivo primordial. Ao centrarmos esta investigação no 

ensino e aprendizagem de alunos cegos salientamos que os professores precisam ter em 

consideração que a visão pode constituir a base de uma parte significativa das 

aprendizagens humanas. Através deste sentido, as crianças desenvolvem-se e apropriam 

conceitos de modo informal, sem que tenham de ser ensinadas, unicamente por 

observarem, explorarem e interagirem com o mundo que as rodeia (Mendonça, Miguel, 

Neves, Micaelo, & Reino, 2008). No caso das crianças cegas, sem acesso directo à

informação visual, a interacção com o ambiente e a diversidade das experiências 

encontra-se dificultada (Mendonça et al., 2008). Estes autores assumem que, na 

educação das crianças cegas, devem ser criadas situações que estimulem a curiosidade, 

a possibilidade de exploração do ambiente e a interacção com os outros, proporcionando 

o maior número possível de experiências diversificadas. 

Uma barreira com que os professores se deparam nas escolas portuguesas é a 

escassez de materiais e práticas de sala de aula adaptados a alunos cegos, incluídos em 
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turmas do ensino regular. Foi este problema que originou o presente estudo, que foi 

desenvolvido com o principal objectivo de proporcionar experiências de aprendizagem 

diversificadas, envolvendo o desenvolvimento de pesquisas, que contribuíssem para a 

promoção da inclusão. Tendo em consideração este problema, emergiram as seguintes 

questões de investigação que serviram de base ao desenvolvimento deste estudo: (a) 

Quais os contributos do trabalho colaborativo, facilitando, a apropriação de 

conhecimento científico e desenvolvimento de competências numa turma de 5º ano que 

inclui uma aluna cega?; (b) Como se caracterizam as interacções sociais entre os 

elementos do grupo a que pertence a aluna cega, quando vivenciam experiências de 

aprendizagem em ciência?; (c) Quais os impactes dessa vivência na promoção da 

inclusão, nomeadamente da aluna cega?.

Esta dissertação é constituída por uma introdução, três capítulos e pelas 

considerações finais. Na introdução fazemos uma breve apresentação do estudo. Por sua 

vez, no capítulo 1 – Quando de Referência Teórico – abordamos conceitos e 

perspectivas que sustentaram a investigação, organizando-o em três secções: (a) ensino 

das ciências, onde se situa o currículo nas ciências da natureza desde os finais do século 

XIX, relacionando-o com o professor e a gestão curricular, a natureza das experiências 

de aprendizagem e, por último, o ensino das ciências a alunos cegos; (b) educação 

inclusiva, em que se faz uma descrição sobre o percurso histórico, se analisam os 

documentos de política educativa internacionais e nacionais, bem como os 

entendimentos sobre o conceito de educação inclusiva; (c) interacções sociais e 

aprendizagem, que se subdivide em interacções sociais na sala de aula, trabalho 

colaborativo na sala de aula e natureza do contrato didáctico. O Capítulo 2 –

Problematização e Metodologia – enquadra a problemática do estudo, apresenta os 

objectivos e identifica o problema e as questões que orientam o estudo. Para além disso, 

são descritas e fundamentadas as opções metodológicas, são apresentados os 

participantes, os instrumentos de recolha de dados a que se recorreram e quais os 

procedimentos utilizados. No Capítulo 3 – Apresentação e Discussão de Resultados –

apresentamos, de modo fundamentado, à luz dos conceitos teóricos que constituem o 

enquadramento teórico, os resultados da análise e interpretação dos dados. Por último, 

nas considerações finais, fazemos uma reflexão sobre os resultados discutidos 

anteriormente, procurando analisar as implicações do trabalho desenvolvido e as 

perspectivas de futuro.
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CAPÍTULO 1

QUADRO DE REFERÊNCIA TEÓRICO

   1.1 ENSINO DAS CIÊNCIAS

O processo de desenvolvimento rápido e dinâmico da sociedade actual 

proporciona mudanças em diversos domínios, implicando repensar a educação e a 

Escola. Impõe a necessidade de formar cidadãos activos, com capacidade para pensar e 

intervir criticamente, bem como para se adaptarem às novas situações e aos desafios que 

surgem ao longo da vida. Nas sociedades democráticas, cada vez mais se reclama a 

participação dos cidadãos, ao mesmo tempo que as questões são mais complexas, bem 

como, as tomadas de decisão, mesmo quando estas são individuais.

Como afirma Neto (1998), é uma questão de sobrevivência a necessidade de 

desenvolver capacidades de adaptação ao mundo, através da aprendizagem de novas 

aptidões e competências. O ensino das ciências não deve, então, limitar-se à promoção 

da compreensão geral de conceitos e das relações entre eles, mas deve, também, 

desenvolver competências cognitivas de alto nível, promovendo a literacia científica 

(Novais & Cruz, 1989).

Assim, requer-se que a Escola desenvolva competências de leitura critica, de 

argumentação, ou seja, que os alunos apropriem conhecimentos científicos e 

desenvolvam ferramentas sócio-cognitivas e emocionais que lhes permitam pensar 

criticamente, colocar questões e empenharem-se na resolução de problemas. Assim, os 

professores, para além de promoverem a aprendizagem dos conteúdos, devem proceder 

a “(…) uma selecção adequada dos mesmos, permitindo disponibilizar mais tempo para 

desenvolver práticas pedagógicas que permitam “trabalhar” competências mais 

complexas, viabilizando a integração lógica dos conhecimentos em conformidade com a 

hierarquização que caracteriza o processo cognitivo” (Saldanha & Neves, 2007, p. 61, 

aspas no original). Miguéns e Serra (2000), baseados em estudos realizados para

compreender que aspectos do pensamento crítico são solicitados aos alunos nas tarefas

que se encontram nos manuais dos 2º e 3º ciclos do ensino básico, acreditam que os 

professores, por vezes, se baseiam nos manuais escolares para a selecção das tarefas a 

propor aos alunos e, nesta situação, “(…) estamos perante um ensino centrado em 

conceitos científicos pouco integradores e no desenvolvimento de capacidades de 

inferência e de interpretação de resultados” (p. 570).
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1.1.1 Evolução do currículo desde finais do século XIX 

O ensino actual apresenta um duplo desafio: formar cidadãos informados e 

alfabetizados cientificamente nas questões tecnológicas e cientificas que se relacionam 

com a sociedade e o ambiente e, por outro lado, incentivar a participação activa e 

consciente de cada cidadão (Reis, 2004). 

O ensino da ciência nem sempre foi parte integrante do currículo escolar, 

constando apenas no final do século XIX. Para além disso, apenas algumas pessoas 

tinham acesso à aprendizagem das ciências. Contudo, na segunda metade do século XX 

a situação alterou-se e o ensino das ciências passou a ser para todos os alunos, do 

jardim-de-infância ao ensino secundário. 

Numa perspectiva história, pode-se destacar a existência de “(…) quatro períodos 

para a educação em ciência, com perspectivas diferentes para o desenvolvimento 

curricular” (Galvão, Reis, Freire, & Oliveira, 2006, p. 33). No início do século XX, nos 

Estados Unidos da América e Reino Unido, o ensino das ciências começou por centrar-

se nos métodos e processos, negligenciando a natureza humana e o contexto social dos 

indivíduos que constituem o conhecimento científico (Correia, 2006). O ensino das 

ciências era baseado em currículos que valorizavam os factos científicos, as leis, os 

princípios, as teorias e os processos científicos, não havendo a preocupação de 

contextualizar a ciência no mundo que a rodeava (Miguéns, Serra, Simões, & Roldão, 

1996), sendo dada grande importância à aquisição de conhecimentos, à memorização e 

ao trabalho laboratorial (Canavarro, 1999). 

Nos Estados Unidos da América, após a segunda guerra mundial, surgiu a 

necessidade de uma reforma educativa que educasse os alunos de modo a que estes 

contribuíssem para o desenvolvimento económico do país. Esta urgência foi acentuada 

pela competição tecnológica com a antiga União Soviética, sendo que o lançamento do 

primeiro Sputnik, em 1957, foi considerado um marco na história do ensino das ciências 

nos Estados Unidos da América. 

Nas décadas de 60 e 70, “(…) os currículos de ciências davam relevo à estrutura 

da ciência, tanto no seu aspecto conceptual como nos processos científicos envolvidos 

na construção do conhecimento científico” (Galvão et al., 2006, p. 33). Nesta fase, era 

pedido que os alunos, nos laboratórios, desenvolvessem um trabalho laboratorial como 

uma descoberta guiada sendo posta de lado a opção de o utilizar como verificação da 

teoria (Galvão et al., 2006). Neste sentido, a Escola educava cientificamente os jovens 
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tendo em vista criar as bases da formação para futuros cientistas. Educar, em ciência,

estava relacionado com uma futura profissão ligada à ciência. Esta perspectiva, tal como 

afirmam Galvão e seus colaboradores (2006), foi criticada, uma vez que subscrevia uma 

imagem indutivista da ciência, ignorando as dimensões sociais e humanas presentes no 

trabalho realizado pelos cientistas. As motivações e interesses dos alunos, a ligação 

entre os conhecimentos científicos e o mundo, não eram consideradas.

Mais tarde, nas décadas de 80 e 90, segundo Galvão e Freire (2004), surgiu a 

necessidade de uma nova forma de olhar o ensino das ciências, com a constatação da 

disparidade entre os interesses dos alunos e a Escola, a confirmação de que a evolução 

tecnológica acelerada e o avanço do conhecimento científico requerem indivíduos com 

um elevado conjunto de competências em diversas áreas, tais como a facilidade de 

comunicação, de resolução de problemas e vontade de aprender. Estas competências 

não se desenvolvem com a ciência apresentada de uma forma compartimentada, 

desligada do quotidiano, que não explora os problemas e situações de uma forma global 

e integrada. Começou-se, assim, a dar ênfase ao contexto social onde se desenvolvia a 

ciência, ou seja, no cenário de sala de aula foram englobadas as dimensões da sociedade 

e da tecnologia e, mais tarde, a do ambiente. De acordo com Galvão e seus

colaboradores (2006), “no início do novo milénio, a literacia científica e o ensino para a 

compreensão da ciência começaram a emergir como ideias fundamentais (p. 34).

Com efeito, a ciência, a tecnologia, a sociedade e o ambiente assumem, hoje,

uma importância relevante no dia-a-dia, pelo que se exigem conhecimentos para 

acompanhar debates ligados a temas científicos e tecnológicos e, ao mesmo tempo, o 

envolvimento dos cidadãos em questões relacionadas com eles. Neste sentido, e de 

acordo com Neves, Morais, Medeiros e Peneda (2000), a Escola deve preparar os 

futuros cidadãos para que estes alcancem níveis mais elevados de escolaridade 

atingindo, deste modo, também níveis mais elevados de literacia científica. Assim, a 

Escola deve preparar os alunos para terem uma intervenção crítica e reflexiva na futura 

sociedade.

Reforçando esta perspectiva, o Currículo Nacional do Ensino Básico (DEB, 

2001) considera que o ensino da ciência é fundamental e tem como objectivo 

proporcionar aos alunos a possibilidade de: 

- Despertar a curiosidade acerca do mundo natural à sua volta e criar um sentimento de 
admiração, entusiasmo e interesse pela Ciência;
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- Adquirir uma compreensão geral e alargada das ideias importantes e das estruturas 
explicativas da Ciência, bem como dos procedimentos da investigação científica, de 
modo a sentir confiança na abordagem de questões científicas e tecnológicas;
- Questionar o comportamento humano perante o mundo, bem como o impacto da 
Ciência e da tecnologia no nosso ambiente e na nossa cultura em geral (p. 129).

Fontes e Silva (2004) afirmam que, em Portugal, “(…) continua a não haver uma 

política de educação em ciência consistente quer ao nível do desenho curricular, quer ao 

nível das opções de selecção da ciência académica e da importância das suas 

implicações sociais” (p. 7). Salienta, ainda, que a aprendizagem da ciência, ensinada nas 

escolas, se encontra descontextualizada das diversas metaciências, bem como separada 

do valor formativo, cultural e social. Esta falta de uma política consistente na educação 

em ciência pode também justificar os resultados que os alunos portugueses obtiveram 

nos estudos internacionais desenvolvidos no âmbito da Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Económico (OCDE), nomeadamente o PISA (The Program for 

International Student Assessment) (ME & GAVE, 2001). Os resultados não são muito 

favoráveis às práticas de ensino portuguesas, uma vez que o PISA, “(…) dá ênfase à 

capacidade de fazer uso do conhecimento científico e do saber acerca da ciência” (ME 

& GAVE; 2007, p. 3). Com este programa são avaliados cinco aspectos da competência 

científica relacionados com: (a) Reconhecer questões investigáveis cientificamente; (b)

Identificar a evidência necessária a uma investigação científica; (c) Tirar e avaliar 

conclusões; (d) Comunicar conclusões válidas; (E) Demonstrar compreensão de 

conceitos científicos. (ME & GAVE, 2007, pp.3-4).

Este estudo pretende medir o nível de literacia científica dos alunos portugueses 

de 15 anos de idade e encontra-se organizado por quatro ciclos, tendo cada um a 

duração de três anos. O ciclo do PISA 2006 (ME & GAVE, 2007) incidiu sobre a área 

das ciências. Neste relatório constata-se que os alunos portugueses, apresentam um 

desempenho na literacia científica semelhante aos países mediterrânicos, como a Itália, 

Grécia e Israel e que a média portuguesa é inferior à dos resultados obtidos pelos alunos 

dos restantes países europeus participantes. 

Nesse mesmo relatório vêm expressos os 

(…) desempenhos globais a literacia científica, nos três ciclos PISA, por nível de 
proficiência atingido pelos alunos portugueses. O aspecto mais saliente é a redução da 
percentagem de alunos portugueses com desempenhos abaixo do nível 1 (de 8,3% em 
2000 para 5,8% em 2006), registando-se melhorias em todos os outros níveis, embora 
estas sejam relativamente reduzidas. Em particular, as percentagens de alunos 
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portugueses nos níveis de proficiência 3, 4 e 5, passaram de 25,62% (2000) para 28,8% 
(2006), de 11,62% (2000) para 14,9% e de 2,1% (2000) para 2,8% (2006), 
respectivamente. (ME & GAVE, 2007, p. 13)

Para melhorar estes resultados, a educação, em Portugal, deve preocupar-se 

“com o porquê ensinar ciência e para quê ensinar ciência, promovendo o sucesso, em 

sentido lato, formando cidadãos livres, autónomos, intervenientes e cultos, portadores 

de um novo discurso e de novas práticas sociais, mais democráticas e humanistas” 

(Fontes & Silva, 2004, p. 8, negrito e itálico no original). Na Escola devemos continuar 

a implementar práticas pedagógicas que promovam a formação de futuros cidadãos 

activos, na sociedade. A educação para a ciência deve preparar os alunos para 

participarem em sociedades que estão cada vez mais marcadas pelos avanços científicos 

e tecnológicos. 

1.1.2 As ciências da natureza e o currículo

Com o intuito de proceder a mudanças no ensino das ciências, ao longo do 

século XX e início do século XXI, muitas reformas foram propostas, mas poucas 

tiveram impactes no modo como a ciência tem sido ensinada ou aprendida. As 

alterações no ensino requerem a introdução de 

(…) alguns aspectos nas aulas de Ciências, nomeadamente, a planificação do ensino 
onde sejam introduzidos elementos da História da Ciência, a discussão de temas 
controversos explorando os aspectos sociais e éticos a par das explicações racionais da 
ciência, dando mais importância aos conceitos científicos e á ciência propriamente dita 
do que às suas definições exactas (Fontes & Silva, 2004, p. 41). 

Todavia, as alterações no ensino requerem uma mudança conceptual do 

conhecimento e das atitudes dos professores. Estes têm de sentir-se confortáveis e 

competentes ao criarem ambientes de aprendizagem para os alunos. O sucesso de uma 

reforma curricular depende da compreensão e adopção das inovações introduzidas no 

currículo (Galvão & Freire, 2004).

Portugal, tem acompanhado as reformas curriculares ocorridas noutros países e 

(…) no final dos anos 90, início de 2000, procedeu-se a uma reorganização curricular 
no ensino básico, com a inovação centrada em torno da criação: (a) de um Currículo 
Nacional, com a especificação daquilo que os alunos do ensino básico deveriam saber e 
saber fazer no final da escolaridade obrigatória e; (b) da disciplina de ciências físicas e 
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naturais (…) onde se enunciam orientações gerais para o ensino das ciências a nível do 
ensino básico (Galvão et al., 2006, p. 35). 

O termo currículo, em Portugal, surgiu nas duas últimas décadas nos 

documentos de política educativa e nos discursos dos professores que trabalham nas 

escolas do ensino básico e secundário (Oliveira, 2006). No leque possível de 

entendimento sobre o significado de currículo, apresentamos a definição de Roldão 

(2003), que expressa a relação deste com a sociedade: 

O currículo não é mais do que o reconhecimento social de um património comum que 
“tem de”, por razões de utilidade real, de valia simbólica, e/ou de inclusão individual, 
ser apropriado como via de acesso real e simbólico a modos de pertença à enorme e 
multifacetada “tribo” que é uma qualquer sociedade no tempo actual. (p. 154, aspas no 
original).

O conceito de currículo é polissémico, carregado de ambiguidade. As definições 

têm variado consoante a perspectiva do investigador e o modo como ele direcciona os 

seus estudos (Pacheco, 2001). Segundo Gaspar e Roldão (2007), esta polissemia “(…) 

resulta quer das perspectivas teórico-interpretativas adoptadas, quer da natureza sócio-

histórica do currículo como construção social, marcada pelas soluções e necessidades de 

cada época e contexto” (p. 106). 

Para Roldão (1999a), o currículo apresenta-se como socialmente construído, 

com um conjunto de aprendizagens que, num determinado espaço e tempo, são 

reconhecidas e valorizadas. Esta autora propõe o currículo escolar como um “(…) 

conjunto de aprendizagens que, por se considerarem socialmente necessárias num dado 

tempo e contexto, cabe à escola garantir e organizar” (p. 24). Deste ponto de vista, o 

currículo é influenciado pelo contexto, tempo e pelas variações das necessidades sociais 

e económicas, bem como pelos valores e ideologias sociais e educativas (Oliveira, 

2006).

Ao longo dos tempos, o conceito de currículo tem sofrido alterações, tal como 

referem Ponte, Boavida, Graça e Abrantes (1997): “(…) num passado não muito 

distante, um currículo era essencialmente uma listagem de temas a tratar pelo professor, 

ou era visto como um somatório de disciplinas. Posteriormente, os currículos 

começaram a conter objectivos, recomendações metodológicas e sugestões para a 

avaliação” (p. 45). Assim, já não bastava ao professor saber quais os conhecimentos 

previstos no currículo, importa que conheça “(...) as suas finalidades, que adquiriram, 
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juntamente com as orientações curriculares, um grande desenvolvimento nos tempos 

mais recentes” (Canavarro, 2003, p. 64). 

Os currículos de ciências devem possibilitar a concepção e a implementação de 

um conjunto diversificado de tarefas que motivem os alunos, que contribuam para o 

desenvolvimento de competências gerais e específicas e para a literacia científica, 

proporcionando uma educação para a cidadania responsável. Devem possibilitar que

cada indivíduo possa intervir e pensar de forma crítica, com vista à resolução de 

problemas da vida diária (Reis, 2004). Quando a ciência não é ensinada de um modo 

problemático, “(…) os alunos são confrontados com duas visões da Ciência distintas, 

uma construída e institucionalizada pelo currículo escolar e outra, muito mais 

complicada, incerta e arriscada, desenvolvida através das suas crescentes experiências 

dos mundos social, físico e emocional em que habitam” (Reis, 2001, p. 14). De acordo 

com este autor, os alunos podem não conseguir usar os conhecimentos científicos

apreendidos na escola para situações problemáticas do dia-a-dia. 

O currículo de ciências deve promover a compreensão geral, tendo em 

consideração uma estrutura conceptual, dos conceitos fundamentais e explicativas da 

ciência, permitindo também, que os alunos compreendam os procedimentos científicos 

que actualmente são importantes nas sociedades (Millar & Osborne, 1998). O currículo 

de ciências, os conceitos e os processos científicos que os alunos vivenciam nos 

cenários de educação formal devem estar interligados e organizados. O currículo de 

ciências deve apresentar as finalidades de forma clara, estando estas de acordo com os 

conteúdos propostos e deve ser explicado o motivo porque os alunos devem aprender 

ciências (Millar & Osborne, 1998). 

Hodson (1998), ao referir-se aos currículos de ciências, salienta que estes são 

desinteressantes e pouco motivadores, sendo introduzidos de um modo 

descontextualizado do quotidiano. Nesse sentido, o mesmo autor acrescenta que 

qualquer currículo de ciências deve incluir uma componente de acção social, política e 

cultural, de modo a favorecer o desenvolvimento crítico. Na opinião de Ennis (1996), as 

abordagens tradicionais de ciência não são promotoras de aprendizagens significativas 

para o aluno, não desenvolvendo competências que possam ser aplicadas em situações 

do dia-a-dia. Afirma, igualmente, que o currículo de ciências deve basear-se em 

assuntos locais, regionais e nacionais, para ir ao encontro dos interesses da população. 

Por outro lado, considera importante ter em consideração os conhecimentos, as crenças
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e os valores de cada individuo, dando a possibilidade de cada um executar investigações 

científicas e de se envolverem em tarefas de investigação.

1.1.3. O professor e a gestão curricular 

No decorrer das práticas lectivas o professor acaba por realizar a gestão do 

currículo, uma vez que “(…) interpreta e (re)constrói o currículo, tendo em conta as 

características dos seus alunos e as suas condições de trabalho” (Ponte, 2005, p. 11). 

Relativamente ao conceito de gestão curricular, Gaspar e Roldão (2007) referem 

que este “(…) diz respeito ao processo de decisão curricular, referenciado aos actores 

que o protagonizam, no sentido de adequar a organização e o desenvolvimento do 

currículo a cada situação concreta” (p. 146). Para as referidas autoras, este conceito 

articula-se com as questões da organização do currículo, “(…) na medida em que a 

gestão, enquanto processo de tomadas de decisão orientadoras da acção, implica 

necessariamente o plano de decisão sobre vários níveis de organização (…)” (p. 146), 

dos quais se destacam a organização dos conteúdos de aprendizagem, a organização das 

estratégias e acções a desenvolver e o campo da organização das condições do trabalho 

de ensinar e aprender. 

Nesta perspectiva, o professor assume um papel importante na gestão do 

currículo, uma vez que lhe cabe tomar opções e decisões sobre o currículo em função do 

contexto onde se encontra inserido, o que significa que o professor deve “(…) gerir 

conteúdos, extensão, metodologias, prioridades, projectos integradores, para a situação 

única de cada escola ou conjunto de escolas” (Roldão, 1999b, p. 29) para que, deste 

modo, possa encontrar “(…) estratégias de acção, que optimizem o processo de 

aprendizagem daqueles alunos em particular” (Gaspar & Roldão, 2007, p. 146). As 

mesmas autoras referem que algumas das inovações curriculares que vão surgindo não 

têm o efeito pretendido, uma vez que a articulação dos três níveis de decisão, 

anteriormente referidos, não é eficiente. 

Oliveira (2006) salienta que “(…) as decisões a nível central e que operam a 

nível global se mantêm, mas uma grande maioria das decisões curriculares têm vindo a 

entrar no campo específico da escola e dos professores” (p. 155). Esta situação alertou 

para a gestão curricular, responsabilizando as escolas e os professores, que assumem o 

papel de gestores locais do currículo, trabalhando profissionalmente para uma dada 

comunidade, com o seu conjunto concreto de alunos (Roldão, 1999a). A gestão 
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curricular representa um processo de tomada de decisões de acordo com o que se pensa 

ser mais adequado para facilitar as aprendizagens e que, ocorrendo a diversos níveis, 

pode ter diversos graus de participação dos diferentes intervenientes. A tomada de 

decisões pelo professor permite a gestão e a operacionalização do currículo e, deste 

modo, ao conhecer o texto curricular terá de interpretá-lo e adaptá-lo a si, enquanto 

pessoa e profissional, e, também, ao contexto onde exerce a profissão, reconstruindo-o 

para a sua sala de aula e alunos (Canavarro, 2003).

Neste contexto, importa introduzir o conceito de diferenciação curricular, que 

Roldão (2003) define como o “(...) conjunto de acções curriculares a diferentes níveis  

(políticos, curriculares, gestão e organização do currículo na escola, práticas docentes e 

organização da aprendizagem) deliberadamente orientadas no sentido de tomar em 

consideração a diversidade dos públicos escolares para mais adequadamente promover o 

sucesso das suas aprendizagens” (p. 152). Deste modo, exige-se ao professor que 

conheça o currículo e que seja capaz de o adaptar ao público escolar, tendo presente o 

contexto, por forma a proporcionar a apropriação de conhecimento cientifico e o 

desenvolvimento de competências nos alunos.

De acordo com Rodrigues (2003), a diferenciação curricular é uma prática 

englobada nos sistemas educativas mas, na opinião deste autor, não foi utilizada de um 

modo inclusivo. Uma vez que a criação de classes especiais ou de turmas de currículos 

alternativos não apela à inclusão, apenas separa os alunos. E acrescenta ainda que a 

diferenciação curricular que vai ao encontro de uma escola inclusiva “(…) é a que tem 

lugar num meio em que não se separam os alunos com base em categorias, mas em que 

se educam os alunos em conjunto, procurando aproveitar o potencial educativo das suas 

diferenças (…)” (p. 92). Nesse mesmo sentido, Gaspar e Roldão (2007) afirmam que 

numa escola, quando se pretende efectuar uma diferenciação curricular, deve-se “(…) 

considerar a singularidade dos processos de aprendizagem de cada aluno, interligando 

as várias dimensões que nas suas múltiplas pertenças se jogam, no sentido de optimizar 

a sua apropriação das aprendizagens curriculares pretendidas” (pp. 132-133). Para além 

disso, Rodrigues (2003) realça que, ao colocar-se em prática uma diferenciação 

curricular, na sala de aula, deve-se considerar que o conhecimento prévio dos alunos é 

distinto, o percurso de aprendizagem também difere e podem alcançar objectivos e 

competências diferentes. Deste modo, o professor deve promover a diferenciação 
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curricular, tendo em consideração a individualidade dos alunos, para que estes alcancem 

o sucesso académico 

Roldão (2003) refere que o conceito de diferenciação curricular é

(…) central e estruturante na reconceptualização da aprendizagem escolar, na medida 
em que a diversidade social se acentua – ou se reconhece e nomeia – e num tempo em 
que o grupo social homogéneo e estanque não é nem será mais o definidor único das 
pertenças sociais dos alunos das escolas de hoje e do futuro. (Roldão, 2003, p. 162)

No plano político-pedagógico é hoje reconhecida a importância de uma 

perspectiva diferenciadora do currículo, no sentido de promover o sucesso das 

aprendizagens (Gaspar & Roldão, 2007). Estas autoras sublinham que este conceito é 

central nos sistemas educativos do séc. XXI graças ao acentuar da diversidade social e a 

que os grupos sociais, na Escola, se caracterizem pela heterogeneidade, nas suas 

diversas dimensões. Neste sentido, “diferenciar implica considerar a singularidade dos 

processos de aprendizagem de cada aluno, interligando as várias dimensões que nas 

múltiplas pertenças se jogam, no sentido de optimizar a sua apropriação das 

aprendizagens curriculares pretendidas” (Gaspar & Roldão, 2007, pp. 132-133).

A este propósito, Mendonça e seus colaboradores (2008) referem-se à 

diferenciação curricular para os alunos cegos alertando para a necessidade de 

desenvolver com eles um conjunto de actividades que visam o desenvolvimento social, 

pessoal e a realização das tarefas diárias. Isto significa que estes alunos desenvolvem 

determinadas actividades que lhes vão permitir participar activamente no meio em que 

vivem, nomeadamente na escola e na sala de aula. 

(…) mais do que eliminar objectivos e conteúdos torna-se necessário, na maioria das 
situações, expandir o currículo, introduzindo áreas curriculares específicas que 
permitam responder às necessidades de quem não recebe informação visual e precisa de 
aprender a realizar tarefas ou actividades nas quais a visão desempenha um papel 
determinante. (Mendonça et al., 2008, p. 20)

Desde modo, seria importante que para as crianças cegas fossem 

proporcionadas, no currículo, oportunidades educativas que os habilitassem a 

desenvolver, de modo independente, actividades que lhes conferissem autonomia na 

comunidade onde se encontram inseridos.
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1.1.4. Natureza das experiências de aprendizagem em ciências

A aprendizagem em ciências deve proporcionar, aos alunos, conhecimentos e 

compreensão para que possam envolver-se em debates científicos e tecnológicos, 

enquanto indivíduos, e, também, enquanto membros participativos da sociedade. A 

educação para a ciência deve preparar os alunos a participarem em sociedades que estão 

cada vez mais marcadas pelos avanços científicos e tecnológicos. Deste modo, os alunos 

necessitam de vivenciar experiências de aprendizagem para que apropriem os 

conhecimentos científicos de uma forma contextualizada (DEB, 2001). É importante 

salientar que 

o conhecimento científico não se adquire simplesmente pela vivência de situações 
quotidianas pelos alunos. Há necessidade de uma intervenção planeada do professor, a 
quem cabe a responsabilidade de sistematizar o conhecimento, de acordo com o nível 
etário dos alunos e dos contextos escolares (DEB, 2001, p. 129). 

No currículo nacional do ensino básico – competências essenciais (DEB, 2001) 

vêm expresso um conjunto de experiências de aprendizagem que podem desenvolver 

nos alunos várias competências essenciais e específicas preparando-os para a 

participação na sociedade porque, cada vez mais, se necessita formar pessoas que sejam 

competentes. No currículo nacional do ensino básico (DEB, 2001) vêm expressas 

competências que devem ser desenvolvidas, em simultâneo e de um modo transversal, 

durante as experiências de aprendizagem. Por sua vez, o professor deve adequá-las ao 

nível etário dos alunos e ao ano de escolaridade em que se encontram. A primeira 

competência relaciona-se com o conhecimento, onde se integra o conhecimento 

substantivo, processual e epistemológico. Para o desenvolvimento do conhecimento 

substantivo “sugere-se a análise de evidências, situações problemáticas, que permitem 

ao aluno adquirir conhecimento científico apropriado (…)” (DEB, 2001, p. 132) para 

que os alunos possam interpretar e compreender leis e modelos científicos 

compreendendo que a ciência e a tecnologia apresentam algumas limitações na 

resolução de problemas pessoais, sociais e ambientais (DEB, 2001). Para o 

desenvolvimento do conhecimento processual deve-se proporcionar aos alunos a 

realização de pesquisas bibliográficas, a observação e execução de experiências, em 

grupo ou individualmente, bem como a avaliação dos resultados obtidos, planear e 

realizar investigações, elaborar e interpretar representações gráficas, com recurso a 
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dados estatísticos e matemáticos (DEB, 2001). No conhecimento epistemológico 

evidencia-se a análise e debate de descobertas científicas, as formas de trabalho dos 

cientistas, a influência que a sociedade exerce na ciência, permitindo que o aluno 

confronte as explicações cientificas com as do senso comum e, ao mesmo tempo, a 

ciência com a arte e a religião (DEB, 2001). O raciocínio deve ser desenvolvido em 

experiências de aprendizagem centradas na resolução de problemas, onde ocorra a 

interpretação de dados, formulação de problemas e de hipóteses, planeamento da 

investigação, previsão e avaliação dos resultados obtidos, estabelecimento de 

comparações, realização de inferências, generalizações e dedução (DEB, 2001). Para o 

desenvolvimento de competências de comunicação, deve-se proporcionar experiências 

de aprendizagem em que se recorra ao uso da linguagem científica, utilizar modos 

diferentes de representar a informação, proporcionar situações de debate e, ao mesmo 

tempo, o recurso a diversos meios para a apresentação dos resultados de pesquisa (DEB, 

2001). Nas atitudes, as experiências de aprendizagem devem desenvolver atitudes 

inerentes ao trabalho em ciência, tais como a curiosidade, a perseverança, a seriedade, a 

reflexão critica, a flexibilidade, a reformulação e o desenvolvimento do sentido estético,

para além da capacidade de avaliar os impactes da ciência na sociedade e no ambiente 

(DEB, 2001). 

As competências referidas anteriormente, ao serem mobilizadas pelos alunos, 

dão-lhes acesso a tomadas de decisões reflexivas e eficazes. Para que tal aconteça, a 

Escola deve proporcionar experiências de aprendizagem, diversificando-as, tendo em 

consideração que estas devem de ir ao encontro dos interesses dos alunos, encontrando-

se em conformidade com o que os rodeia (DEB, 2001). Para além disso, as experiências 

de aprendizagem deverão proporcionar aos alunos um contacto com problemas 

específicos e concretos (Galvão et al., 2006). 

A primeira situação de aprendizagem, expressa no currículo nacional do ensino 

básico (DEB, 2001) refere-se à observação do meio que nos rodeia, uma vez que as 

crianças mostram muita curiosidade à cerca do que as rodeia. É através da observação 

que obtemos informações, directa ou indirectamente, por meio dos órgãos dos sentidos, 

utilizando, ou não, a ajuda de instrumentos ou aparelhos. Esta capacidade permite a 

descrição e a identificação de propriedades dos objectos e fenómenos, bem como definir 

semelhanças e diferenças entre as propriedades e, por último, a descrição de mudanças 

que ocorrem em propriedades observáveis dos objectos ou fenómenos. Afonso (2008) 
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salienta que as observações que realizamos são influenciadas pela cultura, expectativas 

e conhecimentos prévios. 

Em ciência, é importante que as observações sejam rigorosas, recorrendo a 

vários sentidos e que sejam, de preferência, quantitativas. Na Escola, “a observação 

pode partir de situações diversas e ser proposta de um modo mais aberto e livre ou 

bastante mais estruturada e condicionada pelo professor” (Galvão et al., 2006, p. 9). Os 

alunos devem ser estimulados para a “(…) observação dos fenómenos na natureza ou no 

laboratório, tentando que organizem, registem e expliquem o que observaram” (Galvão 

et al., 2006, p. 9). Algumas experiências de aprendizagem relacionadas com a 

observação do meio que nos rodeia podem ser: a) elaboração de roteiros de observação; 

b) diários de campo; c) utilizar instrumentos para registar a informação; d) saídas de 

campo e; e) utilizar instrumentos como, a bússola, martelo de geólogo, entre outros 

(DEB, 2001). Para que as informações ou dados das observações sejam recolhidos é 

necessário proceder ao seu registo, podendo este ser realizado de diversas formas, tendo 

em consideração que devem ser rigorosos e compreensíveis para quem os analisar. 

Pode-se recorrer a diversos modos de registo: desenho, escrita, fotografias, gráficos, 

entre outros. 

A recolha e organização de material procedendo à classificação por categorias 

ou temas, também é considerada uma experiência de aprendizagem. Na concretização 

destas experiências de aprendizagem os alunos devem ter em consideração que, quando 

elas ocorrem no meio natural, os alunos devem preservá-lo, recolhendo só uma pequena 

amostra, ou procedendo ao registo desta por fotografia, decalque ou filme. Para finalizar 

a experiência de aprendizagem, o professor pode sugerir a construção de um portfólio,

para que todas as etapas fiquem registadas (DEB, 2001). Afonso (2008) refere que a 

classificação, em ciência, e na sua aprendizagem, assume um papel importante, uma vez 

que facilita a organização e ordenação dos objectos e dos fenómenos, contribuindo para 

a formação, desenvolvimento e aprofundamento dos conceitos científicos.  

Nas experiências de aprendizagem engloba-se a planificação e o 

desenvolvimento de pesquisas diversas. Para Galvão e seus colaboradores (2006), estas 

experiências de aprendizagem permitem desenvolver competências com utilidade para a 

vida e, à medida que o grau de complexidade aumenta, pode reforçar a autonomia e 

auto-estima dos alunos. Os mesmos autores referem que o grau de acompanhamento do 

professor pode ir diminuindo ao longo da escolaridade. Contudo, é importante que os 
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objectivos que se pretende alcançar estejam bem definidos e sejam explicitados aos 

alunos. Nesta experiência de aprendizagem englobam-se situações de resolução de 

problemas, uma vez que englobam “(…) diferentes formas de pesquisar, recolher, 

analisar e organizar a informação (…)” (DEB, 2001, p. 131), aspectos importantes para 

a compreensão da ciência. Neste sentido, as tarefas de resolução de problemas devem 

ser valorizadas e evidenciadas no ensino das ciências, sendo um recurso importante e 

valioso para o desenvolvimento da literacia científica dos alunos.

A realização de actividades experimentais permite que os alunos, desde os 

primeiros anos de escolaridade, tenham a possibilidade de manusear material de 

laboratório. As actividades experimentais podem ter vários objectivos, desde 

demonstrar e comprovar certos conceitos, ou ser uma actividade mais investigativa. O

professor é que as deve adequar aos alunos (Galvão et al., 2006). 

Outra experiência de aprendizagem que se pode realizar nas aulas de ciências 

consiste na análise e critica de notícias dos meios de comunicação. Deste modo, os 

alunos aplicam conhecimentos científicos em situações da vida quotidiana (DEB, 2001). 

As noticias seleccionadas deverão estar relacionas com “(…) questões controversas 

relacionadas com a interacção Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTS-A)” 

(Galvão et al.,2006, p. 71), permitindo aos alunos compreender estas interacções.

Nas aulas de ciências podem ser propostas experiências de aprendizagem que 

consistem na realização de debates, em que são discutidos temas polémicos e actuais, 

para que os alunos apresentem argumentos e, ao mesmo tempo, tomem decisões (DEB, 

2001). Deste modo, a capacidade de argumentação e o respeito pelas opiniões dos 

restantes elementos são incentivadas. 

Para que os alunos possam expor as suas ideias ou a do grupo em que se 

encontram, pode-se recorrer a diferentes modos de apresentação como, por exemplo, 

audiovisuais ou as novas tecnologias de informação. O professor poderá propor a 

comunicação de resultados de pesquisas e de projectos. A comunicação assume um 

papel importante, uma vez que ajuda a clarificar conceitos, a partilhar e a discutir 

opiniões e interpretações. Segundo Afonso (2008), a educação em ciência deve 

desenvolver a comunicação dos alunos, uma vez que esta facilita o progresso na 

aprendizagem e a melhoria das capacidades cognitivas, sociais e emocionais do aluno. 

A planificação e a realização de experiências apresentam-se como uma capacidade 

investigativa que os alunos também devem desenvolver. 
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É importante que as experiências de aprendizagem, nas aulas de ciências, sejam 

avaliadas. Galvão e colaboradores (2006) consideram a sua avaliação uma “(…) 

componente fundamental da educação em ciências, orientando e estimulando o 

desenvolvimento das competências dos alunos” (p. 95). As experiências de 

aprendizagem devem ser avaliadas durante a sua realização e no final, para que 

professores e alunos obtenham a informação sobre o que se aprendeu com a realização 

daquela experiência de aprendizagem, para que se possa reflectir e, assim, proceder a 

alterações face a futuras utilizações. Tal como refere Pinto (2003), a “(…) competência 

reflexiva (…) permite aos alunos e, eventualmente, aos professores, identificar as suas 

dificuldades, perceber os seus erros e, ao mesmo tempo, possibilitar a procura de ajudas 

mais eficazes, nomeadamente, junto de outros” (p. 8). Galvão e seus colaboradores 

(2006) mencionam que a avaliação pode fazer com que os professores “(…) clarifiquem 

os seus objectivos, influenciando o currículo implementado na sala de aula” (p. 64). 

Com a implementação, na sala de aula, de experiências educativas, os professores 

confrontam-se 

(…) com a dificuldade de avaliar produtos cada vez mais abertos, como relatórios, 
textos, cartazes (…). A definição de critérios adequados às tarefas, bem como a 
utilização de descritores completos é um modo de tornar a avaliação do que os alunos 
fazem mais objectiva e mais justa, ao mesmo tempo que fornece aos alunos indicações 
precisas para melhorarem os trabalhos, incidindo no que não foi alcançado com sucesso 
(Galvão et al., 2006, p. 65).

De acordo com os autores citados anteriormente, é importante que se definam 

critérios de avaliação para que, assim, possamos, enquanto professores, ajudar os alunos 

a reflectir sobre os erros, para que estes possam ultrapassá-los. Nas aulas de ciências a 

diversificação de experiências de aprendizagem e de instrumentos de avaliação que 

sejam adequados a estas podem “(…) estimular o desenvolvimento de diferentes 

competências nos alunos e construir uma ideia mais rigorosa e completa do percurso de 

aprendizagem efectuado por cada aluno” (Galvão et al., 2006, p. 95). Para que tal possa 

acontecer os autores são da opinião que o trabalho colaborativo entre os professores será 

vantajoso para os instrumentos de avaliação, desde que estes sejam adequados aos 

alunos ao contexto escolar.

1.1.5. O ensino das ciências a alunos cegos 

Nos últimos anos têm ocorrido uma mudança de atitude e de pensamento na
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escola embora, ainda hoje se verifique que, “(…) alguns alunos são conduzidos à 

exclusão escolar e social, como que persistindo e prevalecendo essas desigualdades” 

(Silva & César, 2005, p. 4). 

Tal como vem expresso na Lei de Bases do Sistema Educativo (AR, 1986) da 

Constituição Portuguesa e de acordo com a Declaração de Salamanca (UNESCO, 

1994), todas as crianças têm direito a uma educação. A instituição escolar, por sua vez, 

deve responder adequadamente às necessidades dos alunos que a frequentam criando-se, 

assim, uma escola inclusiva. Neste sentido, as escolas “(…) devem ser capazes de 

identificar as barreiras que se colocam aos alunos cegos no acesso ao sucesso 

académico e inclusão social” (Santos, Ventura, & César, 2008, p. 1). Os mesmos 

autores referem que também se torna importante “(…) analisar formas de actuação, 

nomeadamente em cenários de sala de aula, que as permitam derrubar ou minimizar, 

contribuindo para a construção de cenários educativos mais inclusivos” (Santos et al., 

2008, p.1). Em Portugal, o número de alunos cegos que frequentam as escolas ainda é 

reduzido. No ano lectivo de 2004/2005, Pereira, Breia, Franco, André e Micaelo (2005) 

referiam que 845 alunos, a nível nacional, beneficiaram de apoio educativo 

relativamente ao domínio da visão. Ao proceder-se à distribuição destas crianças e 

jovens por idade, apercebemo-nos que 502 encontram-se na faixa etária dos 6 aos 15 

anos e, destes, 159 frequenta o 2º ciclo do ensino básico. Neste estudo, os autores 

salientam que ocorreu

(…) um aumento progressivo do número de alunos do domínio da visão do 2º CEB  
[ciclo do ensino básico] para o ensino secundário o que pode indicar serem estes os 
alunos que dispõem de melhores condições para progredir na escolaridade, 
essencialmente ao nível de acesso ao currículo o que lhes permite atingir níveis de 
escolaridade mais elevados (Pereira et al., 2005, p. 35). 

Contudo, Pereira e Micaelo (2004) referem que muitos alunos em condição de 

NEE, no domínio da visão, não possuem adaptações quanto aos materiais, não usufruem 

de equipamentos especiais de compensação e o currículo não prevê áreas especificas, 

tais como a orientação e mobilidade, estimulação/treino de visão, leitura e escrita 

braille, actividades da vida diária e aprendizagem de tecnologias específicas. Estes 

autores salientam que, dos docentes que prestam apoio educativo às crianças e jovens 

em condição de NEE no domínio da visão, apenas 19% tem especialização neste 

domínio. Acrescentam, ainda, que os alunos apoiados por professores não 

especializados são os que têm menos acesso a um currículo com áreas curriculares 
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específicas e que menos beneficiam de adaptações materiais e do uso de equipamentos 

especiais de compensação. Para além disso, estes docentes conjugam em menor 

quantidade os apoios dentro da sala de aula com os realizados fora da mesma,

introduzindo em menor número as adaptações curriculares ou currículos próprios. Esta 

ausência de formação, por parte dos professores de apoio, no domínio da visão, poderá 

ser um entrave para a qualidade da prestação do apoio.

Para que se criem cenários educativos mais inclusivos e para que os alunos 

cegos também se encontrem motivados é necessário transmitir-lhe confiança 

(Gonçalves, 1995, p. 1) para que estes se sintam interessados pela aprendizagem das 

ciências. Neste sentido, a intervenção pedagógica, desde que seja adequada às 

necessidades dos alunos, é importante para que estes jovens alcancem o sucesso 

académico (Nunes, 2001). O professor terá o papel de estimular os “(…) interesses e 

incentivando a curiosidade, provocando naturalmente o desencadear de toda a 

actividade e criatividade da criança” (Dias, 1995, p. 75). 

García, Caldera e Jiménez (2002) referem que a aprendizagem de ciências pode 

ser realizada pelos alunos cegos mas, para isso, “(…) é necessário conseguir mediante 

as estratégias didácticas adequadas que a informação cientifica seja percebida pelos 

alunos através dos diferentes sentidos” (p. 33). Para os alunos cegos, no decorrer da 

aprendizagem, é importante o recurso a outros sentidos, uma vez que não podem utilizar 

o sentido da visão, um dos sentidos que é um ponto de partida para a construção do 

conhecimento. Este sentido constitui “(…) a base de uma parte significativa das 

aprendizagens humana” (Mendonça et al., 2008, p. 16). Neste sentido, na sala de aula, 

pode-se recorrer a uma aprendizagem multissensorial, que tem um papel importante no 

ensino das ciências. Nesta aprendizagem são utilizados “(…) todos os sentidos possíveis 

para captar informação do meio e interrelacionar os dados para produzir aprendizagens 

completas e significativas” (Garcia et al., 2002, p. 29). Deste modo, o aluno cego 

participa nos processos de aprendizagem e ensino tendo um papel relevante na 

construção do seu conhecimento. 

O sentido do tacto fornece ao aluno o conhecimento dos objectos que se 

encontra a estudar (Mendonça et al., 2008). Contudo, Garcia e seus colaboradores 

(2002) referem que, através da observação pelo tacto, os alunos cegos têm 

conhecimento das várias partes que constituem o objecto e só posteriormente irão 

formar uma imagem mental global. Santos e suas colaboradoras (2008) salientam que 
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“o desenvolvimento do tacto é outro aspecto significativo do desenvolvimento da sua 

autonomia. Este sentido permite-lhes explorar, também a nível individual, a realidade 

que os rodeia e que está ao alcance das mãos” (p. 2).

Por sua vez, Nunes (2001) refere que “as experiências tácteis são uma forma de 

se adquirir informação acerca do mundo (…). Os canais auditivos são também muito 

importantes para a ajudar a interpretar e dar sentido ao que ouve, sendo indispensáveis 

para a sua capacidade de funcionar nos ambientes. Adicionalmente, os sentidos do 

cheiro e do gosto também ajudarão a compreender melhor o mundo que a rodeia” (p. 

29). Na sala de aula de ciências, recorrer-se a uma aprendizagem multissensorial ajuda 

os alunos cegos a criar imagens mentais e, ao mesmo tempo, permite-lhe conhecer o 

mundo que os rodeia, aumentando a autoconfiança e a ter uma atitude positiva perante a 

aprendizagem de ciências (Garcia et al., 2002). 

Em ciências, a utilização do laboratório é frequente e, por isso, o professor deve 

ter em atenção que este deve estar adaptado para que possa ser utilizados por todos os 

alunos. Para além disso, surge a necessidade de se recorrer a adaptação de alguns 

materiais, utilizando representações em relevo para representar esquemas, mapas, 

figuras, a adequação das fichas de trabalho para a escrita braille. Para além disso, é 

frequente o recurso à componente verbal. Em algumas situações de sala de aula, por 

vezes, é necessário dar mais tempo aos alunos cegos para manipularem alguns objectos, 

para a exploração táctil e, consequentemente, para a realização das tarefas.

Para além das práticas referidas anteriormente, Santos e suas colaboradoras 

(2008) salientam que “a organização do trabalho na sala de aula é um elemento que 

pode contribuir para a inclusão dos alunos cegos” (p. 2). Neste sentido, estes autores 

especificam que “(…) a organização dos alunos em pequenos grupos, nos quais se 

procuram fomentar as interacções aluno-aluno, permite que os alunos se confrontem 

com diferentes perspectivas e cria condições, não apenas para o desenvolvimento 

cognitivo mas também de competências sociais” (p. 2).

García e seus colaboradores (2002) referem que a falta de práticas e materiais 

específicos adequados à aprendizagem das ciências para alunos cegos e as baixas 

expectativas dos professores destes alunos são alguns dos obstáculos que se encontram 

na educação das ciências. Para que se possam construir cenários educativos mais 

inclusivos pode-se recorrer às adaptações curriculares para os alunos cegos. Neste 

sentido, as adaptações curriculares são entendidas como um “(…) conjunto de recursos 
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e medidas que o sistema põe à disposição de uma resposta adequada às necessidades 

educativas de todos os alunos” (Manjón, Gil, & Garrido, 1997, p. 58). Estes autores 

referem que as adaptações curriculares põem diversas: (1) adaptações relativas às 

actividades de ensino e aprendizagem; (2) adaptações relativas à metodologia e à 

didáctica; (3) adaptações relativas aos modos de avaliação; (4) adaptações relativas à 

prioridade de objectivos e conteúdos; (5) adaptações na temporização; (6) introdução 

e/ou eliminação de conteúdos; e, (7) introdução e/ou eliminação de objectivos. García e

seus colaboradores (2002) referem que “as adaptações em muitos casos são válidas para 

toda turma. Será o professor da disciplina com os professores de apoio (…) que devem 

determinar se a criança cega necessita de outras adaptações” (p. 26). Neste sentido, o 

professor de ciências ao utilizar adaptações curriculares ao nível de acessibilidades, de 

material e de práticas educativas adequadas (García et al., 2002) poderá fazer com que 

as diferenças entre os alunos sejam valorizadas e que sejam utilizadas para melhorar as 

aprendizagens, sendo uma base para uma escola mais inclusiva. 

1.2 EDUCAÇÃO INCLUSIVA

1.2.1 Percurso histórico 

Desde a antiguidade, o percurso relativo à educação dos alunos em condição de 

necessidades educativas especiais (NEE) tem sofrido diversas alterações. É necessário 

situá-las, tendo em consideração o tempo e o espaço para que, deste modo, se possa 

compreender como estas alterações foram evoluindo ao longo dos tempos.

Nas sociedades antigas, as crianças em condição de NEE eram alvo de 

movimentos de exclusão. Correia (1999) refere que, em Esparta, os recém-nascidos 

eram abandonadas nas montanhas e, por sua vez, em Roma, eram lançados aos rios. 

No decorrer da idade média (séc. XII – séc. XV), a igreja teve um papel 

importante para terminar com os actos de infanticídio até então praticados, uma vez que 

os condenou. Contudo, “(…) acalentou a ideia de atribuir a causas sobrenaturais as 

anormalidades de que padeciam as pessoas” (Jiménez, 1997, p.22). De acordo com o 

mesmo autor, a igreja, nessa época, difundiu, à população, a crença de que os indivíduos 

que apresentavam características físicas e/ou mentais diferentes das padronizadas como 

normais naquela época, encontravam-se “(…) possuídas pelo demónio e outros espíritos 

maléficos” (Jiménez, 1997, p. 22). Esta atitude da igreja fez com que os indivíduos em 
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condição de NEE fossem alvo de “(…) perseguições, julgamentos e execuções” 

(Correia, 1999, p. 13), uma vez que a população associava aquelas diferenças ao seu 

imaginário satânico e a actos de bruxaria (Correia, 1999). 

No decorrer dos séculos XVII e XVIII, os indivíduos em condição de NEE eram 

internados indiscriminadamente em instituições, tais como: orfanatos, manicómios e 

prisões (Jiménez, 1997). Atitudes semelhantes às anteriormente descritas foram-se 

prolongando ao longo do tempo. Apenas no início do século XIX surgem as primeiras 

tentativas “(…) de recuperação ou remoldagem (física, fisiológica e psíquica) da criança 

diferente, com o objectivo de a ajustar à sociedade, num processo de socialização 

concebido para eliminar alguns dos seus atributos negativos, reais ou imaginados” 

(Correia, 1999, p. 13).  Com esse intuito, as pessoas submetiam as crianças em condição 

de NEE a práticas exorcistas ou, simplesmente, cantavam-lhes, para que assim 

pudessem acalmar o monstro que estes indivíduos poderiam ter no seu corpo (Correia, 

1999). 

No século XX, alguns médicos e homens dedicados à ciência centraram os 

estudos nos indivíduos que, na época, eram designados por deficientes (Correia, 1999). 

Um dos estudos que veio a revelar-se importante para a ruptura com o pensamento da 

época foi realizado por um médico, Itard, que “ (…) investiu grande parte da sua vida na 

recuperação de Victor, uma criança encontrada nos bosques de Aveyron, França, 

portadora de uma deficiência mental profunda” (Correia, 1999, p. 13). O médico pensou 

que as dificuldades apresentadas pela criança eram provenientes do isolamento social a 

que este tinha sido sujeito. Após várias tentativas, concluiu que não era possível a 

recuperação da criança e, deste modo, “(…) sistematiza as necessidades educativas de 

crianças com este tipo de problemática e desenvolve programas específicos” (Correia, 

1999, p. 13). Este estudo foi considerado o primeiro passo para o desenvolvimento da 

educação especial. 

Sanches e Teodoro (2006) referem que, durante várias décadas, intervenções 

semelhantes à realizada por Itard predominaram “(…) junto de crianças em situação de 

deficiência mental ou sensorial (…)” (p. 66), uma vez que estes estudiosos 

(…) acreditaram que era possível mudar o status quo e elegeram a escolarização destas 
crianças como a bandeira das suas vidas e a ela se entregaram sem reservas. A sua acção 
desenvolveu-se em instituições particulares ou da responsabilidade do Ministério da 
Educação, pela “perigosidade” que eles representavam para os outros ou porque não se 
acreditava que fossem capazes de aceder à escolarização. (Sanches & Teodoro, 2006, p. 
66, em itálico e com aspas no original).
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No início do século XX foram criadas instituições especiais, designadas por 

asilos, que tinham como principal função separar e isolar os indivíduos em condição de 

NEE dos restantes elementos da sociedade, tendo em consideração a sua patologia 

(Correia, 1999). Estes indivíduos eram colocados nestas instituições uma vez que a 

sociedade considerava que eram os locais mais adequados para eles estarem ocupados e, 

ao mesmo tempo, mantinha-os afastados da restante comunidade. 

No decorrer do século XX e XXI foram elaborados documentos que 

contribuíram para que os indivíduos em condição de NEE não fossem segregados da 

sociedade. Em 1921, surgiu um dos primeiros documentos que se centrou no direito à 

educação das crianças em condição de NEE. O documento referido anteriormente é a 

Declaração Universal dos Direitos da Criança (UNICEF, 1959), tendo sido adoptada 

pela Assembleia Geral nas Nações Unidas, em 20 de Novembro de 1989, e ratificada 

por Portugal, em 21 de Setembro de 1990. Neste documento, é estipulado no artigo 2º 

que “(…) todos os direitos devem ser aplicados a todas as crianças sem descriminação” 

e no artigo 23º, é proclamado que as crianças mental e fisicamente deficientes e as que 

sofrem de alguma necessidade social têm o direito a cuidados especiais e à educação, 

bem como a formação adequada para que lhes seja garantida uma vida autónoma, com 

dignidade e com integração social. Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(UNICEF, 1959) as crianças caracterizadas como tendo necessidades sociais foram 

também incluídas o que, até então, não acontecia.

No final da primeira metade do século XX, a Declaração Universal dos Direitos 

do Homem (ONU, 1948) teve um papel importante uma vez que veio proclamar que 

todos os indivíduos têm direito à educação (artigo 26º). Os dois documentos foram um 

contributo para que, em Portugal, os indivíduos em condição de NEE tivessem acesso à 

educação. Neste sentido, o Instituto Aurélio da Costa Ferreira foi uma das primeiras 

instituições que acompanhou alunos que apresentavam limitações cognitivas e este 

instituto tinha um corpo docente especializado pela instituição (Correia, 1999). 

A sociedade, no decorrer do século XX, passou por várias mudanças devido às 

alterações sociais, políticas e económicas que foram ocorrendo. Até à década de 60, a 

educação dos alunos em condição de NEE realizava-se em “classes especiais” ou em 

centros de educação especial pois a sociedade, na sua maioria, acreditava que estes 

alunos eram “(…) incapazes de conviver com os outros e de aprender na escola comum 

(…)”, como refere o Parecer nº1/99 do Conselho Nacional de Educação. Neste sentido, 
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foram criadas escolas especiais, que se encontravam organizadas de acordo com 

categorias de deficiência, tendo estas categorias origem no modelo médico, que se 

preocupava principalmente em classificar e diagnosticar as crianças e menos com a 

educação das mesmas. Com a criação destas escolas especiais, na época, considerava-se 

“(…) que agrupando os alunos com a mesma categoria e as mesmas características se 

poderia aspirar a desenvolver um ensino homogéneo, segundo o modelo da escola 

tradicional” (Rodrigues, 2001, pp. 15-16). 

Nos anos 60, nos países nórdicos europeus, apostou-se “(…) na escolarização 

das crianças em situação de deficiência sensorial no sistema regular de ensino, 

iniciando-se, assim, o movimento da integração escolar” (Sanches & Teodoro, 2006, p. 

64). De acordo com estes autores, nos países em que ocorreu este movimento, os jovens 

em condição de NEE foram colocados nas classes regulares e tinham o 

acompanhamento de professores especializados do ensino especial, que desenvolviam o 

trabalho com estes alunos em espaços próprios, designados por salas de apoio (Correia, 

1999). Neste sentido, era-lhes prestado um apoio educativo dentro da escola regular. Por 

sua vez, “o apoio educativo centrava-se no próprio aluno e a sua presença na classe 

regular não pressupunha modificações, quer na organização quer no desenvolvimento 

do processo ensino-aprendizagem” (Correia, 1999, p. 26). Este movimento alargou-se 

aos restantes países europeus, incluindo Portugal, tendo atingindo a sua maior 

emergência na década de 70, do século passado. Contudo, Sanches e Teodoro (2006) 

referem que “Portugal aderiu parcialmente, uma vez que as escolas especiais continuam 

a funcionar ao lado da integração da maioria destes alunos nas classes do ensino 

regular” (p. 66). 

A integração de crianças categorizadas como apresentando NEE pretendia 

responder às necessidades educativas de cada indivíduo e, ao mesmo tempo, 

disponibilizar aos jovens apoio educativo. Correia (1999) salienta que se esperava que o 

professor, da criança em condição de NEE, realizasse actividades individualizadas e 

colaborasse na integração, ao mesmo tempo que promovia outras actividades para a 

restante turma. 

Autores como Sanches e Teodoro (2006) consideram que o movimento da 

integração escolar

retirou as crianças e os jovens em situação de deficiência das instituições de ensino 
especial, em defesa da sua normalização, o que lhes permitiu o usufruto de um novo 
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espaço e novos parceiros de convívio, de socialização e de aprendizagem (a escola
regular). As práticas pedagógicas foram também transportadas das instituições de 
ensino especial para a escola regular, numa vertente mais educativa, configuradas num 
programa educativo individual, de acordo com as características do aluno, desenhado e 
desenvolvido, essencialmente, pelo professor de educação especial. (p. 66)

O conceito de educação integrada emerge e a escola começa a ser vista como um 

“(…) espaço educativo aberto, diversificado e individualizado, em que cada criança 

possa encontrar resposta à sua individualidade, à sua diferença” (Correia, 1999, p. 19).  

Na década de 70, ocorreram alterações que Rodrigues (2001) considera 

relevantes, uma vez que se passou de uma “(…) mudança conceptual de uma visão 

categorial para uma visão não categorial (…) dado que permite a passagem da 

concepção médico-pedagógica (centrada na categoria de deficiência) para uma 

concepção educacional (centrada nas necessidades educativas especiais) e permite 

conceptualizar o sistema de apoio em bases muito diferentes” (p. 17). 

Nos Estados Unidos da América, na década de 80, surgiu um movimento 

denominado por  “(…) “Regular Education Iniciative (REI)”” (Correia, 1999, p. 32, 

aspas no original) que defendia uma colaboração entre os professores do ensino regular 

e do ensino especial, para responderem às necessidades dos alunos em condição de 

NEE. Segundo os mesmos autores, é o movimento REI que, mais tarde, deu lugar ao 

princípio da inclusão. 

O movimento da inclusão, que emerge no decorrer das décadas de 80 e 90, deu 

origem à elaboração de novos documentos que o consubstanciam. Na década de 90, a 

Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais: Acesso e Qualidade,

promovida pela UNESCO, conduziu à Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994),

assinada por 92 países e 25 organizações internacionais, que se comprometeram a 

colocar em prática os princípios fundamentais das escolas inclusivas. Em Portugal, 

surgiram novos documentos baseados nestes princípios, como o Despacho Conjunto nº 

105/97 (Gabinete dos Secretários de Estado da Administração Educativa e da Educação 

e Inovação, 1997), em alguns aspectos, o Decreto-Lei 319/ 91, de 23 de Agosto de 1991 

(ME, 1991) e o que se encontra actualmente em vigor o Decreto-Lei 3/08 de 7 de 

Janeiro de 2008 (ME, 2008). 

Um outro acontecimento importante decorreu em Dakar, em 2000: o Fórum 

Mundial de Educação (UNESCO, 2000), onde foi proclamada a necessidade de 

assegurar que todas as crianças, jovens e adultos tivessem acesso equitativo à educação 
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e que os processos de ensino e aprendizagem fossem adequados ao desenvolvimento de 

cada um. Assim, o movimento da escola inclusiva começa a assumir relevância e a ser 

considerado para todos os alunos que frequentam a escola e não apenas para os que se 

apresentam em condição de NEE (Ainscow & César, 2006). Os vários governos foram 

acompanhando o movimento através da produção de documentos enquadradores de 

medidas legislativas sustentadoras das práticas educativas (César & Ainscow, 2006).  

1.2.2 Documentos de política educativa

1.2.2.1 Internacionais: da Public Law 94-142 à Declaração de Salamanca

No decorrer do século XX, foram produzidos vários documentos de política 

educativa internacionais que, de acordo com o tempo e o espaço, pretendiam regular a 

educação dos alunos em condição de NEE. Na década de 70, do século passado, surge a 

Public Law 94-142: The Education for All Handicapped Children Act (Congress, 1975),

que foi aprovada pelo congresso dos Estados Unidos da América, em 1975. Esta lei 

pretende promover o direito à educação para as crianças em condição de NEE e reforça, 

também, de acordo com Correia (1999), a colocação da criança em meios que 

satisfaçam as suas necessidades educativas, a elaboração de planos educativos 

individuais, formação de professores e outros técnicos, materiais adequados e o 

envolvimento dos pais.

Esta lei, em 1990, sofre uma revisão realizada pelo congresso americano –

Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) – que, de acordo com Correia 

(1999), continuou a ter os mesmos princípios mas responsabiliza mais as escolas na 

transição do aluno para a vida profissional; incluiu as categorias de autismo e 

traumatismo craniano e recorre ao termo disability em vez de handicap. 

Na mesma década, no Reino Unido, surge o Warnock Report (Warnock, 1978), 

que introduziu uma nova perspectiva na educação dos indivíduos em situação de 

deficiência, designação utilizada na época, e os que, até à altura, por outros motivos, se 

encontravam excluídos do sistema de ensino, uma vez que foi introduzido o conceito de 

necessidades educativas especiais. Contudo, a definição oficial do conceito ocorreu em 

1981, em Inglaterra, com o Education Act, “(…) considerando-se que uma criança 

necessita de educação especial se tiver alguma dificuldade de aprendizagem que exija 

uma medida educativa especial” (Sanches & Teodoro, 2006, p. 67). 
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Com o Warnock Report (Warnock, 1978) ocorreu a passagem de ênfase, dos 

critérios médicos para a análise das dificuldades que os alunos apresentam, ou seja, para 

a ênfase nos aspectos educativos. Tal como afirmam Ainscow e Ferreira (2003), “(…) o 

modelo médico criou precedentes para a exclusão de qualquer criança que experimenta 

barreiras à sua participação e aprendizagem conforme os padrões de cada escola” (p. 

106). O Warnock Report (Warnock, 1978) desdobra as modalidades de acção destinadas 

às crianças em idade escolar que não alcançaram os propósitos previstos, em três 

categorias de NEE: a necessidade de ter acesso ao currículo; alguns destes alunos terem 

um currículo especial ou modificado; e favorecer um ambiente educativo onde 

decorrem os processos de ensino e aprendizagem. 

O ano de 1981 foi declarado, pelas Nações Unidas, o Ano Internacional das 

Pessoas com Deficiência e a década de 1983 a 1993 foi A Década das Pessoas com 

Deficiência. Estas medidas contribuíram para a consolidação das práticas e dos novos 

conceitos relativamente às pessoas em condição de NEE e permitiram 

a defesa do princípio da igualdade de oportunidades, implicando medidas legais aos 
diversos níveis, tendentes a tornar a sociedade e os diferentes serviços e recursos 
acessíveis para todos. Não se tratava simplesmente de ajudar a pessoa com deficiência e 
adaptar-se aos requisitos da sociedade mas de modificar as estruturas sociais de modo a 
que pudessem responder às necessidades das pessoas com problemas específicos” 
(Bénard da Costa, 1999, p. 26).

No ano de 1990, em Jomtien, Tailândia, o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), a The United Nations Children’s Fund (UNICEF), a United 

Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) e o Banco 

Mundial organizaram a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, onde 

estiveram presentes os ministros da educação de 155 países e aproximadamente 1500 

delegados de agências não governamentais, com o propósito de se alargar o acesso à 

educação de 200 milhões de crianças, de vários países do mundo, que se calculava 

estarem excluídas da escola (Bénard da Costa, 2003). No decorrer desta conferência foi 

estipulado que os países devem exercer medidas para que possa existir igualdade de 

acesso à educação de todas as pessoas em condição de NEE e, assim, possam participar 

no processo educativo. Para além disso, foram definidos quais os objectivos que 

deveriam ser alcançados até ao ano 2000, dos quais destacamos o alargamento da rede 

de ensino do pré-escolar e a generalização do acesso ao 1º ciclo do ensino básico, 

redução do analfabetismo, desenvolvimento do sucesso escolar e o desenvolvimento de 
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competências que sejam promover a inclusão na vida profissional, na saúde e bem estar 

da população. 

No ano de 1993, as Nações Unidas elaboraram as Normas sobre a Igualdade de 

Oportunidade para Pessoas com Deficiência com o propósito de lutar contra a 

discriminação a que as pessoas em condição de NEE, se encontravam sujeitas. Este 

documento abrange áreas como a educação, emprego, acessibilidades, segurança social, 

vida familiar, recursos financeiros e a participação na vida cultural, recreativa, 

desportiva e religiosa, estando organizado em 23 normas. De acordo com Bénard da 

Costa (2003), “desde a sua publicação e distribuição por todos os países, este 

documento tem constituído uma referência incontornável que é citada pela quase 

totalidade de leis e documentos normativos e legislativos que se referem a esta matéria e 

tem servido de modelo às principais agências internacionais que se relacionam com esta 

área” (p. 6). 

No decorrer da década de 90, a Conferência Mundial sobre Necessidades 

Educativas Especiais: Acesso e Qualidade, em Salamanca, veio produzir um documento 

que sintetiza as conclusões desta conferência designado por Declaração de Salamanca e 

Enquadramento da Acção na Área das NEE (UNESCO, 1994). Esta declaração tem sido 

base de debate/reflexão e de ponto de referência na produção de novos documentos na 

área da política educativa. Nesta conferência, ocorrida em Junho de 1994, participaram 

92 governos e 25 organizações mundiais e é “(…) considerada como um marco 

fundamental na evolução dos princípios e das práticas em relação à educação de 

crianças com necessidades educativas especiais ” (Bénard da Costa, 1999, p. 29), tendo 

sido “(…) consignado o conceito de educação inclusiva, como forma mais completa e 

efectiva de aplicação do conceito de escola para todos” (Bénard da Costa, 1999, p. 29, 

itálico no original).  

O conceito de educação inclusiva foi delineado neste documento e 

apresentaram-se um conjunto de práticas que se encontram orientadas nesse sentido.

Destacamos o Capítulo 2, Ponto 16, “a legislação deverá reconhecer o princípio da 

igualdade de oportunidades para as crianças, os jovens e os adultos com deficiência na 

educação primária, secundária e terciária, sempre que possível em contextos integrados” 

(UNESCO, 1994, p. 17). No sentido de uma escola inclusiva, a Declaração de 

Salamanca (UNESCO, 1994) refere que as escolas devem ser capazes “(…) de  

desenvolver uma pedagogia centrada nas crianças, susceptível de educar a todas com 
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sucesso, incluindo as que apresentam graves incapacidades” (UNESCO, 1994, p 6) uma 

vez que 

uma pedagogia centrada na criança é benéfica para todos os alunos e, como 
consequência, para a sociedade em geral, pois a experiência tem demonstrado que esta 
pedagogia pode reduzir substancialmente as desistências e as repetições e garantir um 
êxito escolar médio mais elevado (…) as escolas centradas na criança são, assim, a base 
de construção duma sociedade orientada para as pessoas, respeitando quer as diferenças, 
quer a dignidade de todos os seres humanos. (UNESCO, 1994, p. 7) 

No mesmo documento, no Capítulo 1, Ponto 7, vem expresso o princípio 

fundamental das escolas inclusivas:

O princípio fundamental das escolas inclusivas consiste em todos os alunos aprenderem 
juntos, sempre que possível, independentemente das dificuldades e das diferenças que 
apresentem. Estas escolas devem reconhecer e satisfazer as necessidades diversas dos 
seus alunos, adaptando-se aos vários estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a 
garantir um bom nível de educação para todos, através de currículos adequados, de uma 
boa organização escolar, de estratégias pedagógicas, de utilização de recursos e de uma 
cooperação com as respectivas comunidades. (UNESCO, 1994, pp. 11-12)

No ano seguinte à Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), realizou-se, em 

Copenhaga, a Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento Social de Copenhagen com o 

objectivo de erradicar a pobreza, o desemprego e a marginalização, tendo sido definido 

que “se devem garantir às crianças, jovens e adultos com deficiência, oportunidades 

iguais em contextos integrados, tomando em plena consideração as diferenças 

individuais e as diversidades de situações” (Bénard da Costa, 2003, para. 60).

Em Abril de 2000, foi realizado em Dakar, o Fórum Mundial de Educação, em 

que foram avaliadas a concretização das medidas definidas na Conferência Mundial 

sobre Educação para Todos, para além de terem sido propostas novas metas relativas à 

efectivação da educação para todos, com um prazo de execução até ao ano de 2015. 

Nesta conferência considerou-se que houve melhorias significativas em alguns países, 

relativamente à educação para todos. Contudo, mais de 113 milhões de crianças 

continuam sem ter acesso à escola, 880 milhões de adultos são analfabetos, no sistema 

educativo ocorrem situações de discriminação de género e que o processo de 

aprendizagem não está adequado às necessidades futuras de cada indivíduo e da 

sociedade (UNESCO, 2000). O Fórum Mundial de Educação deu um contributo 

importante para que se tenha em consideração a educação inclusiva para todos, onde o 

conceito necessidades educativas especiais é alargado a todos os que possam estar 
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sujeitos a barreiras impeditivas de acesso a uma educação de qualidade pelo género, 

etnia ou nível sócio-económico (César & Ainscow, 2006; UNESCO, 2000). 

1.2.2.2 Nacionais: dos anos 70 do séc. XX à actualidade

Desde 1976, data da aprovação da Constituição da República Portuguesa, até à 

actualidade, foram produzidos vários documentos de política educativa, em Portugal, 

que têm a finalidade de melhorar a educação dos alunos em condição de NEE. No ano 

de 1977, surge o Decreto-Lei nº 174/77 que “(…) correspondia a um modelo médico, 

centrado na categorização dos alunos considerados “integráveis”” (Bénard da Costa, 

1999, p. 30, aspas no original). Contudo, é em 1986, que com a aprovação na 

Assembleia da Republica, em 24 de Julho de 1986, da Lei de Bases do Sistema 

Educativo (AR, 1986), Lei nº 46/86, permite que todos os portugueses tenham acesso à 

educação e à cultura, tal como vem expresso no Artigo 2º, Número 1. Este documento 

procura dar resposta à diversidade que surge na sociedade através do ensino especial 

nos estabelecimentos de ensino regular, assumindo o Estado o papel de ensino das 

crianças em condição de NEE, uma vez que até à altura esta era realizada em 

organizações privadas. A educação especial, que estava a cargo do sector da segurança 

social, passa para o pelouro do ministério da educação, tendo este de “(…) definir as 

normas gerais da educação especial, nomeadamente nos seus aspectos pedagógicos e 

técnicos e apoiar e fiscalizar o seu cumprimento e aplicação” (AR, 1986, art. 18º, nº 7). 

Esta lei assegurou às crianças em condição de NEE, que apresentassem deficiências 

físicas e mentais, “(…) condições adequadas ao seu desenvolvimento e pleno 

aproveitamento das suas capacidades” (LBSE, art. 7º, alínea j)). Contudo, a lei 

reconhece que se pode recorrer a escolas especiais “(…) quando comprovadamente o 

exijam o tipo e o grau de deficiência do educando” (LBSE, art. 18º, nº 2).

No ano de 1990 entrou em vigor a Decreto-Lei 35/90, de 25 de Janeiro (ME, 

1990), que permitiu que todas as crianças que fossem portadoras de qualquer grau ou 

tipo de deficiência fossem abrangidas pela escolaridade obrigatória. Em 1991, o 

Decreto-Lei nº 319/91, de 23 de Agosto, substitui a categorização dos alunos, até então 

utilizada, tendo por base “(…) decisões de foro médico, pelo conceito de “alunos com 

necessidades educativas especiais”, baseada em critérios pedagógicos (ME, 1991, p. 1). 

Nesta lei, a Escola passa a assumir maior responsabilidade pela integração dos alunos 

em condição de NEE. Para além disso, foi estabelecido o regime educativo especial que 
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“(…) consiste na adaptação das condições em que se processa o ensino-aprendizagem 

dos alunos com necessidades educativas especiais” (ME, 1991, p. 4390), que contempla 

um conjunto de medidas de que estes alunos podem beneficiar e que devem constar no 

plano educativo individual e no programa educativo (ME, 1991, artos 15º e 16º).  A 

elaboração do programa educativo fica a cargo “(…) do professor de educação especial 

que superintende na sua execução” (ME, 1991, artº 17º). Estamos de acordo com 

Bénard da Costa (2003) quando refere que este decreto-lei não pretende, ainda, 

(…) promover a mudança da escola e das estratégias utilizadas na sala de aula, não se 
trata de responsabilizar o professor regular, não se trata de encarar num todo a 
população escolar, verificando quais as diversas barreiras que se colocam à sua 
participação no processo educativo. Trata-se, sim, de saber que crianças apresentam 
necessidades especiais, de procurar responder a essas necessidades e de, através dessa 
acção de tipo “remediativo”, fazer com que se integrassem o melhor possível no sistema 
educativo vigente” (para. 69)

No ano de 1997, sob a influência da Declaração de Salamanca (UNESCO, 

1994), elaborada três anos antes, surge o Despacho nº 105/97 que, de acordo com 

Bénard da Costa (1999),

(…) visa a reformulação dos conceitos e das práticas dos serviços de apoio com base 
nas novas perspectivas defendidas em Salamanca: um modelo centrado na escola e no 
currículo, constituindo um suporte ao desenvolvimento de escolas orientadas pela 
perspectiva inclusiva – todas as crianças têm lugar na escola e é esta que tem que se 
adequar à diversidade da população escolar”. (p. 30, itálico no original). 

Este despacho veio regular a inserção dos professores de apoio nas escolas e a 

criação de equipas de coordenação dos apoios educativos, tendo uma base concelhia. 

Neste documento são descritos o processo de colocação destes recursos nas escolas e 

qual a dependência que terão das direcções regionais de educação. Este documento,

apesar de procurar traduzir o modelo inclusivo, teve alguns procedimentos que 

limitaram uma mudança de atitude (Bénard da Costa, 2003). Esta autora salienta que 

a forma de colocação dos professores, dependente da prévia categorização dos alunos 
considerados com NEE, a falta de autonomia do funcionamento destas Equipas de 
Coordenação e, sobretudo, a ausência de uma formação e de um suporte continuado dos 
elementos docentes responsáveis por estas estruturas de apoio, limitaram, 
consideravelmente, o impacto destas medidas” (Bénard da Costa, 2003, para. 72). 

No novo milénio, surge o Decreto-Lei nº 3/08, de 7 de Janeiro (ME, 2008), que 

veio revogar o Decreto-Lei 319/91, de 23 de Agosto. No preâmbulo deste documento 
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fazem-se alusões a uma escola inclusiva que se encontre adequada à diversidade de 

alunos que a frequentam, referindo que deve haver uma equidade educativa em que 

“(…) 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” (ME, 2008, p. 154). Este documento considera que todos os 

alunos apresentam necessidades educativas mas salienta que, por vezes, existem 

necessidades específicas que necessitam de apoios especializados e define-os. Por sua 

vez, os apoios especializados pretendem responder aos alunos que apresentam NEE, ou 

seja, são para os alunos que têm 

(…) limitações significativas ao nível da actividade e da participação, num ou vários 
domínios de vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de carácter 
permanente, resultando em dificuldades continuadas ao nível da comunicação, da 
aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do relacionamento interpessoal e da 
participação social” (ME, 2008, p. 155). 

Neste sentido no Capítulo 1, Artigo 1, Ponto 2, encontram-se explícitos os 

objectivos da educação especial, que pretende 

(…) a inclusão educativa e social, o acesso e o sucesso educativo, a autonomia, a 
estabilidade emocional, bem como a promoção da igualdade de oportunidades, a 
preparação para o prosseguimento de estudos ou para uma adequada preparação para a 
vida profissional e para uma transição da escola para o emprego das crianças e dos 
jovens com necessidades educativas especiais” (ME, 2008, p. 155). 

Este decreto-lei tem por base o modelo de uma escola inclusiva referindo que a 

Escola deve adaptar-se, a todos os níveis, para que responda às necessidades de carácter 

permanente dos alunos. A referenciação dos alunos em condição de NEE vem explicita 

no Capítulo 2, Artigo 5º e, após o processo desencadeado e caso a avaliação considere 

que não é uma situação de necessidades educativas que necessitem da intervenção dos 

serviços educação especial, este deve ser encaminhado para os apoios disponibilizados 

pela escola que se adeqúem à situação do aluno (ME, 2008). Contudo, é importante 

referir que muitas das escolas não apresentam condições, nem técnicos disponíveis para 

encaminhar os alunos que não se enquadrem no caso das necessidades educativas 

permanentes. Ao analisarmos este documento, apercebemo-nos que os alunos 

disléxicos, surdos ligeiros, bem com os portadores de paralisia cerebral, não se 

enquadram na noção de NEE permanentes. Deste modo, o Decreto-Lei 3/2008 apresenta 

algumas lacunas que podem revelar indícios de exclusão, uma vez que alguns destes 

alunos podem não ter acesso a certas medidas educativas. 
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A avaliação é realizada tendo por base a Classificação Internacional da 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, da Organização Mundial de Saúde. Deste modo, 

consideramos que, neste decreto-lei, recorre-se a um modelo médico, algo que tinha 

sido abandonado em anos anteriores. Os alunos em condição de NEE permanentes, de 

acordo com o Decreto-Lei 3/2008, de 7 de Janeiro, têm um programa educativo 

individual que “(…) fixa e fundamenta as respostas educativas e respectivas formas de 

avaliação” (ME, 2008, p. 156), onde deve constar a “ (…) identificação, história escolar 

e pessoal relevante, conclusões do relatório de avaliação e as adequações no processo de 

ensino e de aprendizagem a realizar, com indicação das metas, das estratégias, recursos 

humanos e matérias e formas de avaliação” (ME, 2008, p. 157). 

Este documento introduz uma nova alteração: as escolas de referência, para a 

educação bilingue de alunos surdos, para a educação de alunos cegos e com baixa visão 

e prevê, também, a criação de unidades de ensino estruturado para alunos com 

perturbações do espectro do autismo e unidades de apoio especializado para alunos com 

multideficiência e surdocegueira congénita. No nosso entender, a criação destes meios 

irá permitir que haja escolas que se encontrem mais especializadas numa determinada 

NEE e que, assim, possam responder mais adequadamente às necessidades educativas 

dos alunos. Este documento também recorre a um conjunto de medidas educativas: (a) 

apoio pedagógico personalizado; (b) adequações curriculares individuais; (c) 

adequações no processo de matrícula; (d) adequações no processo de avaliação; (e) 

currículo específico individual; e (f) tecnologias de apoio. Estas medidas “(…) 

pressupõem o planeamento de estratégias e de actividades que visam o apoio 

personalizado aos alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente 

que integram obrigatoriamente o plano de actividades da escola de acordo com o 

projecto educativo de escola” (ME, 2008, p. 158).

O Decreto-Lei 3/2008, de 7 de Janeiro (ME, 2008), advoga a promoção de uma 

educação inclusiva, enunciando um conjunto de medidas educativas. Na investigação 

presente, ao elaborarmos as tarefas, tivemos em consideração a medida educativa que se 

refere às adequações curriculares individuais. No Artigo 18º, Ponto 1 (ME, 2008), vem 

expresso que, de acordo com o parecer do conselho de turma, as adequações 

curriculares não colocam em causa a aquisição das competências de final de ciclo e no 

segundo ponto, do mesmo artigo, refere-se que esta medida pode traduzir-se na 

introdução de outras áreas curriculares que não integrem o currículo escolar, tais como a 
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leitura e escrita em braille. Assim, na elaboração das tarefas tivemos presentes que a 

aluna cega tinha de alcançar, no final do ciclo, as mesmas competências que os colegas 

e que as tarefas seriam as mesmas, apenas estando escritas em braille, para a aluna cega 

e adaptadas às características dela.

1.2.3 Conceito(s) de educação inclusiva

Existem diversas definições de educação inclusiva. De acordo com Rodrigues 

(2001), é importante começar por fazer uma distinção entre escola inclusiva e educação 

inclusiva. Este autor considera que a escola inclusiva é bastante diversificada e que 

pretende que os alunos não a abandonem. Contudo, para se ter uma educação inclusiva é 

necessário uma escola para todos. Mas, a par desta situação, há “vozes apelando para 

uma escola mais selectiva, mais escola e mais impositiva” (Rodrigues, 2001, p. 20). 

Perante isto, o autor questiona: “Poderá existir uma escola inclusiva numa sociedade 

que não o é?” (Rodrigues, 2003, p. 91), ao mesmo tempo que pergunta se há alternativa 

à inclusão escolar. Pensamos que, para que na sociedade exista justiça social, é 

importante que se promovam práticas inclusivas, onde a educação seja um direito de 

todos. 

De acordo com o princípio fundamental da inclusão, a “(…) escola está à 

disposição de todas as crianças em igualdade de condições e é obrigação da comunidade 

proporcionar-lhes um programa público e gratuito de educação adequado às suas 

necessidades” (Correia, 1999, p. 14). Neste sentido, a Escola deve-se adaptar à 

diversidade dos alunos que abrange, pretendendo-se, deste modo, que nas escolas, a 

diversidade seja encarada como uma vantagem e não como algo a combater (César, 

2003; César & Santos, 2006), tal como vem expresso na Declaração de Salamanca 

(UNESCO, 1994).

César (2003) define a escola inclusiva como: 

uma escola (…) em que as complementaridades das características de cada um 
permitem avançar, em vez de serem vistas como ameaçadoras, como um perigo que põe 
em risco a nossa própria integridade, apenas porque ela é culturalmente diversa da do 
outro, que temos como parceiro social (p. 119). 

e acrescenta que a escola inclusiva deve ser encarada “(…) como uma realidade que se 

deseja para todos, porque todos somos especiais, todos temos características próprias 

que nos distinguem dos demais, percursos de vida que são só nossos, sentimentos que 
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vivenciámos, sistemas de valor que construímos” (César, 2003, p. 121, negrito no 

original). Tendo em consideração o pressuposto de uma escola inclusiva, esta autora 

sublinha que a escola é que se deve adaptar à população escolar que a frequenta e, para 

que isto ocorra, é necessário um conjunto de mudanças organizacionais. 

Uma educação inclusiva pressupõe, de acordo com Sanches e Teodoro (2007),

“(…) que a heterogeneidade do grupo não é mais um problema mas um grande desafio à 

criatividade e ao profissionalismo dos profissionais da educação, gerando e gerindo 

mudanças de mentalidades, de políticas e de práticas educativas” (p. 110). Estes 

mesmos autores referem que, para que nas escolas se pratique uma educação inclusiva, 

é necessário que ocorra uma mudança nas metodologias que se utilizam, ou seja, é 

essencial que ocorra “(…) uma mudança de mentalidades [e] (…) é necessário criar 

condições e recursos adequados a cada situação” (Sanches & Teodoro, 2006, p. 74). 

Salientam, ainda, que a “educação inclusiva não significa educação com representações 

e baixas expectativas em relação aos alunos, mas sim a compreensão do papel 

importante das situações estimulantes, com graus de dificuldade e de complexidade que 

confrontem os professores e os alunos com aprendizagens significativas, autênticos 

desafios à criatividade e à ruptura das ideias deitas (…)” (p. 73).

Por outro lado, Bénard da Costa (1999) considera que a educação inclusiva é um 

“(…) direito de todas as crianças, independentemente dos problemas ou deficiência que 

possuam, frequentarem as escolas da sua área (…) e o consequente direito de viverem 

na sua família, de participarem da sua comunidade, de conviverem com os seus 

vizinhos, é antes de mais, uma questão de direitos humanos” (p. 25). 

Para que a Escola seja inclusiva é necessário que esta rompa com os valores da 

escola dita tradicional e, para que estas tenham sucesso na inclusão dos alunos, devem 

apostar no movimento de inclusão “(…) como uma meta de igualdade e verdadeira 

equidade para todos os alunos” (Rodrigues, 2003, p. 100). O mesmo autor (2001)

sublinha que o conceito de educação inclusiva “(…) procura responder, de forma 

apropriada e com alta qualidade, à diferença em todas as formas que ela possa assumir” 

(p. 19), considerando que a educação inclusiva é um processo que tem os indivíduos e 

os grupos como objecto, em que a diferenciação pedagógica é a metodologia a ser 

adoptada, tendo um currículo em construção (Rodrigues, 2001). César e Ainscow 

(2006), indo ao encontro dos vários documentos produzidos, advogam que a educação é 

um direito humano e que esta servirá de base para que a sociedade, em que nos 
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encontramos inseridos, seja mais justa. Neste sentido, a educação inclusiva pode 

contribuir para que a exclusão social diminua.

Consideramos que, em Portugal, o desenvolvimento da educação especial até à 

actualidade foi sendo acompanhado por investigadores e professores nas escolas 

portuguesas, passando de uma abordagem integradora para uma inclusiva. Estas 

alterações foram o reflexo da sensibilidade da sociedade para esta problemática, 

juntamente com a publicação de diversos documentos, que foram surgindo a nível 

internacional. Os sucessivos governos portugueses foram dando orientações, através de 

certas políticas educativas e respectiva publicação de documentos legislativos, de que 

iam ao encontro das tendências internacionais. Apesar destes documentos 

perspectivarem a importância de uma escola inclusiva é necessário referir que, neste 

momento, coexistem diversos modos de ver a inclusão na sociedade portuguesa e na 

própria instituição escolar.

1.3. INTERACÇÕES SOCIAIS E APRENDIZAGEM 

Na educação, as interacções sociais na sala de aula têm assumido grande 

importância, principalmente nas três últimas décadas, o que tem levado vários 

investigadores a debruçarem-se sobre este assunto. Com efeito, diversos estudos 

reconhecem que as interacções sociais assumem relevância no percurso de 

aprendizagem dos alunos (Carvalho & César, 2000; Carvalho, 2005; César, 2003, 2009; 

Doise, Mugny, & Perret-Clermont, 1975; Schubauer-Leoni & Perret-Clermont, 1997, 

entre outros). Mas, como sublinha Perret-Clermont (2009), as interacções sociais na sala 

de aula têm a ver com as escolas, enquanto instituições políticas e sociais, que 

enquadram o campo das interacções e com os alunos, que trazem as suas histórias de 

vida configuradas pela famílias e pela sociedade. Ainda segundo esta autora, a 

compreensão desta interdependência pode ajudar a desenhar situações pedagógicas que 

favoreçam a inclusão de minorias, de que se destacamos alunos em condição de NEE, 

nas escolas locais, promovendo o enriquecimento dos outros alunos.

Para falar de interacções é necessário recuar no tempo e convocar os trabalhos 

de Piaget, que se centraram no estudo do desenvolvimento cognitivo dos indivíduos.

Mas, como refere César (2000b),
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Piaget reconhece claramente o papel das interacções sociais em dois aspectos que para 
ele são fundamentais: a capacidade de descentração do sujeito, condição essencial para 
que ele possa vir a coordenar pontos de vista diferentes do seu, a capacidade do sujeito 
construir o seu próprio conhecimento e de criar. (p. 18)

Na interacção, a noção de conflito cognitivo assume um papel crucial, uma vez 

que o conflito suscitado pelo confronto entre pontos de vista diferentes provoca 

desequilíbrios, que os indivíduos procuram ultrapassar de modo activo (Oliveira, 2006). 

Os continuadores de Piaget retomam o conceito de conflito cognitivo na compreensão 

do desenvolvimento cognitivo dos indivíduos, como é sublinhado por César (2000b),

os autores neo-piagetianos, já influenciados pela teoria de Vygotsky, alargaram esta 
noção, passando a falar de conflito sócio-cognitivo, ou seja, afirmando que existe 
necessidade do sujeito se descentrar das suas próprias conjecturas e estratégias de 
resolução para ser capaz de aprender as dos outros, mas que esse processo não pode ser 
gerido apenas a nível cognitivo. (p. 17)

Com efeito, a noção de conflito sócio-cognitivo (Doise, Mugny, & Perret-

Clermont, 1975) significa que a descentração se processa em termos cognitivos, mas os 

indivíduos têm, também, de gerir uma relação interpessoal (César, 1994). Neste sentido, 

estamos de acordo com Carvalho e César (2000) ao argumentarem que a noção de 

conflito sócio-cognitivo é

(…) essencial pois permite compreender a dinâmica entre o social e o individual, 
presente quando o sujeito se confronta com outro, em relação a uma tarefa que têm de 
resolver em conjunto, com vários saberes e competências que cada um possui, 
acontecendo tudo isto num contexto social que não é neutro (p. 86). 

Segundo Rogoff (1990), Piaget privilegiou as interacções entre pares e sentia 

que as interacções que ocorrem com um adulto podiam “(…) não conduzir à 

reestruturação cognitiva devido às diferenças das relações de poder entre adultos e

crianças” (p. 147). Vygotsky (1932/1978), na sua teoria, privilegia a interacção com 

pares mais competentes, nomeadamente entre crianças e adultos, o que tem a ver com a 

importância que atribui à interacção “enquanto meio pelo qual as crianças começam a 

usar as ferramentas intelectuais da sua sociedade” (Rogoff, 1990). Esta autora 

acrescenta, ainda, que as duas perspectivas realçam a importância das interacções 

sociais na partilha de significado entre os pares. O papel da partilha de significado foi 

investigado por diversos autores, de que se destacam Wertsch (1991) e Perret-Clermont 

(1978).
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Segundo Wertsch (1991), no decorrer da comunicação entre dois sujeitos, para 

que esta comunicação possa ocorrer, é necessário que se crie entre eles uma 

intersubjectividade, ou seja, é necessário que haja partilha de significados, por forma a 

que todos os intervenientes compreendam o que estão a discutir. Se em alguma situação 

não existir intersubjectividade, a comunicação entre os sujeitos pode estar inviabilizada. 

Numa sala de aula, para que ocorram interacções entre os alunos e entre estes e o 

professor é fundamental que haja a partilha de significados, ou seja, tem de existir 

intersubjectividade. 

Os estudos de Vygotsky (1932/1978) deram maior ênfase à parte social da

aprendizagem, considerando-a fundamental para a sua compreensão, bem como para 

promover o desenvolvimento. Segundo este autor,

(…) o papel do meio social é determinante, através das interacções sociais, para 
implementar o desenvolvimento da criança, pois toda a cognição é mediada pelas 
interacções sociais que ela estabelece (César, 2003, p. 19).

As funções mentais superiores, tais como a linguagem e o pensamento, 

desenvolvem-se através das interacções que se estabelecem entre o sujeito e o meio 

social em que ele se encontra inserido (Vygotsky, 1932/1978). Para que ocorra 

aprendizagem, o sujeito tem de apropriar ferramentas culturais e desenvolver 

ferramentas mentais e, neste caso, as interacções sociais são mediadoras no acesso às 

ferramentas culturais, podendo assumir, ou não, um papel facilitador. 

A influência da teoria vygotskiana faz-se sentir na investigação e os estudos 

realizados em diversos contextos sociais ganham relevância (César, 2000c). Deste 

modo, como refere esta autora, o contexto social e relacional em que as tarefas são 

realizadas passa a ter um papel relevante, uma vez que o desempenho dos sujeitos é 

influenciado pela situação em que se encontram, pelo estatuto de quem lhes apresenta a 

tarefa, o modo como a interpretam e as questões que lhe são colocadas. 

O conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), cunhado por 

Vygotsky (1932/1978), contribuiu para a compreensão que as interacções sociais têm na 

apropriação de conhecimento e mobilização/desenvolvimento de competências. Este

autor definiu a ZDP como sendo, “(…) a distância entre o nível actual de 

desenvolvimento determinado pela resolução independente de problemas e o nível 

potencial de desenvolvimento determinado através da resolução de problemas sob a 

orientação de adultos ou em colaboração com pares mais capazes” (Vygotsky, 
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1932/1978, p. 86). Nesta perspectiva, quando um aluno recorre às funções mentais 

superiores que estão em desenvolvimento, só consegue resolver uma determinada tarefa

se for realizada em interacção com colegas em que estas funções se encontrem mais 

amadurecidas. Contudo, no decorrer desta interacção, ambos os sujeitos progridem, 

como realça César (2000a, 2009),

o processo interactivo reveste-se de mais potencialidades, pois tanto é possível 
apreender conhecimentos e adquirir competências com um par mais competente, como 
com um par igualmente ou menos competente (César, 2000a, p. 10).

Neste sentido, na sala de aula é importante proporcionar, através da selecção, 

adaptação e/ou elaboração de tarefas apropriadas, o estabelecimento interacções para 

que os alunos tenham “processos de raciocínio diferentes (...) para os fazer confrontar-

se com outras formas de resolução, mas que tenham possibilidade de estabelecer um 

diálogo compreensível para ambos” (César, 2000b, p. 10). Na sala de aula, os alunos 

conseguem progredir quando trabalham na ZDP, passando a realizar sozinhos o que 

anteriormente realizavam em interacção, com um par mais competente. A este 

propósito, Abrantes (1994) sublinha que “(…) ajudar os colegas pode ser útil aos 

melhores alunos, ao permitir-lhes observar os processos conhecidos e reflectir sobre eles 

a um nível superior” (p. 169). 

Perret-Clermont (2004) retoma a noção de zona de desenvolvimento proximal, 

que (re)interpreta e amplia, conferindo-lhe uma outra  dimensão.

Num nível interpessoal, as confrontações diárias com o pensamento de outros parceiros 
é um incentivo poderoso que envolve enfrentar a alteridade de percepções, sentimentos, 
palavreado, ou pontos de vista dos seus parceiros. Os incentivos podem vir de um 
parceiro que se junte à actividade, reflexão, ou conversação, atingindo a zona de 
desenvolvimento proximal (eu prefiro a zona de pensamento proximal), e puxe a 
actividade psicológica em curso, nomeadamente por contribuir para a sua verbalização 
mas também apenas por criar uma diferenciação das acções e pensamentos (p. 5, itálico 
no original). 

Com efeito, esta autora enfatiza o confronto de pensamentos como um incentivo 

essencial, na medida em que proporciona actividade, diálogo e reflexão. Perret-

Clermont (2004) acrescenta, ainda, que o ambiente em que ocorrem as interacções é 

relevante, pois os conflitos sócio-cognitivos ocorrem com maior facilidade em 

ambientes onde os alunos se sintam emocionalmente seguros, de modo que a sua 

atenção esteja direccionada para as tarefas propostas.
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1.3.1 Interacções sociais na sala de aula 

Nas salas de aula, o professor e os alunos são os intervenientes principais nas 

interacções sociais que ocorrem e, de acordo com Carvalho (2005), as mais frequentes 

“nas escolas portuguesas [são] (…) as interacções verticais, em que o professor interage 

com os alunos mantendo sempre uma liderança na condução do processo interactivo e, 

muitas vezes, da resolução das tarefas que propôs aos alunos” (p. 550). As interacções 

verticais (professor-aluno) ocorrem com maior frequência quando o professor recorre a 

um ensino expositivo, uma vez que a formulação de perguntas, por parte do professor, é 

característica deste tipo de interacção. 

A formulação de questões pelos professores habitualmente apela à memória dos 

alunos, ou seja, as questões colocadas apresentam um baixo nível cognitivo (Pedrosa, 

2000). Para este autor, o recurso a estas questões, por parte dos professores, é para 

avaliar a informação retida pelos alunos, recorrendo-se a uma memorização de factos 

e/ou conceitos, bem como para obter feedback e, em algumas situações, encontram-se 

relacionadas com a gestão da sala de aula. No mesmo sentido, Mercer (1995), ao referir 

a construção guiada do conhecimento, que ocorre em cenários formais de educação, 

identifica três estratégias utilizadas pelos professores nas interacções verticais: (1) 

“evidenciar o conhecimento relevante do aluno”(p. 25); (2) “reagir ao que os alunos 

dizem” (p. 25); e (3) “descrever as experiências partilhadas pela turma” (p. 26). Neste 

sentido, o autor considera que as estratégias anteriormente definidas iriam contribuir 

para que os conhecimentos apropriados pelos alunos constituíssem o ponto de partida 

para os novos conhecimentos a apropriar.

Nos processos de ensino e de aprendizagem em que o aluno assume um papel 

central, é importante analisar e reflectir sobre as interacções horizontais (aluno-aluno),

que ocorrem na sala de aula. Alguns estudos que têm por base as interacções horizontais 

encontram-se relacionados com a noção de conflito sócio-cognitivo. Um exemplo é o 

estudo de Carvalho e César (2000), inserido num estudo mais amplo, que teve por 

objectivo compreender o papel das interacções sociais no desenvolvimento cognitivo de 

alunos do 7º ano de escolaridade, bem como compreender o papel das interacções entre 

pares nos desempenhos matemáticos dos alunos. 

Autores como Gilly, Fraisse e Roux (1988) estudaram o tipo de dinâmicas de 

interacção na resolução das tarefas e identificaram quatro tipos: (1) co-elaboração por 

co-construção, (2) co-elaboração por consentimento, (3) co-elaboração por confrontos 
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contraditórios; e (4) co-elaboração por confronto com desacordo. Na co-elaboração por 

co-construção existe acordo relativamente à estratégia de resolução a usar e ambos 

contribuem para a resolução, que se processa colaborativamente. Numa co-elaboração 

por consentimento, um dos elementos da díade sugere uma estratégia, com a qual o 

colega concorda, sem nada acrescentar. Numa co-elaboração por confrontos 

contraditórios, um dos elementos da díade sugere uma estratégia de resolução, que é 

contraposta com uma outra estratégia pelo colega, que não concorda com a primeira 

sugestão. Nesta situação, ou os alunos procuram um acordo, ou decidem trabalhar 

individualmente, adoptando uma estratégia para si. Na co-elaboração por confronto com 

desacordo, não existe entendimento perante a estratégia de resolução a utilizar, uma vez 

que um dos pares não concorda com a estratégia apresentada pelo colega. Nesta 

situação, este não propõe, nem contrapõe argumentos ou sugestões ao seu par. Neste 

tipo de interacção, pode acontecer que o elemento que sugeriu a primeira estratégia de 

resolução decida argumentar melhor, ou decida abandonar, simplesmente, a discussão e 

trabalhar individualmente.

Num outro estudo, Santos (2008) investigou a forma como um aluno cego, com 

sucesso académico, apresentando o nível etário esperado para o ano de escolaridade que 

frequentava, o 12º ano de escolaridade, construía o acesso às ferramentas culturais da 

matemática. Identificou seis formas de interacção entre a professora e o aluno: (a) a 

solicitação de feedback; (b) o esclarecimento de dúvidas; (c) a co-construção tutorial; 

(d) o reforço da auto-estima académica positiva; (e) o complemento de informação 

verbal; e (f) informação gestual. 

Na solicitação de feedback considerou as interacções que ocorreram, por parte 

da professora, para obter informações junto do aluno, tentando acompanhar o seu 

trabalho, permitindo-lhe compreender se o aluno percebia os conteúdos ou se 

acompanhava as explicações dadas. No esclarecimentos de dúvidas ocorreram

interacções quando a professora, perante uma dúvida do aluno, procurava fornecer-lhe 

informações que permitem ultrapassá-la. Na co-construcção tutorial, englobou 

momentos de interacção que ocorreram entre a professora e o aluno cego, onde 

ocorriam a resolução de exercícios, ou a exploração de novos conteúdos, de uma forma 

conjunta. Durante o reforço da auto-estima académica positiva, a professora estabeleceu

uma interacção com o aluno com o intuito de o felicitar pela sua participação ou pelos 

seus desempenhos. Na categoria que Santos (2008) designou por complemento de 
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informação verbal, a professora complementava, oralmente, a informação já veiculada, 

mas de um modo mais pormenorizado, de modo a auxiliar a compreensão e/ou 

visualização da informação fornecida. Na última categoria, a professora recorreu à 

linguagem gestual para ilustrar alguns conceitos que abordava na aula.    

Na educação formal dos alunos cegos, as interacções sociais assumem um papel 

primordial, uma vez que são formas privilegiadas de construção do acesso ao mundo 

que os rodeia e que se encontra para além do sentido do tacto (Tobin, Bozic, Douglas, 

Greaney, & Ross, 1997). Neste sentido, interessa promover estudos que permitam 

ampliar o conhecimento sobre as interacções sociais entre alunos, em particular quando 

são envolvidos alunos cegos, na realização de tarefas investigativas.

1.3.2. Trabalho colaborativo na sala de aula

O trabalho colaborativo constitui uma ferramenta fundamental para o exercício 

de uma cidadania crítica e participativa (César, 2003; Courela, 2007; Oliveira, 2006), 

sendo, também, um requisito cada vez mais exigido no mercado de trabalho. Deste 

modo, os professores devem ter em consideração a organização de trabalho que 

adoptam nas salas de aula, uma vez que terá influência na apropriação do conhecimento 

e na mobilização/desenvolvimento de competências dos alunos. 

Importa desde já fazer a distinção entre trabalho cooperativo e trabalho 

colaborativo, já que muitas vezes são utilizados como sinónimos. De acordo com César 

(1994), o trabalho cooperativo “(…) é uma corrente que se preocupa com a eficácia dos 

métodos pedagógicos utilizados, não com o funcionamento operatório dos sujeitos” (p. 

106). O ensino cooperativo surgiu como forma de colmatar o insucesso escolar e foi 

influenciado por factores culturais e sociais. Na opinião de Dillenbourg (1999), no 

trabalho cooperativo os indivíduos dividem o trabalho entre si, resolvendo-o 

individualmente e, posteriormente, os resultados obtido individualmente são juntos e,

deste modo, a tarefa é resolvida alcançando-se um produto final. 

Slavin (1980) define três elementos essenciais na aprendizagem cooperativa: (a) 

a estrutura das recompensas; (b) a estrutura da autoridade; e (c) a estrutura da tarefa. 

Relativamente à estrutura da recompensa, pode significar a atribuição de uma 

determinada classificação, o reforço positivo por parte do professor, ou outra forma de 

incentivo. Contudo, este autor recomenda que a recompensa de cada sujeito dependa do 
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desempenho dos colegas, de forma a contribuir para a interdependência positiva. Neste 

cenário, os alunos ajudam-se uns aos outros para alcançarem a recompensa. A estrutura 

da autoridade diz respeito à autonomia de que os alunos dispõem na resolução das 

tarefas propostas. De acordo com este autor, esta autonomia é muito variável, podendo o 

papel e responsabilidade de decisores ser atribuído aos alunos ou exclusivamente ao 

professor. Referindo-se à estrutura da tarefa, Slavin (1980) salienta que o trabalho em 

pequenos grupos é mais produtivo para a realização da tarefa.

Numa sala de aula, quando o professor recorre ao ensino cooperativo, assume-

se como a figura de autoridade e “(…) mantêm o controlo completo da turma, mesmo 

que os alunos trabalhem em grupos (…)” (Panitz, 1999, para. 6) na realização de uma 

tarefa. De acordo com este autor, quando o professor recorre ao trabalho cooperativo,

“os alunos fazem o trabalho necessário para o considerar o realizado mas o professor 

mantém o controlo do processo em cada etapa” (para. 6) para que se consiga alcançar 

“(…) um produto final específico ou uma meta através de pessoas que trabalhando em 

conjunto em grupos” (Panitz, 1999, para. 5).  De acordo com o mesmo autor, a 

“colaboração é uma filosofia de interacção e um estilo de vida pessoal onde os 

indivíduos são responsáveis pelas suas acções, incluindo a aprendizagem e respeito das 

capacidades e contribuição dos seus pares” (para. 4). 

No trabalho colaborativo, o aluno assume um papel de maior relevo e, por sua 

vez, é valorizada a autonomia deste, havendo uma responsabilização dos mesmos pela 

aprendizagem. Num cenário colaborativo os alunos, enquanto trabalham em conjunto, 

partilham sentimentos, decisões, resoluções, argumentações, dúvidas e o modo de as 

ultrapassar, para além de mobilizarem e/ou desenvolverem capacidades e competências 

para a realização da tarefa (Dillenbourg, 1999).  

Segundo Boavida e Ponte (2002), no decorrer de um trabalho colaborativo é 

necessário que exista uma meta que seja comum aos participantes para além da 

existência, ou não, de metas individuais. É essencial que os elementos do grupo se 

sintam confortáveis para partilhar um espaço e um tempo com os pares, sendo 

importante a existência de cumplicidade e respeito no grupo. 

No decorrer do trabalho colaborativo, as interacções sociais assumem um papel 

relevante, podendo surgir conflitos e desacordos. Perante estas situações é importante 

que exista uma negociação entre os intervenientes e que não ocorra uma imposição, da 

parte de um deles. Dillenbourg (1999) utilizou os conceitos de interactividade, 
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sincronismo e negociabilidade para definir interacções colaborativas. Segundo este 

autor, o grau de interactividade entre os pares não é definido pela frequência das 

interacções mas sim pela dimensão de qual dessas interacções influencia o processo 

cognitivo dos pares. O sincronismo é considerado um protocolo meta-comunicativo em 

que o emissor aguarda que o receptor execute o processamento da mensagem, tão rápido 

quanto possível. Se, por algum motivo, ocorrer uma ruptura durante a comunicação, os 

intervenientes deverão de imediato procurar condições para a restabelecer. Para este

autor, o conceito de negociabilidade caracteriza as interacções colaborativas uma vez 

que um elemento do par não irá impor o seu ponto de vista recorrendo à autoridade, mas 

irá utilizar a argumentação e a negociação, por forma a convencer o interlocutor. Deste 

modo, os intervenientes devem “(…) argumentar o seu ponto de vista, justificar, 

negociar, tentar convencer. Por isso, a estrutura do diálogo colaborativo é expectável 

que seja mais complexa (…)” (Dillenbourg, 1999, p. 9). 

Ao desenvolverem situações de aprendizagem baseadas no trabalho 

colaborativo, os professores promovem, nos alunos, entre outras, interacções verbais e 

gestuais, contribuindo para a mobilização/desenvolvimento de competências 

comunicativas. Matos e Serrazina (1996) afirmam que, no trabalho em grupo, a ajuda 

dos “melhores alunos” aos alunos em dificuldade é proveitosa para uns e outros.

Ajudar os colegas pode ser útil aos melhores alunos, ao permitir-lhes observar 
processos conhecidos e reflectir sobre eles a um nível superior. Para isso, é preciso que 
a ajuda não se limite a dar informações, mas envolva explicação. A ajuda pode também 
beneficiar os alunos com dificuldades desde que estes reconheçam a sua necessidade e 
tenham oportunidade de usar, de facto, as explicações. (p. 149) 

Nesta investigação, os alunos desenvolveram as tarefas de forma colaborativa, 

em grupos de quatro elementos, constituídos por alunos com competências 

complementares. É importante salientar que as tarefas foram elaboradas com o intuito 

de promover o trabalho colaborativo nos grupos. Como refere Carvalho (2005), 

“quando se realizam tarefas de forma colaborativa na sala de aula mais facilmente se 

discutem e explicam ideias, se expõem, avaliam e refutam pontos de vista, argumentos e 

soluções (…)” (p. 547). Santos (2008) acrescenta que os contributos desta prática 

podem ter impacto no percurso académico dos alunos, mas também na construção de 

valores, para que estes jovens se tornem cidadãos que contribuam para a construção de 

uma sociedade mais inclusiva.
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1.3.3. Natureza do contrato didáctico 

A noção de contrato, no contexto de sala de aula, assume-se como um conjunto 

de regras, muitas delas implícitas, de que os alunos tomam conhecimento e que

facilitam adopção de determinadas formas de actuação. 

Brousseau (1997) define o contrato didáctico como sendo “(…) um conjunto de 

comportamentos que o aluno espera do professor e um conjunto de comportamentos que 

o professor espera do aluno” (p. 225), regulando as expectativas de ambos os 

intervenientes na relação didáctica. De acordo com Schubauer-Leoni e Perret-Clermont 

(1997), o contrato estabelecido na sala de aula legitima aquilo que cada interveniente 

espera do outro e que explica muitos dos desempenhos e atitudes dos alunos e 

professores na sala de aula.

Nos últimos anos, a necessidade de proceder a alterações nos processos de 

ensino e de aprendizagem, de modo a torná-los mais adequadas à diversidade das 

populações que frequentam a Escola e, deste modo, respondam ao currículo, há regras 

que têm de ser modificadas, ou seja, é necessário que o contrato didáctico seja 

apropriado às experiências de aprendizagem propostas na sala de aula. 

Num tipo de ensino mais expositivo, a actuação do professor assenta no 

pressuposto que ele é o emissor e transmite os conhecimentos de modo a facilitar a 

retenção dos mesmos (Almeida & César, 2006). O professor é encarado como o único 

detentor do saber e espera-se que o exponha de um modo claro e organizado, que 

mantenha a disciplina na sala de aula, questione os alunos e avalie. Numa grande 

maioria de situações, as regras do contrato didáctico habitual são socialmente 

transmitidas, através de diferentes formas e contextos (César, Torres, Rebelo,

Castelhano, Candeias, Candeias et al., 2000). Os alunos, por sua vez, terão o papel de 

receptores, devendo estar atentos, responder correctamente às questões colocadas pelo 

professor, provando que aprenderam os conteúdos, repetindo-os o mais fielmente 

possível e proceder, também, à aquisição dos conteúdos. Neste tipo de contrato, de 

acordo com César (2001), os alunos raramente põem em causa o que lhes é transmitido 

pelo professor, o que significa que o espírito crítico, a responsabilização e a autonomia 

são pouco desenvolvidos.

Ao implementar-se, na sala de aula, um modo diferente de trabalhar, isso implica 

alterações nas atitudes e, deste modo, as regras que gerem a sala de aula terão de ser 

modificadas e o professor deverá explicar as novas regras. Tal como sublinha César 
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(2003), “(…) é necessário explicitar algumas das novas regras do contrato didáctico 

inovador; Porém, não chega que esta explicitação se faça: é preciso conceber formas de 

actuação que lhes dêem credibilidade perante os alunos, levando-os a aderir ao novo 

contrato didáctico” (p. 129-130). 

Carvalho (2005) refere que “(…) quando no contrato didáctico que o professor 

estabelece com os alunos é explicitado que têm de colaborar, de discutir entre si até 

encontrarem uma resolução com que ambos concordem apresentam desempenhos mais 

ricos comparativamente a alunos onde isto não acontece” (p. 554). Para além disso, é 

importante que a forma de actuação do professor esteja de acordo com o seu discurso 

(César, 2003). Pretende-se, deste modo, que ocorra uma ruptura com as regras que os 

alunos foram apropriando, ao longo das vivências escolares anteriores. O professor, ao 

longo do seu discurso, deve estar atento para que este seja congruente com as práticas 

de sala de aula implementadas.

Com o contrato didáctico inovador, os papéis assumidos pelo professor e alunos 

alteram-se significativamente, em relação ao contrato didáctico associado ao ensino 

expositivo. Neste sentido, o professor surge como um orientador, que permite aos 

alunos reflectirem sobre as questões colocadas e sobre as estratégias de resolução, tendo 

em consideração os ritmos de aprendizagem de cada aluno. O professor assume o papel 

de facilitador das aprendizagens, dando a oportunidade aos alunos de desenvolverem 

experiências educativas e, ao mesmo tempo, o professor é um co-aprendiz, na sala de 

aula, em conjunto com os alunos (César, Oliveira, & Teles, 2004). 

Os alunos assumem um papel de agentes activos na construção do 

conhecimento, sendo responsabilizados pela sua aprendizagem. Devem aprender a 

debater as questões com os colegas, sem recorrer frequentemente ao auxílio do 

professor. Para além disso, os alunos devem explorar os erros de uma forma construtiva, 

passando a encará-los como uma situação habitual, no processo de aprendizagem 

(César, 2000b). Porém, é importante referir que, apesar do estabelecimento de um 

contrato didáctico inovador, “(…) não há qualquer inversão de papéis: o professor 

nunca deixa de o ser, tal como os alunos serão sempre alunos, perante a instituição 

social escolar” (Almeida & César, 2006, p. 361). 

César (2003) e Schubauer-Leoni e Perret-Clermont (1997) realçam, ainda, a 

importância por metacontrato didáctico. Este é constituído pelo conjunto de regras que 

regem, por exemplo, os processos de ensino e de aprendizagem enquadrados pelas 
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regras da instituição escolar. Estes conjuntos de regras são, geralmente, impostos aos 

elementos que interagem nesse cenário por entidades que lhes são hierarquicamente 

superiores. Assim, configuram parte da participação dos professores e alunos nos 

processos de ensino e de aprendizagem, tendo mesmo influência sobre o contrato 

didáctico que estes estabelecem, uma vez que há regras que lhes são exteriores e que 

antecedem o estabelecimento do contrato didáctico, mas que devem ser cumpridas por 

todos. 

Implementar, na sala de aula, um contrato didáctico inovador, onde os alunos 

passam a ser o centro da aprendizagem, constitui um desafio para os professores, uma 

vez que “os alunos tornam-se mais críticos em relação aos saberes apreendidos, às 

tarefas que lhes são propostas e passam a discutir a avaliação que é efectuada” (César, 

2000b, p. 55), ou seja, há uma distribuição mais equitativa do poder professor/aluno. 

Na presente investigação, as regras que constituem o contrato didáctico, que foi 

introduzido nas aulas através da realização de tarefas, que facilitavam as interacções 

horizontais, contribuiu para o desenvolvimento de um ambiente de ensino e de 

aprendizagem de maior confiança, aberto à criatividade e à exploração de estratégias de 

resolução das tarefas e argumentações sustentadas, facilitador das aprendizagens através 

da apropriação de conhecimentos e da mobilização e/ou desenvolvimento de 

competências nos alunos. Pretendia-se que os alunos, ao estabelecerem interacções, 

durante a realização das actividades, discutissem entre si, respondendo e clarificando

dúvidas e, só depois deste momento, é que poderiam recorrer ao professor, caso 

persistissem dúvidas que necessitassem de ser esclarecidas. Deste modo, estamos de 

acordo com César e seus colaboradores (2000) ao afirmarem que as interacções que se 

estabelecem entre os alunos permitem que alarguem a socialização e que compreendam 

que os restantes elementos são importantes na apropriação de conhecimentos e no 

desenvolvimento de competências. Para além disso, as alterações que ocorrem devido à 

implementação do contrato didáctico inovador “(…) favorecem o aparecimento de 

atitudes mais positivas face à diversidade, em que valores como o respeito pelos ritmos 

e características de cada um, a solidariedade, a entreajuda são desenvolvidos (…) 

(César, 2000c, p.146) promovendo os princípios de uma escola inclusiva. Com base 

nestes pressupostos, no decorrer desta investigação, foram desenvolvidas tarefas com o 

propósito de promover a inclusão de alunos de uma turma do 5º ano de escolaridade, a 
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que pertencia uma aluna cega. A realização dessas tarefas implicava trabalho 

colaborativo nos grupos e centrava a aprendizagem nos alunos. 
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CAPÍTULO 2

PROBLEMATIZAÇÃO E METODOLOGIA

2.1. PROBLEMATIZAÇÃO

Pela sua natureza, a diversidade abrange de forma transversal as populações, 

nomeadamente as que frequentam os sistemas de ensino. Neste sentido, “(…) a 

diversidade, englobando vários níveis (cultural, de projectos de vida, interesses, 

competências prévias, vivências, valores, entre muitos outros aspectos), passou a ser 

uma constante e a escola teve de se adaptar a esta nova população” (César, 2003, p. 

118). Na sociedade dita ocidental, a Escola pode desempenhar um papel na inclusão dos 

cidadãos, constituindo um dos maiores e mais importantes desafios para todos os 

responsáveis pela educação das crianças, dos jovens e dos adultos, já que o acesso a 

uma escola de qualidade constitui, um sinal, a diferença entre a inclusão e a exclusão. 

Neste sentido, os professores, tendo em consideração a diversidade das turmas que 

leccionam, devem implementar práticas que lhes permitam “(…) lidar com a 

diversidade, tornando-se premente a adequação de actividades às culturas, 

características e ritmos de aprendizagem dos alunos” (Silva & César, 2005, p. 3). Deste 

modo, o “(…) maior desafio que enfrentam os sistemas escolares através do mundo é o 

da educação inclusiva” (Ainscow & César, 2006, p. 231) e esta instituição deve “(…) 

procurar dar resposta à grande heterogeneidade social, cultural, económica e étnica dos 

seus alunos, criando condições para satisfazer as necessidades educativas de todos” 

(Melro & César, 2005, p. 4). Tal como referem Silva e César (2005), a escola deve 

possibilitar aos alunos processos de aprendizagem mais interactivos e incentivar a 

criação de novas formas de trabalhar para que exista uma redução das desigualdades 

académicas e/ou sociais. 

Assim, e nesta perspectiva, importantes desafios são colocados à Escola: incluir 

em vez de segregar e excluir; educar em vez de apenas instruir. Pretende-se que a 

Escola proporcione “(…) a inclusão e a valorização” (Courela & César, 2005, p. 4) da 

diversidade e intervenha de forma activa, para que todos tenham um lugar nesta 

instituição e na sociedade (Benavente, 1993). Torna-se, então, fundamental reflectir 

sobre como se podem construir os caminhos para uma sociedade mais inclusiva (César, 

2000c).
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A Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) foi um marco na mudança de 

atitudes e de princípios na Escola uma vez que “(…) as escolas regulares, seguindo esta 

orientação inclusiva, constituem meios capazes para combater as atitudes 

discriminatórias, criando comunidades abertas e solitárias, construindo uma sociedade 

inclusiva e atingindo a educação para todos” (p. 1). Assim, a diversidade e as 

possibilidades de interacção existentes na vivência quotidiana da Escola podem ser 

utilizadas para favorecer o desenvolvimento e a aprendizagem de crianças categorizadas 

como apresentando necessidades educativas especiais (Ramos, 2005). Neste sentido, os 

alunos deverão ter um papel mais activo na apropriação do conhecimento, passando o 

professor a ser um mediador e facilitador da aprendizagem (Vygotsky, 1932/1978).

O problema que deu origem a esta investigação foi a escassez de materiais e 

práticas de sala de aulas adaptados a alunos cegos, incluídos em turmas do ensino 

regular. Como principal objectivo, para focalizarmos a investigação, pretendemos 

proporcionar experiências de aprendizagem diversificadas, baseadas no trabalho 

colaborativo, envolvendo o desenvolvimento de pesquisas; para além de promovermos, 

a inclusão. 

A partir deste problema emergiram algumas questões de investigação que

serviram de base ao desenvolvimento deste estudo:

1- Quais os contributos do trabalho colaborativo na apropriação de 

conhecimento científico e na mobilização/desenvolvimento de competências,

numa turma de 5º ano que inclui uma aluna cega?

2- Como se caracterizam as interacções sociais entre os elementos do grupo a 

que pertence a aluna cega, quando vivenciam experiências de aprendizagem 

em ciências?

3- Qual o impacto dessa vivência na promoção da inclusão, nomeadamente da 

aluna cega?

2.2. OPÇÕES METODOLÓGICAS

2.2.1. Abordagem interpretativa

A abordagem interpretativa centra-se no indivíduo, tendo o investigador como 

principal preocupação a compreensão do mundo subjectivo da experiência humana 
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(Cohen & Manion, 1994). Nesta abordagem, a “(…) actividade humana é

fundamentalmente uma experiência social em que cada um vai constantemente 

elaborando significado (…)” (Ponte, 2006, p. 14). De acordo com Hamido e César 

(2009), a realidade é entendida como “(…) uma entidade local, situada, específica e 

socialmente construída, configurada pelos valores políticos, sociais e culturais” (p. ??). 

Segundo Denzin e Lincoln (2000), “(…) os investigadores fazem os estudos em 

cenários naturais, procurando o sentido, ou interpretando os fenómenos em termos dos 

significados trazidos pelos participantes” (p. 3). Denzin (2002) apresenta seis etapas que 

devem ser percorridas ao longo de uma investigação interpretativa: 

1. delimitação (framing) da questão de investigação; 
2. desconstrução e análise crítica das concepções prévias do fenómeno; 
3. captura do fenómeno; 
4. fragmentação do fenómeno, ou a sua redução aos elementos essenciais e corte da sua 
ligação ao mundo natural, de forma a que as suas estruturas essenciais e características 
possam ser desocultadas; 
5. construção do fenómeno ou sua recolocação em termos das partes essenciais, peças e 
estruturas; e 
6. contextualização do fenómeno ou sua recolocação de volta no mundo social natural. 
(pp. 349-350)

Para este autor, nas investigações interpretativas, a formulação de questões de 

investigação são o ponto de partida, devendo estas procurar um como e não um porquê, 

uma vez que se pretende compreender e interpretar fenómenos e não procurar relações 

de causalidade (Denzin, 2002). 

Na abordagem interpretativa os dados são recolhidos num ambiente dito natural 

(Denzin & Lincoln, 1994), o que leva o investigador a passar muito tempo com os 

participantes, de modo a compreender esse mundo (Merriam, 1988) e a conhecer os 

espaços que estes partilham, reflectindo e revendo o que foi acontecendo no decurso do 

estudo. É importante referir que os dados são muito ricos e pormenorizados, o que 

permite uma maior variedade de informação. O investigador interpretativo permite aos 

leitores, através da descrição densa, a possibilidade de estes participarem numa reflexão 

semelhante à sua (Stake, 1995/2007). Denzin e Lincoln (1994) referem que o 

investigador interpretativo pretende facilitar a reflexão dos leitores ao contactarem com 

o estudo que realizou. Nesta abordagem o investigador assume-se como o principal 

instrumento do estudo (Bogdan & Biklen, 1994) e assume, também, que, ao interpretar 

os dados recolhidos, as suas crenças, atitudes e valores interferem neste procedimento. 
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O presente estudo assume um cunho interpretativo pois cabe à investigadora dar 

sentido aos múltiplos dados que recolheu através da observação, das entrevistas e da 

análise de diversos documentos, com o intuito de interpretar o fenómeno em estudo.

2.2.2. Estudo de caso

Cohen e Mannion (1994), Merriam (1988) e Yin (2003) defendem que uma das 

abordagens indicadas para estudar fenómenos actuais, inseridos num contexto social 

complexo, como é o educacional, e que colocam questões do tipo “como?”, “O quê?” e 

“porquê?”, é o estudo de caso. O estudo de caso educacional, no ponto de vista de 

Bassey (1999), pode ser considerado como “(…) uma primeira estratégia para o 

desenvolvimento de teoria que ilumina políticas educativas e contribui para o 

aperfeiçoamento da prática educativa” (p. 3). A utilização adequada desta abordagem 

permite um conhecimento actual e pormenorizado do fenómeno onde é aplicado (Cohen 

& Manion, 1994; Ponte, 2006).

De um modo geral, o objecto de um estudo de caso é delimitada pois visa 

conhecer um fenómeno específico como um “(…) programa, um acontecimento, uma 

pessoa, um processo, uma instituição ou um grupo social” (Merriam, 1988, p. xiv). Para 

a investigadora, o estudo de caso é caracterizado por uma descrição analítica, intensiva 

e holística. De acordo com este ponto de vista, Stake (1995/2007) considera que os 

estudos de caso pretendem o “(…) estudo da particularidade e da complexidade de um 

caso singular, compreendendo-se a sua actividade em circunstâncias importantes” (p. 

11). Nesta linha, Ponte (2006) afirma que os estudos de caso assumem-se como 

particularistas, ou seja, centram-se sobre uma situação específica que se considera ser 

única ou especial em alguns aspectos, descobrindo o que apresenta de “(…) mais 

essencial e característico e, deste modo, podendo contribuir para a compreensão global 

de um certo fenómeno de interesse” (p. 2). As principais características de um 

investigador que recorre a estudos de caso devem ser a curiosidade, responsabilidade ou 

a capacidade de tomar decisões e de adaptar os procedimentos à evolução do estudo 

(Merriam, 1988; Yin, 2003).

Optámos por este tipo de estudo porque permite reunir informações numerosas e 

tão pormenorizadas quanto possível, com vista a abranger a globalidade da situação, 

recorrendo a vários instrumentos de recolha de dados (Lessard-Hébert, Goyette, & 

Boutin, 1990) e atendendo ao contexto onde se insere. O propósito do estudo de caso é 
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compreender um fenómeno em profundidade, sabendo apreciar a sua singularidade e 

complexidade, não levando à generalização (Stake, 1995/2007). 

Stake (1995/2007) estabelece a diferença entre estudo de caso intrínseco, estudo 

de caso instrumental e estudo de caso colectivo. O estudo de caso intrínseco utiliza-se 

quando o investigador pretende ter um conhecimento aprofundado de um determinado 

caso, no que ele tem de específico e único. Bassey (1999) define-o por “estudos de caso 

narrativo e que retrata os acontecimentos (story-telling and picture-drawing case 

studies)” (p. 58). Tal como refere Courela (2007), “(…) no estudo de caso intrínseco, o 

interesse incide no caso, não existe a pretensão de generalizar e os aspectos 

quantitativos não são valorizados” (p. 346). No estudo de caso instrumental, o caso é 

entendido como um meio para aprofundar ou refinar determinada teoria, ou seja, o caso 

em si tem um interesse secundário na medida em que é visto como facilitador da 

compreensão de outro fenómeno mais abrangente. Nesta situação, Bassey (1999) refere-

se a estes estudos de caso como “(…) estudos de caso que procuram e testam a teoria 

(theory-seeking and theory-testing case studies)” (p. 58). Como refere Stake 

(1995/2007), não existe uma fronteira rígida entre estes dois tipos de estudo de caso,

pois o investigador tenta abranger diversos interesses em simultâneo. Por último, nos 

estudos de caso colectivos, ocorre o estudo de um conjunto de casos, idênticos ou não, 

com a finalidade de compreender o fenómeno em estudo, podendo dar origem a uma 

teoria. A diferenciação dos estudos de caso nas categorias referidas anteriormente, de 

acordo com Stake (1995/2007), permite ajudar o investigador a tomar diferentes opções. 

Tendo em consideração o problema e as questões de investigação, o presente 

estudo assume-se como um estudo de caso, ou seja, era o caso da participação daquela 

aluna cega em determinadas actividades, desenvolvidas colaborativamente, que lhe 

interessava estudar.

A validade externa de um estudo interpretativo, de acordo com Cohen e Manion 

(1994), relaciona-se com os pormenores da descrição, para que o leitor possa decidir em 

que medida alguns resultados podem ser utilizados noutra situação. Stake (1995/2007), 

ao referir que, num estudo de caso, o importante é a particularização, menciona aspectos 

da validade externa. 

A validade interna de um estudo encontra-se relacionada com as fontes, os 

instrumentos de recolha de dados, com a credibilidade do investigador e com o design 

do estudo (Cohen & Manion, 1994). Para que a validação do estudo aumente utiliza-se a 
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triangulação de dados. Esta permite aumentar a riqueza do material recolhido e das 

perspectivas narradas. 

2.3. CONTEXTUALIZAÇÃO

2.3.1. A escola 

O estudo ocorreu numa escola integrada do ensino básico, localizada no distrito 

de Santarém. A cidade onde se encontra inserida a escola tem vivido, nos últimos anos, 

um progresso significativo, marcado pelo aparecimento e expansão dos sectores

secundário e terciário, que substituiu a actividade agrícola, quer em importância 

económica quer, também, pelo aumento do número de empregos que gerou. Na região 

fixaram-se algumas indústrias relacionadas com a actividade de reparação de 

automóveis, transportes, transformadoras e extractivas (areias). É dominante, na área 

central da cidade, a concentração de actividades financeiras, de administração, o 

comércio e a prestação de serviços ao nível do alojamento e restauração. 

A escola básica integrada era a sede de agrupamento, tendo este sido constituído 

no ano lectivo de 2002/2003. Para além deste estabelecimento de ensino, faziam parte 

do agrupamento nove jardins-de-infância e 11 escolas básicas do 1º ciclo. 

A escola localiza-se nas imediações de um complexo desportivo. Esta é

constituída por um edifício único, de dois andares, e possui 20 salas de aula de índole 

geral, para além de 11 salas específicas, das quais salientamos: três laboratórios de 

ciências equipados com o respectivo material, duas salas de educação visual, três salas 

de educação visual e tecnológica, uma sala de educação musical e dois laboratórios de 

informática. Os alunos podem também usufruir da biblioteca/centro de recursos 

educativos, de uma sala de seminários, de uma sala de estudo, do ginásio e respectivos 

balneários, do refeitório, do bar e da sala de convívio.

No espaço exterior encontra-se um campo de jogos onde os alunos podem estar 

durante o período não lectivo, sendo notória a ausência de espaços verdes. Os espaços 

de convívio exterior encontram-se decorados com pinturas realizadas pelos alunos em 

anos anteriores. Incluem um parque infantil e, no chão do pátio, encontram-se 

desenhados várias estruturas de jogos (jogo da macaca, jogo do caracol, entre outros) 

que os alunos podem realizar no período não lectivo. 
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A escola disponibiliza um leque de actividades de enriquecimento curricular que 

permitem a ocupação dos tempos livres dos alunos, das quais salientamos o desporto 

escolar (basquetebol, futsal, natação e multiactividades ao ar livre), o clube europeu e o 

clube de expressão dramática que, ao longo do ano lectivo, em determinados momentos,

conseguiam o envolvimento de toda a comunidade escolar. 

Como medidas de combate ao insucesso escolar a escola faculta aos alunos a 

possibilidade de frequentarem o apoio pedagógico acrescido (aulas de recuperação para 

os alunos propostos pelo professor da disciplina como, por exemplo, matemática e 

língua portuguesa), a tutoria (apoio individualizado para colmatar dificuldades no 

método de estudo e de organização do aluno), ou a sala de estudo. Para além disso, a 

escola oferecia cursos de educação e formação (CEF). 

A escola básica integrada acolhe alunos do 1º ano ao 9º ano de escolaridade. No 

ano lectivo de 2007/08 foram formadas 30 turmas do ensino básico, sendo oito turmas 

do 1º ciclo, seis turmas do 5º ano, cinco turmas do 6º ano, três turmas do 7º ano e duas

turmas, respectivamente, do 8º e 9º anos, perfazendo um total de 606 alunos, como se 

observa no Quadro 1.

Quadro 1 – Distribuição dos alunos, por ano de escolaridade, no ano lectivo de 2007/08

     1º Ciclo   2º Ciclo          3º Ciclo

Ano de escolaridade 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º

        Nº de alunos 44 48 47 45 139 111 59 58 55

Total    184 250              172

Esta escola era frequentada por 18 alunos em condição de NEE, dos quais 

destacamos dois alunos cegos. Relativamente às condições apresentadas pela escola, 

para ser frequentada por alunos cegos, a professora do apoio educativo salientou que a 

instituição apresentava poucas condições, uma vez que,

há barreiras arquitectónicas e não tinha equipamento específico para alunos invisuais ou 
com baixa visão (software, material desgastável para fazer as adaptações das 
actividades, hardware, pessoal especializado, entre outros). (E2, professora do apoio 
educativo, pp. 2-3)
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Para além destas dificuldades, observámos que o apoio pedagógico acrescido, de 

que a aluna cega beneficiava, era dado numa sala que era compartilhada com o clube 

europeu e onde a falta de espaço e condições eram notórias.

Numa tentativa de colmatar dificuldades semelhantes às relatadas anteriormente, 

o Decreto-Lei 3/2008, de 7 de Janeiro, (ME, 2008), menciona a criação de escolas de 

referência para a educação de alunos cegos e com baixa visão. Pretende-se, assim, 

garantir as adequações de carácter organizativo e de funcionamento, necessárias para 

responder às necessidades dos alunos cegos ou com baixa visão, com vista a assegurar 

uma maior participação nas actividades e na comunidade escolar. O mesmo Decreto-Lei

(ME, 2008) refere que estas escolas devem integrar docentes com formação 

especializada em educação especial no domínio da visão e outros profissionais com 

competências para o ensino de braille, de orientação e mobilidade. Para além disso, as 

escolas de referência devem possuir equipamentos informáticos e didácticos adequados 

às necessidades dos alunos cegos ou com baixa visão. 

É importante salientar que, no decorrer do ano lectivo, o corpo docente se 

empenhou para adquirir alguns recursos que facilitassem a aprendizagens dos alunos 

cegos que frequentavam a escola. Deste modo, foram realizadas algumas iniciativas 

(venda de rifas, pedido de patrocínios junto das empresas do concelho) com a finalidade 

de angariar fundos para a aquisição de material didáctico e informático adequado às 

condições da Maria (nome fictício), como sublinha a professora do apoio educativo: 

“(…) no decorrer do ano lectivo conseguiu-se algum software, hardware e materiais, 

mas não o suficiente.” (E2, professora do apoio educativo, pp. 2-3). 

O corpo docente da escola, no ano lectivo em que decorreu o estudo era 

constituído por 71 professores, pertencendo 14 ao grupo de recrutamento 230, ou seja, 

matemática e ciências da natureza. Na escola encontravam-se quatro professoras de 

apoio aos alunos em condição de necessidades educativas especiais e um psicólogo no 

gabinete de serviço de psicologia e orientação. Relativamente ao pessoal não docente 

existiam oito funcionários com funções administrativas e 13 auxiliares de acção 

educativa.

O presidente do conselho executivo, para proporcionar melhores condições aos 

alunos e para que pudessem usufruir dos recursos existentes na comunidade local, 

celebrou protocolos com diversas entidades (empresas do concelho, câmara municipal e 

outros estabelecimentos de ensino da cidade). Os alunos do agrupamento podiam 



57

usufruir das instalações e equipamentos da biblioteca municipal, do pavilhão multiusos, 

do estádio municipal, que possuía uma pista de atletismo, do pavilhão desportivo e das 

piscinas municipais. No âmbito do projecto de saúde escolar foi estabelecida uma 

parceria entre os serviços do centro de saúde e a escola. 

De modo a que a escola pudesse criar condições e meios cada vez mais 

favoráveis para incluir os vários elementos da comunidade escolar e social envolvente, 

desenvolveram-se contactos no passado que favoreceram a criação desses elos de 

ligação, tendo a associação de pais tido um papel importante. Tal como afirma Arnáiz 

(1996), ao termos escolas inclusivas, pretende-se a reconstrução da escola a partir da 

própria instituição, em que a participação democrática de todos os membros da 

comunidade educativa: pais, professores e alunos será fundamental.

Ao longo do ano lectivo, ocorreram diversas iniciativas, integradas no projecto 

educativo de escola, das quais salientamos: o laboratório de ciência aberta, organizado 

pelo clube europeu; o dia da Europa; e a apresentação da peça no festival PANOS, na 

sede da Culturgest, dinamizado pelo clube de expressão dramática. 

2.4. PARTICIPANTES DO ESTUDO 

Nos estudos de caso, os participantes desempenham um papel fundamental no 

desenrolar da investigação, devendo a sua selecção ser intencional e estratégica 

(Merriam, 1988; Patton, 1990). Tal como referem Bogdan e Biklen (2004), os 

participantes representam um conjunto de indivíduos seleccionados de acordo com 

critérios previamente definidos, tendo em consideração os objectivos da investigação. 

Neste estudo foram seleccionados como participantes os alunos de uma turma do 

5º ano de escolaridade onde se encontrava inscrita uma aluna cega, que designamos por 

Maria, a professora de ciências da natureza, a quem chamamos Ana, a investigadora e a 

professora do apoio educativo, da escola seleccionada. Mais tarde, optámos por centrar 

o estudo no grupo de trabalho que incluía a Maria.

A professora de ciências da natureza, encontrava-se a leccionar pela primeira vez 

neste estabelecimento de ensino, sendo este o seu quinto ano de serviço docente no 

regime de contratação em vigor à data da realização do estudo. A formação inicial é 

uma licenciatura no curso de professores do 2º ciclo do ensino básico, variante 

matemática e ciências da natureza, conferindo-lhe habilitações para leccionar, também,
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no 1º ciclo. A professora leccionou durante três anos no 2º ciclo, um ano no 1º ciclo e 

um ano esteve no apoio educativo no 1º ciclo do ensino básico.

A professora do apoio educativo desempenha funções docentes há dez anos no 

1º ciclo de escolaridade, pertencendo ao quadro de zona pedagógica. Nos últimos dois 

anos, foi colocada no apoio educativo. Porém, como não havia nenhum professor de 

apoio especializado na escola, foi encarregue de apoiar a aluna cega. A formação inicial 

é uma licenciatura no curso de professores do 2º ciclo do ensino básico, variante 

matemática e ciências da natureza, conferindo-lhe habilitações para leccionar no 1º 

ciclo. 

Os materiais didácticos utilizados para a aluna cega foram elaborados com a 

colaboração da professora de educação especial que a acompanha. Salientamos que este 

acompanhamento tem vindo a ser feito desde o 1º ciclo do ensino básico. 

Neste estudo consideramos a directora de turma como uma informadora 

privilegiada que, ao longo do estudo, forneceu elementos e informações importantes 

para o desenvolvimento da investigação e permitiu o acesso a documentos relevantes 

para a contextualização académica dos alunos.

2.4.1. Caracterização da turma

A turma escolhida para o estudo frequentava o 5º ano de escolaridade sendo a 

única que, no 2º ciclo do ensino básico, incluía uma aluna cega, motivo que levou a 

investigadora a escolher esta turma para realizar o estudo. 

A turma era constituída por 21 alunos, sendo oito do género feminino e 13 do 

género masculino. A média de idades, no início do ano lectivo, era de 9,95 anos e o 

desvio-padrão era de 0,67, com idades compreendidas entre os nove e os 11 anos de 

idade, sendo a moda os 10 anos. É importante referir que os alunos que constituem esta 

turma já a integravam a turma desde o 1º ciclo.

Os alunos residem em aldeias que se localizam na periferia do estabelecimento 

de ensino. No que diz respeito à escolaridade dos pais, a maioria apresenta um nível de 

escolaridade igual ou inferior ao 6º ano de escolaridade, nomeadamente 15 dos pais e 13

das mães. Por outro lado, dois dos pais tinham uma escolaridade igual ou superior ao 7º 

ano de escolaridade, o mesmo acontecendo com quatro das mães (ver Quadro 2). É 

importante salientar que quatro alunos da turma, aquando do preenchimento da ficha de 

caracterização da turma, não forneceram os dados relativos às habilitações académicas 

dos seus pais, porque não os sabiam. 
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Quadro 2 – Habilitações académicas dos progenitores dos alunos

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo Ens. Sec. Ens. Sup. Total

Pai        8        7        2 0 0 17

Mãe        7        6        2 2 0 17

Total       15      13        4 2 0 34

Dos alunos da turma, cinco já ficaram retidos ao longo da sua escolaridade, tal 

como se pode constatar pelo Quadro 3. As retenções mencionadas ocorreram no 2º ano 

de escolaridade (três alunos) e no 3º e 4º ano de escolaridade, respectivamente. Todos 

eles são do género masculino. 

Quadro 3 – Número de alunos que ficaram retidos ao longo do percurso académico

       1º ciclo        2º ciclo

       Rapazes 5 0

     Raparigas 0 0

         Total 5 0

2.5. INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS

Num estudo de natureza interpretativa, é necessário proceder à escolha dos 

instrumentos de recolha de dados para que permitam responder às questões de estudo. 

Yin (2003) refere que os estudos de caso não se devem limitar a um único instrumento 

de recolha de dados, considerando ser desejável recorrer a um conjunto alargado. 

Também Cohen e Manion (1994) sublinham a importância da triangulação, que definem 

como “(…) o uso de dois ou mais métodos de recolha de dados no estudo de alguns 

aspectos do comportamento humano” (p. 233). Outros autores, como Denzin (2002),

descrevem ainda a triangulação metodológica (quando se usam diferentes métodos para 

estudar o problema), a teórica (quando se utilizam várias perspectivas para abordar os 

dados) e a do investigador (utilização de diversos investigadores). 

A mais valia deste procedimento reside na possibilidade de desenvolver linhas 

de convergência na investigação, ou seja, realizar processos de triangulação 

metodológica que, segundo Patton (1990), é uma forma de tornar mais consistente o 

estudo e, de acordo com Stake (1995/2007), a triangulação permite credibilizar a 

interpretação feita pelo investigador.



60

2.5.1. Instrumentos de avaliação de capacidades e competências

Na primeira semana do 2º período, os alunos responderam a um instrumento de 

avaliação de capacidades e competências (IACC) (ver Anexo 1), elaborado no âmbito 

do projecto Interacção e Conhecimento, com a finalidade de obtermos informações 

relevantes para a constituição dos grupos de trabalho com “(…) competências 

heterogéneas mas complementares, ao nível cognitivo, social e de características 

pessoais” (Reis et al., 2002, p. 20).  Este instrumento permitiu “(…) obter um conjunto 

de elementos úteis a uma cuidada selecção dos elementos dos grupos, visando potenciar 

ao máximo a progressão cognitiva (e também sócio-afectiva) (…)” (Reis et al., 2002, p. 

2).

Para a construção deste instrumento foram questionados professores do 5º ao 12º 

anos de escolaridade, sendo pedido que indicassem, para as ciências, “(…) capacidades 

que julgassem essenciais conhecer, no início do ano lectivo, para facilitar o processo de 

apropriação dos conhecimentos por parte dos alunos, promovendo o seu sucesso 

académico.” (Reis et al., 2002, p. 14). A partir dos dados obtidos foram construídas 

várias versões provisórias, que culminaram num instrumento desenvolvimentista, que 

avalia capacidades ou competências. O IACC é útil na definição de critérios mais 

rigorosos para a constituição de díades ou pequenos grupos, de forma a promover o 

trabalho colaborativo entre os alunos em cenário de educação formal (Reis et al., 2002). 

Na aplicação deste instrumento aos alunos é importante que estes compreendam que 

devem explicar os raciocínios por palavras, esquemas ou desenhos. Assim, as respostas 

devem ser justificadas recorrendo a uma das modalidades referidas anteriormente.  

O IACC é constituído por cinco tarefas (ver Anexo 1), designadas pelas letras A 

a E. Na Tarefa A pretende-se avaliar a capacidade dos alunos em definir um plano 

experimental coerente, com controlo das variáveis e, por fim, desenvolver argumentos 

adequados e persuasivos a partir dos enunciados que foram construindo, podendo 

também avaliar-se a criatividade, a procura de soluções originais, diversificadas e 

alternativas para o procedimento experimental. A segunda tarefa (Tarefa B) pretende 

saber se o aluno utiliza o raciocínio concreto ou se já acedeu a um raciocínio formal. A 

terceira tarefa (Tarefa C) pretende ver o sentido crítico face a uma informação 

cientificamente incoerente, presente numa fonte secundária, como acontece com um 

meio de comunicação social. A Tarefa D pretende avaliar a capacidade de observação 

associada ao raciocínio lógico. Este tipo de raciocínio é relevante para o conhecimento 
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do mundo natural. A última tarefa (Tarefa E) pretende mobilizar e utilizar a capacidade 

de observação, problematização e interpretação. Permite, também, avaliar a criatividade 

do aluno quando elabora um contexto para os argumentos e procura soluções originais, 

diversificadas e alternativas para o problema que formulou. 

Após a aplicação do IACC, procedemos à sua análise e obtivemos informações 

relativas às capacidades e competências dos alunos, o que permitiu “(…) conhecer de 

forma mais aprofundada e operacionalizável, as capacidades e competências (…)” (Reis 

et al., 2002, p.19) dos alunos, facilitando a tomada de decisão quanto à formação e às 

tarefas a propor.

2.5.2 Observação 

Num estudo de caso, a observação é frequentemente utilizada para se proceder à 

recolha de dados (Burns, 2000), sendo um dos instrumentos mais antigos de 

investigação. Merriam (1998) considera-a um processo de recolha de dados que 

possibilita ao investigador estar próximo do objecto de estudo, aperceber-se, em 

primeira mão de determinados fenómenos no respectivo contexto e no momento da 

ocorrência. Esta autora refere, também, que com a observação apercebermo-nos de 

aspectos que se tornaram rotineiros para os participantes e que podem ser importantes 

para compreender o contexto, levando a uma maior compreensão do caso (Stake, 

1995/2007). A observação, conjuntamente com outros instrumentos, possibilita um 

contacto pessoal e estreito do investigador com o fenómeno a investigar. Afonso (2005) 

acrescenta que este instrumento de recolha de dados “(…) é particularmente útil e 

fidedigno (…)” (p. 91), uma vez que as informações recolhidas não se encontram 

configuradas pelos pontos de vista dos participantes, tal como acontece nas entrevistas. 

Segundo Adler e Adler (1994) e Merriam (1988), o grau de participação na 

observação varia ao longo de um contínuo entre o participante completo e observador 

completo. No primeiro extremo o investigador pertence ao grupo observado e o seu 

papel de observador encontra-se oculto. Em segundo lugar, no contínuo, encontra-se o 

participante observador e, neste caso, o investigador é membro do grupo a ser estudado 

e os restantes conhecem o seu papel. Seguindo o contínuo, encontramos o observador 

participante, em que o investigador assume um papel de observador, todos têm 

conhecimento disso e podem controlar o grau de informação a que o investigador tem 

acesso. Na outra extremidade encontramos o observador completo, em que este se 

encontra ou num local completamente público, ou escondido do grupo.
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De acordo com Patton (1990), a observação apresenta inúmeras vantagens, uma 

vez que: (a) permite ao observador compreender o cenário no qual decorre o fenómeno 

em estudo; (b) permite ao investigador ir além das percepções selectivas dos 

participantes e obter informações que de outro modo não seriam disponíveis; e (c) 

permite aceder ao significado que os participantes dão às experiências vividas. 

Ao longo do estudo assumimos o papel de observadores participantes, apesar de 

termos consciência de que a nossa presença iria influenciar o cenário de sala de aula. 

Nas primeiras aulas que observámos tínhamos como finalidade observar as interacções 

entre os alunos e professora, as interacções entre a aluna cega, a turma e a professora e 

que tipo de tarefas eram utilizadas, se eram promovidas através de trabalho colaborativo 

e se proporcionavam a inclusão dos alunos, nomeadamente da aluna cega. 

Neste estudo, quando os alunos estavam a realizar as tarefas propostas, 

continuámos a assumir o papel de observadores participantes. Neste período, passámos 

a colaborar com a professora da turma no decorrer das aulas e, quando fosse necessário,

orientar, esclarecer algumas dúvidas que fossem surgindo, tendo a preocupação de 

centrar a observação no grupo onde se encontrava a Maria. 

2.5.2.1. Diário de bordo

O diário de bordo (DB) representa um registo importante de dados e pode 

também ajudar o investigador a “(…) acompanhar o desenvolvimento do projecto, a 

visualizar de que forma o plano de investigação foi afectado pelos dados recolhidos, e a 

tornar-se consciente de como ele ou ela foram influenciados pelos dados (…)” (Bogdan 

& Biklen, 1994, p. 151).

Neste estudo são considerados dois tipos de notas que integraram o diário de 

bordo: notas de tipo descritivo e de tipo reflexivo. As notas de tipo descritivo pretendem 

descrever “(…) o local, pessoas, acções e conversas observadas (…)” enquanto que as 

notas do tipo reflexivo referem-se “(…) ao ponto de vista do observador, as suas ideias 

e preocupações (…)” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 152). Como refere Hamido (2005), a 

inclusão de notas reflexivas “(…) ao darem conta das impressões subjectivas do 

observador, contribuem precisamente para controlar o efeito dessa subjectividade” (p. 

21).

No processo de elaboração do diário de bordo, a investigadora teve a 

preocupação de registar as notas de campo de um modo discreto, procurando, no final 
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da observação, elaborar um relato rico e completo, onde acrescentou a informação 

recolhida nas conversas informais, com a professora da turma, após cada sessão.

2.5.1.2. Gravações áudio e recolha fotográfica 

Na realização do estudo procedeu-se à gravação áudio, das interacções dos 

alunos nos grupos de trabalho, durante a realização das tarefas, a fim de captar aspectos 

que de outra forma poderiam passar despercebidos, e que analisados fora do contexto da 

aula fornecessem uma clarificação e o registo do que ocorreu. Os registos referentes ao 

grupo da Maria foram integralmente transcritos pela investigadora, para posterior análise de 

conteúdo. 

Para além dos registos áudio, no presente estudo foram efectuados registos 

fotográficos, que consideramos complementarem a observação participante, e 

facilitarem a compreensão de algo subjectivo, de forma a permitir uma análise indutiva 

(Bogdan & Biklen, 1994). Os registos fotográficos, de acordo com Oliveira (2006),

podem ser uma “(…) forma de lembrar pormenores que podiam perder-se se não fossem 

registados em fotografia, permitindo posteriormente procurar pistas sobre relações e 

episódios, acontecimentos ou certas actividades” (p. 245).

Neste estudo, as fotografias utilizadas foram realizadas pela investigadora e 

procuram dar a percepção sobre os participantes, o meio onde se encontram inseridos, 

bem como de alguns acontecimentos particulares, que a investigadora considerou 

pertinentes. 

2.5.3. Entrevistas

A entrevista, segundo Patton (1990), constitui a melhor forma para descobrir os 

sentimentos, os pensamentos, as intenções e/ou crenças que cada indivíduo sustenta 

acerca de determinado assunto, recolhendo-se dados que não se podem obter por 

observação directa. A entrevista pode também ser utilizada quando se pretende obter 

informações sobre acontecimentos passados, comportamentos não observáveis, 

sentimentos e modos de interpretar o mundo (Merriam, 1988).

Este instrumento de recolha de dados possibilita a recolha de informações 

pretendidas em resposta às questões formuladas mas, também, informações de índole 

subjectiva tais como valores, crenças, experiências e vivências pessoais. Até a reacção 

do entrevistado, face às questões formuladas, pode fornecer-nos evidências empíricas 

para a investigação (Bogdan & Biklen, 1994). Yin (2003) aponta mesmo a entrevista 
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como um importante instrumento de recolha de dados para o estudo de caso. De acordo 

com Patton (1990), existem três orientações para a recolha de dados: (a) entrevista por 

conversação informal; (b) entrevista semi-estruturada; e (c) entrevista estruturada. 

Neste estudo, optámos por realizar entrevistas semi-estruturadas, porque dão a 

possibilidade aos entrevistados de abordarem assuntos que vão para além dos temas da 

mesma (Freebody, 2003). Cohen e Manion (1994) referem que, nas entrevistas semi-

estruturadas, “(…) embora os objectivos do investigador orientem as questões 

colocadas, o seu conteúdo, sequência e nomenclatura estão inteiramente nas mãos do 

entrevistado (…)” (p. 273), o que não significa que “(…) este tipo de entrevista seja 

casual, pois de certo modo ela também tem que ser cuidadosamente planeada” (p. 273). 

As questões colocadas ao entrevistado encontram-se no guião, sendo este

suficientemente flexível para permitir ao entrevistador a recolha de dados relativos a 

dimensões inesperadas do tópico em estudo (Bogdan & Bicklen, 1994). No decorrer da 

entrevista a investigadora, em vez de controlar o conteúdo das questões de uma forma 

demasiado rígida, deverá dar ao participante condições para que ele consiga contar a sua 

história em termos pessoais revelando, deste modo, a sua perspectiva sobre os 

acontecimentos (Merriam, 1998).

Realizámos, neste estudo, uma entrevista semi-estruturadas à professora de 

ciências da natureza da turma (ver Anexo 2), pretendendo-se obter dados relativos a 

alguns aspectos da prática profissional, o modo como encara a existência de uma aluna 

cega na sala de aula e como adapta o plano de aula à mesma. Recorremos, também, a 

este tipo de entrevista para enriquecer, aprofundar e esclarecer a posição da professora 

em relação à temática em estudo, obtendo informações que complementam as das 

observações. Realizámos, também, uma entrevista à professora do apoio educativo (ver 

Anexo 3) com o intuito principal, de recolher informações relativamente à opinião sobre 

as tarefas propostas para a aluna cega e como decorreu a aplicação das mesmas. 

Optámos, ainda, por realizar uma entrevista à aluna cega (ver Anexo 4) para obtermos 

mais dados relativos às suas experiências de aprendizagens durante o decorrer das 

tarefas. 

As entrevistas ocorreram fora do horário lectivo dos entrevistados e da 

investigadora, foram realizadas na escola onde foi desenvolvido o estudo, pela 

investigadora, num espaço tranquilo e reservado, tendo sido efectuado o registo áudio,

que posteriormente foi integralmente transcrito e analisado pela investigadora. 
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2.5.4. Questionários

O questionário é um instrumento de recolha de dados que pode assumir formas 

tão diferenciadas como perguntas de resposta aberta ou fechada, escolha múltipla, 

escalas ou questões dicotómicas (Cohen & Manion, 1994). A utilização de questionários 

permite obter informações que complementam os dados que foram sendo obtidos por 

meio dos restantes instrumentos de recolha de dados. 

Para elaborar um questionário é necessário que o investigador tenha um 

conhecimento aprofundado do estudo que pretende realizar, bem como da informação 

que pretende obter por meio da sua operacionalização (Bell, 1997). O questionário 

possibilita a recolha de dados, muitas vezes essenciais, para o estudo em causa. Durante 

a sua elaboração o investigador deve ter em consideração: (a) os objectivos que se 

pretendem alcançar com a aplicação do questionário; (b) os indivíduos a que este se 

destina; (c) a organização lógica e a construção frásica das questões que constituem o 

questionário e que devem ser simples, claras e inequívocas; (d) uma apresentação 

cuidada do mesmo, de modo a cativar o interesse dos inquiridos; e (e) evitar questões 

enviesadas ou que induzam a resposta (Cohen & Manion., 1994). 

Para Tuckman (2000), o questionário tem como principal vantagem transformar 

em dados a informação directamente comunicada por uma pessoa ou participante. No 

entanto, as vantagens deste instrumento são diversas. Destas podemos salientar: (a) a 

possibilidade de incluir um grande número de questões e de assuntos; (b) a diversidade 

de tratamento e de análises dos dados; (c) a obtenção rápida de respostas; e (d) a 

minimização do risco de distorção (Quivy & Campenhoudt, 2005).

No entanto, à semelhança dos restantes instrumentos de recolha de dados, o 

questionário também apresenta desvantagens, que podem influenciar a recolha de dados. 

As desvantagens podem ser: (a) a superficialidade de algumas respostas; (b) o grande 

número de respostas em branco; ou (c) a impossibilidade de esclarecer o inquirido em 

caso de não ter compreendido alguma questão (Quivy & Campenhoudt, 2005). 

Neste estudo, o preenchimento individual e escrito de um questionário (Q1) (ver 

Anexo 5) ocorreu na segunda semana de Novembro, não estando presente a 

investigadora, tendo sido a professora da turma que os aplicou, no espaço/tempo 

destinado à área curricular não disciplinar de área de projecto, pois o horário desta aula 

não era compatível com o da investigadora. A escolha desta aula sucedeu porque a 

professora da turma considerou que teria mais tempo para disponibilizar, para o 
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preenchimento dos questionários, nesta aula. Foram dadas indicações, por parte da 

investigadora, sobre como devia proceder durante o preenchimento deste instrumento de 

recolha de dados. É importante referir que o mesmo questionário foi novamente 

aplicado no mês de Junho, após a aplicação das tarefas (Q2), pela professora de 

Ciências da Natureza (ver Anexo 6). Com utilização do questionário pretendíamos 

conhecer os alunos, nas expectativas mantidas em relação à disciplina de ciências da 

natureza, bem como a opinião dos mesmos relativamente às tarefas realizadas nas aulas.

A consulta dos questionários (D5), que constavam do dossier de direcção de 

turma, permitiu recolher informações sobre os alunos e, respectivos encarregados de 

educação e, uma vez analisados, auxiliaram na caracterização da turma.  

2.5.5. Recolha documental

A recolha documental foi outro instrumento de recolha de dados que permitiu 

complementar os dados obtidos através de outros instrumentos. Merriam (1988) 

considera que a recolha documental pode ajudar o “(…) investigador a descobrir 

significados, a desenvolver compreensão, e a descobrir ideias relevantes para o 

problema a investigar” (p. 118) e o acesso à maioria dos documentos é fácil, gratuito e 

permite obter informação que não seria acessível de outro modo. Ao ser utilizada em 

combinação com outros procedimentos a análise documental, de acordo com Patton 

(1990), permite revelar acontecimentos anteriores à investigação, e servir de estímulo 

para a recolha de nova informação e formulação de novas questões.

No presente estudo, a recolha documental centrou-se em documentos oficiais da 

escola, salientando-se o projecto curricular de escola e de turma, pautas da turma 

referentes aos períodos escolares, informações que constavam no dossier de direcção de 

turma, assim como os registos de natureza biográfica. Foram também analisados os 

materiais didácticos utilizados nas aulas e os protocolos dos alunos que foram 

recolhidos após terminarem as tarefas propostas. Os dados recolhidos através deste 

instrumento, foram utilizados em articulação com as entrevistas e com a observação 

participante para complementar os dados fornecidos por estes instrumentos (Bell, 1993).

2.5.6. Conversas informais

No decorrer da realização do estudo ocorreram diálogos entre o investigador e os 

participantes, que foram utilizados na recolha de dados quando eram pertinentes. 
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O conteúdo das conversas informais era registado posteriormente, no diário de 

bordo da investigadora, tendo sido dado a conhecer aos participantes os registos 

efectuados para que não surgissem questões de natureza ética. Este instrumento 

contribuiu para complementar algumas informações que não tinham sido mencionadas 

durante as entrevistas.

2.6. PROCEDIMENTOS

Este trabalho empírico desenvolveu-se no decorrer do ano lectivo de 2007/2008. 

Começámos por contactar a Direcção Geral de Educação de Lisboa (DREL) para 

obtermos uma listagem das escolas que se localizavam junto da área de residência e de 

trabalho da investigadora. Após a obtenção desta informação, deslocámo-nos às várias 

instituições escolares, com o intuito de obter a autorização para a realização do estudo.

Contudo, a etapa da negociação prolongou-se no tempo, uma vez que várias escolas 

negaram o acesso da investigadora. Apenas em Novembro de 2007 foi obtida a 

autorização para a realização do presente estudo, o que retardou a recolha de dados. 

Na escola do estudo, apenas existia uma turma, do 2º ciclo, que incluía uma 

aluna cega e, por isso, de imediato entrámos em contacto com a directora de turma, que 

se mostrou prestável e interessada. De seguida, contactámos com a professora de 

ciências da natureza que autorizou e interessou-se no que se pretendia realizar neste 

estudo. As cinco tarefas foram concebidas e discutidas com a professora de ciências da 

natureza, fora do horário lectivo de ambas. Posteriormente, foram revistas por dois 

elementos do projecto Interacção e Conhecimento. 

Antes da aplicação das tarefas observámos seis aulas desta professora de 

ciências da natureza, com a finalidade de identificar as interacções entre os alunos e 

professora, as interacções entre a aluna cega, a turma e a professora, bem como o tipo 

de tarefas que eram realizadas: se eram promovidas através de trabalho colaborativo; se 

proporcionavam a inclusão dos alunos, nomeadamente da aluna cega. Para além disso, 

estas aulas permitiram ainda que os alunos se familiarizassem com a investigadora.

O Quadro 4 apresenta os vários instrumentos de recolha de dados utilizados no 

estudo, o respectivo sistema de codificação e o momento temporal em que ocorreram. 
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Quadro 4 – Codificação dos instrumentos de recolha de dados e os momentos em que 

ocorreram

Designação Código Especificação Momento temporal

Questionário Q
Q1 – Questionário aos alunos

Q2 – Questionário aos alunos

Realizado em Novembro

Realizado em Junho

Instrumento de 

avaliação de 

capacidades e 

competências

IACC
Instrumento do Projecto Interacção 

e Conhecimento

Na primeira semana do 2º 

período

Observação

- Registo escrito em 

Diário de Bordo

- Registo fotográfico

- Transcrições das 
aulas observadas

DB

RF

TAO

Durante as observações 

realizadas no 1º período

Entrevistas E

E1- Entrevista da professora
E2- Entrevista da professora do
apoio educativo
E3- Entrevista da aluna cega

Junho (depois da aplicação 

da última tarefa)

Documentos D

D1- Avaliação do 1º período
D2- Avaliação do 2º Período
D3- Avaliação do 3º Período

Ao longo do ano lectivo.

D4- Protocolos dos alunos
D5- Informações do dossier de 
direcção de turma
D6- Projecto curricular de escola
D7- Projecto curricular de turma
D8- Projecto educativo de escola

No início do ano lectivo

Para conhecer as expectativas mantidas em relação à disciplina de ciências da 

natureza, bem como a opinião dos alunos relativamente às tarefas realizadas nas aulas 

de ciências da natureza, foi pedido à professora da turma para aplicar, na primeira 

semana do estudo, um questionário (Q1). Este questionário foi aplicado no 

espaço/tempo previsto para área curricular não disciplinar de área de projecto, pela 

professora. 

O mesmo questionário foi novamente aplicado à turma no final da investigação,

com o propósito confrontar as representações sociais de cada aluno naquele momento. 

Este instrumento foi recolhido e fotocopiado para proceder a uma análise cuidada e 

aprofundada, quando o trabalho de campo estivesse terminado.
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Nesta primeira fase do estudo, em reunião com os encarregados de educação dos 

alunos, a directora de turma informou-os da realização do estudo e foi solicitada a 

autorização para se proceder à recolha de registos áudio e fotográfico. A autorização foi 

concedida por todos os encarregados de educação e pelos alunos da turma. 

Para acesso aos dados pessoais dos alunos foi pedida a devida autorização ao 

órgão de gestão da escola, directora de turma, encarregados de educação e alunos para 

recolha das informações existentes no dossier de direcção de turma e nos questionários 

da escola que tinham sido realizados no início do ano lectivo.

As informações provenientes das observações (O) realizadas foram registadas 

em diário de bordo (DB). O mesmo aconteceu em relação às conversas informais que 

decorreram, igualmente, durante toda a investigação. Iniciada a realização das tarefas as 

informações relativas à concretização das tarefas pelos grupos eram fornecidas pelas 

gravações áudio, que posteriormente eram transcritas na integra pela investigadora.

No início do 2º período, foi aplicado, na primeira semana de aulas, o instrumento 

de avaliação de capacidade de competências para melhorar o conhecimento das 

capacidades de competências (IACC) que os alunos já mobilizavam e daquelas que 

ainda necessitavam de desenvolver, com o propósito de fornecer elementos úteis para 

uma formação dos grupos. Tinha como objectivo último promover o desenvolvimento 

sócio-cognitivo e emocional através do trabalho colaborativo (Reis et al., 2002). Devido 

aos motivos referidos, aquando da implementação do questionário, o IACC foi aplicado 

no espaço/tempo previsto para área de projecto, tendo sido recolhidos e, posteriormente, 

analisados pela investigadora. 

Após a aplicação do IACC, coincidindo com a 2ª semana de Janeiro, foi iniciada 

a resolução da primeira tarefa. Durante esta fase, a investigadora assumiu um papel de 

observador participante, tendo as aulas sido gravadas em áudio. Cada grupo tinha um 

gravador na mesa. Uma vez que o presente trabalho incide no grupo onde se encontrava 

a Maria, apenas se procedeu à transcrição integral e análise dos dados, pela 

investigadora, dos dados referentes a esse grupo. Foram também recolhidos dados 

fotográficos para complementarem a observação participante e facilitarem a 

compreensão de dados subjectivos, efectuando-se simultaneamente os registos no diário 

de bordo. Estes procedimentos foram semelhantes para as restantes aulas em que foram 

realizadas as tarefas. 
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Torna-se importante referir que nas primeiras tarefas o número de aulas 

utilizadas foi maior (ver Quadro 6), uma vez que se observou que os alunos, até aquele 

momento, não estavam familiarizados com este tipo de tarefas nem com o trabalho 

colaborativo. 

Na última fase de recolha de dados, que ocorreu no final da aplicação das 

tarefas, foi efectuada uma entrevista à professora de ciências da natureza, à professora 

do apoio educativo e à aluna cega. As entrevistas ocorreram fora do horário lectivo dos 

participantes e da investigadora, tendo sido efectuado o registo áudio, pela 

investigadora, que posteriormente foi transcrito integralmente e analisado. 

2.6.1. Proposta pedagógica

Ao constatarmos a escassez de materiais e práticas de sala de aula adaptados a 

alunos cegos, incluídos em turmas do ensino regular, optámos por realizar o presente 

trabalho empírico. Para isso, desenvolvemos cinco tarefas que foram criadas para que os 

alunos interagissem nos grupos. Cada tarefa incidia num conteúdo programático 

diferente, tal como mostra o Quadro 5.

Quadro 5 – Tarefas e conteúdos programáticos abordados

                   Conteúdos programáticos

Tarefa 1
Variação dos factores do meio – sua influência no comportamento 

dos animais

Tarefa 2 As plantas e o meio – diversidade de aspectos

Tarefa 3 A célula – unidade na constituição dos seres vivos

Tarefa 4 A água como solvente

Tarefa 5 Factores que alteram a qualidade do ar

As tarefas propostas promovem a interpretação de dados, formulação de 

problemas e de hipóteses, planeamento de investigações, previsão e avaliação de 

resultados.

A aplicação das tarefas decorreu entre o 2º e o 3º período, como se observa no 

Quadro 6. 
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Quadro 6 – Calendarização e duração da aplicação das tarefas 

Designação Código Período de aplicação Nº de aulas

Tarefa 1 – “A esperteza da 
raposa”

T1 2ª e 3ª semanas de Janeiro 5

Tarefa 2 – “O agricultor e os 
feijoeiros”

T2 1ª e 2ª semanas de Março 3

Tarefa 3 – “Uma observação 
diferente” T3

2ª semana de Março e 1ª 

semana de Abril
1,5

Tarefa 4 – “Um lanche 
adocicado” 

T4 4ª semana de Maio 2

Tarefa 5 – “A chuva da confusão” T5 1ª e 3ª semana de Junho 2

Para a aplicação das tarefas foram formados quatro grupos de trabalho,

constituídos por quatro elementos cada um. Para além destes, formou-se outro grupo 

com cinco elementos. No Quadro 7 procedemos à constituição de cada grupo contudo, 

salientamos que os nomes utilizados neste trabalho empírico são fictícios.

Quadro 7 – Constituição dos grupos de trabalho

Grupos Elementos que constituem os grupos

Grupo A Filipe; Manuel; Maria e Paula.

Grupo B António; Carolina; Raul e Salvador.

Grupo C Luísa, Marcelo; Mário e Tomás. 

Grupo D Beatriz; Bruno; Francisca; Nuno e Sílvia.

Grupo E André; João; Mário; e Sandra.  

Para a constituição dos grupos tivemos em atenção os seguintes critérios: (a) os 

géneros; (b) sucesso escolar a diferentes disciplinas; e (c) os dados obtidos através do 

IACC. Pretendia-se diversificar os grupos quanto aos critérios seleccionados. Importa, 

ainda, sublinhar que este estudo se focou, principalmente, nas interacções sociais no 

grupo A, onde se encontra a Maria.

Durante a aplicação das tarefas a investigadora colaborou com a professora de 

ciências da natureza e, deste modo, ambas tiveram um papel de moderadoras e 

orientadoras dos alunos na construção do conhecimento. Na realização das tarefas, a 

professora e a investigadora tinham a preocupação em ouvir e perceber o que os alunos 

diziam, colocar questões pertinentes e incentivá-los a expressarem as argumentações. 
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Frequentemente, encorajávamos a partilha de ideias e chegarem a um consenso, em caso 

de desacordo. Circulávamos pelos diferentes grupos, observando e intervindo quando

fosse oportuno e necessário, tendo em atenção evitar dizer imediatamente se as 

respostas estavam certas ou erradas, fomentando, deste modo, a reflexão sobre as 

estratégias de resolução desenvolvidas e a discussão de diferentes pontos de vista. 

2.7. MÉTODOS DE ANÁLISE DE DADOS 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), corresponde a um “(…) processo de busca e 

de organização sistemático de transcrições de entrevistas, de notas de campo e de outros 

materiais que foram sendo acumulados, com o objectivo de aumentar a sua própria 

compreensão desses mesmos materiais e de lhe permitir apresentar aos outros aquilo 

que encontrou (…)” (p. 205). Do mesmo modo, Lucke e André (1988) sublinham que 

analisar os dados implica organizar e trabalhar o material que foi obtido por meio das 

entrevistas, da observação e através da recolha documental, entre outros. Mas a análise 

de dados é, essencialmente, procurar dar sentido aos dados que recolhemos (Merriam, 

1988). 

Nesta investigação, a análise de dados foi acompanhando as diferentes fases de 

recolha de dados, tendo-se intensificado logo após a conclusão da recolha de dados. 

Contudo, Stake (1995/2007) refere que não existe um momento específico para o início 

da análise de dados. Contudo, este autor refere que poderá ocorrer um período em que 

nos concentramos mais na análise de dados. Obtidos os dados, procedeu-se a uma 

primeira leitura dos mesmos e foram encontrados padrões que formaram as categorias 

indutivas de análise que se coadunavam com as questões orientadoras da investigação. 

Seguindo as orientações de Bogdan e Biklen (1994), os dados recolhidos foram lidos, 

diversas vezes, ocorrendo uma análise de conteúdo sistemática e sucessiva, de modo a 

obtermos uma codificação, formando, assim, um conjunto de sub-categorias. Este grupo 

constitui uma parcela representativa dos dados, e é constituído por um conjunto de 

palavras, frases ou até mesmo conceitos que são significativos para a categorização que 

se pretende realizar. Este procedimento permitiu-nos, também, familiarizarmo-nos com 

a informação recolhida, facilitando “(…) uma crescente desenvoltura na capacidade de 

navegar no material empírico e de gerir um volume elevado de informação (…)” 

(Afonso, 2005, p. 120, itálico no original). Por sua vez, a partir da organização das sub-

categorias anteriormente formadas, surgiram categorias indutivas, com o intuito de criar 
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um fio condutor, que permitisse compreender e interpretar cada uma dessas novas 

categorias, originando um encadeamento coerente e contínuo, de modo a caracterizar as 

interacções sociais. Uma vez que a presente investigação é um estudo de caso instríseco, 

Stake (1995/2007) refere que a criação de categorias indutivas tem por finalidade a 

compreensão do caso em estudo. Deste modo, foram analisados cinco formatos de 

interacções: (1) solicitação de feedback; (2) esclarecimento de dúvidas; (3) apropriação 

de conhecimentos; (4) aspectos sócio-afectivos; e (5) complemento de informação 

gestual.

Identificadas as categorias e assinaladas nos registos de recolha de dados 

passamos a um segundo momento de análise, mais complexo e fundamental, que se 

prende com a procura de relações entre as várias categorias, na tentativa de dar resposta 

às questões de investigação e ampliar a compreensão do problema que originou a 

investigação.
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CAPÍTULO 3

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

3.1. AS AULAS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA

As aulas de ciências da natureza que observámos, antes da aplicação das tarefas, 

tiveram a finalidade de conhecer o tipo de interacções que ocorriam entre os alunos e a 

professora, as interacções entre a aluna cega, a turma e a professora, bem como a 

natureza das tarefas que eram utilizadas e se estas eram promovidas através de trabalho 

colaborativo. 

As aulas decorreram num ambiente onde os alunos tinham a possibilidade de 

participar, tendo de cumprir as regras estipuladas no início do ano lectivo. A professora 

estabeleceu com os alunos um conjunto de regras que regiam aquela relação didáctica –

contrato didáctico. Como sublinham César e seus colaboradores (2000), este acordo 

estabelecido entre alunos e professor legitima aquilo que cada um deles espera do outro 

e explica muitos dos desempenhos e comportamentos que os alunos e professores têm 

em cenário de sala de aula. O contrato didáctico estabelecido com os alunos, no início 

do ano, implicava que estes não se deslocassem pela sala sem autorização da professora, 

falassem apenas quando fosse solicitada a sua participação, entre outras condições.

No decorrer das aulas de ciências da natureza era dada a possibilidade de os 

alunos colocarem as suas dúvidas, tecerem comentários e opiniões desde que estes 

fossem enquadrados nas actividades em curso. Nestas aulas, reconhecemos que a 

professora tinha um papel central, durante a introdução de novos conceitos, momentos 

em que os alunos ouviam atentamente o que era explicado. No decorrer destas 

situações, a professora solicitava a participação dos alunos, colocando questões, para 

além de se preocupar em “(…) despertar a curiosidade [dos alunos] acerca do mundo 

natural (…)” (DEB, 2001, p. 129). 

A professora de ciências da natureza recorreu ao manual escolar para ilustrar os 

conceitos que explicava, para a realização de algumas actividades e para que os alunos 

lessem textos, de modo a consolidarem os conceitos leccionados. A docente, quando 

recorria ao manual, tinha em atenção que a Maria não possuía um igual ao dos colegas e 

facultava-lhe outro material (fichas de trabalho, imagens em relevo, entre outros), com a 

mesma informação. Deste modo, a professora adoptou as práticas para que a aluna 

realizasse as tarefas que tinham sido propostas aos seus colegas e para que tivesse 
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acesso a informação que não constava do seu manual. Estes procedimentos implicavam, 

por parte da professora de ciências da natureza, da professora do apoio educativo e da 

aluna, um esforço suplementar para suprir a carência das informações contidas no 

manual, a que a Maria tinha acesso de forma autónoma. Estes materiais eram 

construídos pela Ana e, por sua vez, a professora do apoio educativo realizava as 

adaptações necessárias e traduzia-as para braille. 

Nas aulas observadas, houve uma preocupação constante da professora em 

registar no quadro os conceitos abordados na aula e as respectivas definições, para que 

os alunos os registassem no caderno diário porque o manual escolar, segundo esta 

docente, não estava claro e, por isso, preferia facilitar-lhes apontamentos para que os 

alunos ficassem com os resumos dos conteúdos e para que fosse mais fácil estudarem 

para as fichas de avaliação (DB, 08 de Novembro de 2007). A docente revelou 

preocupação em apresentar exemplos que ilustrassem os conceitos abordados e fazia o 

registo dos mesmos no quadro. A afirmação da docente reporta-nos para uma concepção

em que a avaliação de conhecimentos ainda se encontra baseada em conteúdos 

memorizados pelos alunos (Fontes & Silva, 2004) e o papel dos alunos centra-se no 

prestar atenção, escutando o professor, não tendo uma participação mais activa no 

processo de aprendizagem.  

Alguns alunos, no primeiro questionário que realizámos, referiram a passagem 

dos apontamentos como a tarefa que menos gostavam de realizar, afirmando que os 

apontamentos “(…) são muito grandes” (Q1, Marcelo, p. 1). O Mário, por sua vez, 

considerava a realização desta actividade como algo “(…) chato, mas eu compreendo 

que é essencial” (Q1, Mário, p. 1), ou seja, o aluno reconhecia utilidade nos 

apontamentos para estudar e alcançar um resultado positivo nos momentos de avaliação. 

A Maria também referiu que, nas aulas, não gostava de passar os apontamentos porque 

ficava cansada (Q1, Maria); contudo, nas aulas em que a aluna não conseguia copiar o 

que estava escrito no quadro, a professora de ciências da natureza facultava o resumo à 

professora do apoio educativo para que esta o escrevesse em braille e o disponibilizasse

à Maria. 

Nas aulas observadas, os alunos desenvolveram actividades individualmente 

mas, no decorrer de conversas informais, a professora referiu que, em algumas 

situações, realizavam actividades em grupo, sendo a constituição dos grupos da 

responsabilidade da professora. Para isso, tinha em consideração o aproveitamento 
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escolar dos alunos e o local de residência porque, em algumas situações, as actividades

eram realizadas fora do período escolar. Quando o trabalho era realizado integralmente 

na sala de aula, os alunos organizavam-se de acordo com os lugares em que estavam 

sentados para a realização de fichas de trabalho, tal como refere a Maria: “Trabalhei 

[Pausa] eu quando trabalhava em grupo, assim, em trabalhos de fichas, a professora 

dava umas fichas e deixava que nós resolvêssemos (…)” (E3, Maria, p. 2). 

3.1.1. As tarefas propostas nas aulas de ciências da natureza 

Na sala de aula é importante dar a oportunidade aos alunos de realizarem 

actividades em grupo, com o intuito de promover o trabalho colaborativo. E, ao mesmo 

tempo, os alunos possam desenvolver a socialização, preparando-se para serem cidadãos 

activos e participativos na sociedade (Abrantes, Serrazina, & Oliveira, 1999; DEB, 

2001). Estes autores realçam, também, as potencialidades desta forma de trabalho na 

promoção do sucesso escolar. No entanto, para se poder tirar partido das características 

e potencialidades de cada aluno e para definir os critérios de constituição dos grupos, de 

acordo com César (2000a), é necessário conhecê-las desde o início do ano lectivo. Deste 

modo, nas tarefas propostas a constituição dos grupos foi realizada conjuntamente com 

a professora de ciências da natureza, que já tinha um conhecimento prévio dos alunos e 

tendo em atenção os seguintes critérios: (a) alunos de ambos os géneros; (b) diferentes 

níveis de desempenho nas diversas disciplinas, e (c) os dados obtidos através do IACC. 

Nesta investigação, ao recorrermos aos critérios referidos anteriormente tivemos 

a preocupação de formar grupos heterogéneos, constituídos por alunos com 

competências complementares (Teles, 2005), ou seja, foram estabelecidos “(…) 

critérios nítidos (…) valorizando a heterogeneidade e favorecendo a socialização, 

possibilitando a alternância da dominância, ou seja, que o papel de par mais competente 

seja desempenhado, de forma alternada, por cada um dos elementos (…)” (César, 2003, 

p. 129). 

Durante a realização das actividades, optámos por manter os elementos que 

constituíam cada grupo, uma vez que facilitava a gestão da aula, pois os alunos, ao 

entrarem na sala, já sabiam a que grupos pertenciam e iniciavam de imediato as tarefas. 

Para além disso, o desempenho cognitivo e relacional que os alunos estabeleceram nos 

grupos constituiu um elemento importante para que os mantivéssemos pois, tratando-se 

de 14 sessões de trabalho, era mais adequado manter os grupos, porque não se chegava 
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a criar relações de dependência e, além disso, era necessário que os alunos pudessem 

construir intersubjectividade, em cada um dos grupos.

Fig. 1 – Vista parcial da sala de aula.

A professora considerou que a realização de actividades com recurso ao trabalho 

em grupo apresentava vantagens uma vez que “(…) tem de haver discussão, eles têm de 

ouvir-se uns aos outros, têm de aceitar as opiniões diferentes e têm de chegar a um 

acordo.” (E1, Ana, p. 2). Contudo, na opinião da Ana, a realização de tarefas em grupo 

apresentava algumas desvantagens, porque alguns alunos “(…) que são mais 

preguiçosos, gostam-se de encostar, depois os colegas queixam-se que fazem tudo 

sozinhos e que os outros não fazem nada.” (E1, Ana, p. 2). 

A este propósito, concordamos com Silva (2008), quando refere que, apesar de 

num grupo poder haver alunos que não trabalhem, esta “(…) situação não deve ser 

impeditiva de criar oportunidades de conceber práticas mais inovadoras, pois o 

professor toma consciência e co-responsabiliza esses alunos” (p. 233). Para além disso, 

devemos ter consciência que, de acordo com o Currículo Nacional do Ensino Básico 

(DEB, 2001), foram definidas competências gerais para o final da educação básica que 

requerem que o professor promova tarefas em que os alunos trabalhem individualmente, 

a pares, em grupos e colectivamente. 

Relativamente aos trabalhos de grupo realizados fora do tempo lectivo dos 

alunos, a professora referiu o caso da Maria, considerando que a participação desta
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aluna na realização destes trabalhos foi reduzida uma vez que, fora do recinto escolar, 

os recursos existentes a que ela tem acesso eram quase nulos, não havendo a 

possibilidade da aluna “(…) redigir o trabalho ou passá-lo no computador (…)” (E1, 

Ana, p. 2). Na nossa opinião, as limitações de participação da Maria são mais 

abrangentes, uma vez que o acesso a livros e outros materiais em braille são reduzidos. 

Os alunos da turma, ao responderem ao Q1, afirmaram que gostavam da 

disciplina de ciências da natureza porque os conteúdos programáticos estavam 

relacionados com a natureza, porque aprendiam “(…) coisas muito interessantes” (Q1, 

Luísa) e era uma disciplina divertida e, também, por a professora explicar bem. As 

razões referidas anteriormente mantiveram-se nas respostas ao Q2. A Maria referiu que 

gosta da disciplina de ciências da natureza porque “(…) faz conhecer o mundo e o que 

faz parte dele” (Q1, Maria, p. 1), o que denota que os conhecimentos apropriados na 

disciplina despertam o interesse nos alunos. Contudo, de acordo com Fontes e Silva 

(2004),

(…) o interesse pela aprendizagem da ciência decresce ao longo da escolaridade, e 
apontam alguns factores que podem ser responsáveis (…) uma concepção positivista 
segundo a qual o ensino da ciência se baseia na transmissão/aquisição, uma orientação 
empirista, uma ciência socialmente neutra, linear, acumulativa, individualista, 
dogmática, inquestionável e elitista (p. 16). 

Neste sentido, é fundamental que o professor tenha em consideração nas práticas

de sala de aula os processos que a ciência utiliza, “(…) como o inquérito, baseado em 

evidência e raciocínio, ou a resolução de problemas e o projecto, em que a 

argumentação e a comunicação são situações inerentes (…)” (DEB, 2001, p. 129).

Em relação às actividades que mais gostavam de realizar nas aulas de ciências 

da natureza, grande número dos alunos referiu a visualização de powerpoints, na 

resposta ao Q1, porque era uma actividade divertida, diferente do que faziam 

habitualmente na aula e porque os ajudava a compreender melhor os conceitos. Numa 

das aulas observadas tivemos a possibilidade de visualizar um powerpoint que tinha por 

finalidade sintetizar os conteúdos leccionados até ao momento. Durante esta actividade

os alunos permaneceram muito atentos e concentrados no que a professora estava a 

mostrar e a explicar. Nesta situação, a Maria estava atenta ao que a professora explicava 

e, sempre que tinha alguma dúvida, pedia esclarecimentos à professora do apoio 

educativo, que se encontrava sentada ao lado da aluna, sem interromper a aula (DB, 08 

de Novembro de 2007). Consideramos que a referência aos powerpoints ocorreu por ter 
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sido uma actividade nova para os alunos daquela turma, tendo despertado interesse, 

curiosidade e motivando-os para a aprendizagem. 

Por sua vez, no Q2, as respostas dos alunos, sobre a actividade que mais 

gostaram de realizar, incidiram sobre as tarefas propostas para a realização deste 

trabalho de investigação, referindo que “(…) eram actividades fora do normal (…) (Q2, 

Sandra, p.1), “(…) engraçadas, aprendemos melhor a matéria que se trata” (Q2, André, 

p.1) para além de permitirem “(…) fazer coisas com um grupo” (Q2, Mário, p. 1). 

Fig. 2 - Grupo de alunos a realizar as actividades referentes à tarefa 4.

Com as respostas obtidas no Q2, apercebemo-nos que as tarefas propostas foram 

significativas para os alunos, permitindo-lhes compreender melhor os conteúdos 

programáticos e ajudando-os na apropriação dos mesmos, sem ser apenas com recurso à 

explicação dos conceitos pela professora. Segundo Freitas e Freitas (2003), quando os 

ambientes de sala de aula favorecem uma aprendizagem colaborativa, os alunos ficam 

mais motivados para o estudo, atingem um nível de conhecimentos mais elevados e 

ajustam-se melhor socialmente. Com efeito, num ambiente de aprendizagem em que o 

trabalho colaborativo é privilegiado os alunos interajudam-se, formulam conjecturas, 

explicam aos colegas as suas compreensões sobre as actividades que estão a 

desempenhar, questionam os colegas quanto às suas explicações/opiniões quando não 

estão a entender, sendo importante para que se apercebam da importância dos pares na 
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apropriação de conhecimentos e no desenvolvimento de capacidades e/ou competências 

(César et al., 2000).

Em ambos os questionários os alunos são unânimes quando referem que as aulas 

de ciências da natureza, naquele ano lectivo, foram do seu agrado. O Bruno, por 

exemplo, afirma que as aulas “(…) foram boas, divertidas, aprendi muitas coisas novas 

que eu não sabia e para mim isso foi importante” (Q2, André, p. 2).

Nas aulas de 45 minutos de ciências da natureza, a Maria encontrava-se na 

última fila da sala de aula e, ao seu lado, estava sentada a professora do apoio educativo. 

No bloco de 90 minutos, como as mesas encontravam-se dispostas em grupo, a aluna 

estava num grupo constituído por um colega e a professora do apoio educativo.  

Ao longo das aulas, a professora do apoio educativo dava as indicações das 

tarefas que a Maria tinha de fazer, ditava-lhe os textos que a professora escrevia no 

quadro e explicava-lhe alguns conceitos que a aluna não tinha compreendido. É 

importante mencionar que, em algumas situações, a professora do apoio educativo 

descrevia à Maria, quando era solicitado pela aluna, determinados conceitos, como por 

exemplo, quando descrevia certos seres vivos que eram conhecidos dos elementos da 

turma mas que não desta aluna. Na aula do dia 23 de Novembro, ocorreu uma dessas 

situações, quando a professora falava do modo de locomoção dos animais na água e 

referiu o exemplo do polvo. A Maria questionou a professora sobre que tipo de 

movimento o animal realizava para se deslocar. Perante esta situação, a docente 

recorreu ao movimento gestual, ou seja, utilizou a mão da aluna para exemplificar o 

movimento do animal e, nesse momento, os alunos da turma estavam a observar 

atentamente a explicação da professora. No final da explicação, a professora do apoio 

educativo, enquanto os restantes elementos da turma escreviam o que estava registado 

no quadro, completou a informação dada pela professora. Situações semelhantes à 

descrita anteriormente foram registadas em algumas das aulas de ciências da natureza 

que observámos. 

Segundo Mendonça e seus colaboradores (2008), durante o desenvolvimento 

cognitivo dos alunos cegos é importante que seja dada importância “(…) ao 

enriquecimento do input sensorial e à qualidade das informações visuais transmitidas 

verbalmente ou tactilmente, promovendo assim a combinação de informação 

proveniente de várias fontes de forma a que o cérebro consiga formar um todo (…)” (p. 
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17) porque, se tal não acontecer, “(…) há tendência a que decorem e repitam conceitos, 

usando as palavras sem um conhecimento suficiente do seu significado” (p. 17). 

A Maria, nas aulas de ciências da natureza, estava atenta às explicações dadas 

pela professora, questionando-a quando não compreendia alguma explicação ou quando 

queria ampliar os seus conhecimentos. Um exemplo da curiosidade que caracterizava a 

Maria ocorreu quando a professora estava a referir-se aos animais com pele nua e falou 

sobre esse tipo de revestimento.

Fala 88 Prof.1: Os animais com pele nua, produzem um muco que 

lhes permite manterem a sua pele húmida [Pausa]. O 

muco é uma substância produzida na pele, por 

exemplo a rã.

[A Maria já tem o dedo no ar, aguardando que a professora diga que fale.]

Fala 89 Prof.1: Diz, Maria.

Fala 90 Maria: Vamos imaginar [Pausa] se o muco da rã acabar ela 

morre?

Fala 91 Prof.1: O organismo da rã possui estruturas especializadas 

para a produção de muco, fazendo com que a 

produção de muco não acabe.

(O2, DB, 08 de Novembro de 2008)

A participação da Maria, de forma espontânea, é frequente nas aulas que 

observámos. O interesse e curiosidade da aluna (Fala 90) revelam o gosto que tem em 

aprender. Para que tenha sucesso académico, nomeadamente, na disciplina de ciências 

da natureza, ela tenta clarificar as dúvidas, ou pedir esclarecimentos adicionais, se não 

conhece alguns dos aspectos referidos. 

Nas aulas de ciências da natureza, a Maria era uma aluna participativa, que 

respondia às questões colocadas pela professora. Contudo, em algumas situações, 

recorria à professora do apoio educativo para que lhe desse esclarecimentos sobre 

alguns conceitos que estavam a ser explicados, tendo a preocupação de não interromper 

a aula.
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3.1.2. A professora de ciências da natureza

A Ana iniciou o seu trabalho docente no ano lectivo de 2002/2003, após a 

conclusão da licenciatura em ensino de professores do 2º ciclo do ensino básico, 

variante matemática e ciências da natureza, concluída num instituto politécnico da rede 

nacional pública. 

No ano lectivo do estudo, a professora leccionava pela primeira vez naquele 

estabelecimento de ensino, encontrando-se na categoria de professora contratada, sendo 

o seu quinto ano de serviço. No primeiro e segundo anos de serviço a Ana esteve a 

leccionar no 2º ciclo do ensino básico. Nos outros dois anos, leccionou no 1º ciclo, 

tendo estado no decorrer do quarto ano de serviço, a leccionar nos apoios educativos.  

A professora mostrava um grande empenho na realização das suas funções,

mantendo uma relação próxima com os alunos, preocupando-se, principalmente, com o 

aproveitamento dos mesmos. Ao mesmo tempo encontrava-se inteirada da situação 

familiar, de cada aluno. 

Nas aulas de ciências da natureza a professora teve a preocupação de esclarecer 

as dúvidas que surgiam, bem como de ouvir atentamente os relatos e experiências dos 

alunos relativos a alguns assuntos que eram abordados nas aulas, uma vez que estes 

mostraram muito interesse pela temática dos seres vivos. A Ana, por vezes, recorria aos 

relatos e experiências dos alunos para explicar alguns conceitos e preocupava-se em que 

os alunos compreendessem o que estava a ser explicado. 

No início do ano lectivo, a Ana, ao ter conhecimento que iria ser professora da 

Maria, ficou surpresa “(…) no entanto, não fiquei assustada porque já conhecia a aluna 

do ano anterior [Pausa], já tinha contactado com a professora do apoio, com a 

professora titular e, portanto, não tive assim grandes receios.” (E1, Ana, p. 1). Este 

contacto surgiu no ano lectivo anterior, quando a Ana esteve a leccionar, no apoio 

educativo, na escola do 1º ciclo que a Maria frequentava, tendo ocorrido nessa ocasião o 

primeiro contacto com a aluna. Este aspecto, facilitou a inclusão da Maria nas aulas de 

ciências da natureza, uma vez que a Ana já tinha conhecimento das barreiras que se 

erguiam à participação da aluna, em cenários de sala de aula, bem como quais as 

capacidades e competências que a Maria conseguia mobilizar e quais as que precisava 

de desenvolver. Assim, a tarefa da professora na organização e na gestão das aulas 

(Ponte et al., 1997) estava mais facilitada. 
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A professora de ciências da natureza salientou que a interajuda que existia entre 

os docentes do conselho de turma foi importante para si, uma vez que não tinha tido 

formação para leccionar uma turma com alunos com baixa visão ou cegos, sendo a 

primeira vez que se deparou com esta situação. Nas conversas que mantinha com os 

outros professores havia uma constante partilha de experiências que a auxiliou no modo 

como interagir com a Maria pois, como referiu na entrevista, “(…) dificuldades 

sentimos todos, porque às vezes é difícil para nós saber se vamos ao encontro das 

necessidades dela, mas, é assim, formação nunca tive, o apoio era o conselho de turma, 

apoiávamo-nos umas às outras.” (E1, Ana, p. 1). 

Batista (2005) sublinha que uma das preocupações apresentadas pelos 

professores que leccionam alunos cegos está relacionada com o modo de aprendizagem 

dos alunos em questão e, especialmente, com os recursos necessários para essa 

aprendizagem. Essas dúvidas dos professores podem ter origem na concepção de que a 

aprendizagem esteja centrada no sentido da visão (Batista, 2005), pois percepcionamos 

o mundo de uma forma predominantemente visual (Mendonça et al., 2008).

Para além desta colaboração entre os docentes do conselho de turma, a Ana 

referiu que a professora do apoio educativo teve um importante papel nas adaptações 

que a Ana teve de realizar nas aulas de ciências da natureza, devido à presença da 

Maria, uma vez que a auxiliou na procura e elaboração de materiais que fossem “(…) ao 

encontro das necessidades da aluna.” (E1, Ana, p. 1). No início do ano lectivo, a 

professora do apoio educativo tranquilizou os professores que iriam dar aulas à Maria, 

disponibilizando-se para os ajudar, também, no desenvolvimento de práticas que 

promovessem a sua inclusão.

Desde o início, a Ana teve uma preocupação na elaboração das planificações 

pois tinha em atenção que a Maria deveria estar incluída nas aulas, de modo a participar 

e compreender as tarefas propostas, tal como referiu numa conversa informal, após a 

aula do dia oito de Novembro (O1): os “(…) conteúdos foram os mesmos as maiores 

alterações foram ao nível dos materiais (…)” (E1, Ana, p. 1), quando compara a turma 

da Maria com as restantes que leccionava. Acrescenta, ainda, que:

(…) abordei os temas todos da mesma maneira, só alterei os materiais, por exemplo, no 
caso dos animais, quando falámos do revestimento, enquanto que os outros sabem o que 
é uma joaninha e um escaravelho ela não sabia. … Então tive de tentar arranjar animais 
de plástico, para ela poder tocar e perceber o que era. Numa aula é complicado dizer 
que é parecido com um escaravelho ou uma joaninha e ela responde mas o que é que é 
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isso? E depois como é que nós explicamos? É complicado. Enquanto que os outros 
alunos sabem o que é um escaravelho e uma joaninha (E1, Ana, p. 1).

Contudo, na opinião da Ana, as adaptações que realizou e as dificuldades que ia 

sentindo eram compensadas pelo modo como a Maria se esforçava e participava nas 

aulas, o que motivava a professora a continuar o seu trabalho (E1, Ana, p. 2).

A docente salientou, na entrevista, que, ao longo da sua formação inicial, não 

tinha adaptado ou elaborado tarefas com o objectivo de promover o trabalho 

colaborativo e que, ao mesmo tempo, contribuíssem para a inclusão. No início do ano 

lectivo, quando foi confrontada com a possibilidade de uma das turmas que leccionava 

realizar aquelas tarefas, a professora afirmou, durante uma conversa informal, que tinha 

ficado muito entusiasmada com isso, uma vez que iria contribuir para colmatar algumas 

falhas da formação inicial e aprender a construir tarefas para depois aplicar na prática 

docente (O15, DB, 02 de Junho de 2008). 

É importante sublinhar que, desde o primeiro contacto com a professora, esta se 

sentiu confortável em ter uma colega nas aulas e mostrou, de imediato, interesse e 

vontade de avançar com a proposta da investigadora. A Ana referiu que conhecia 

colegas que não gostavam que as aulas fossem assistidas e, consequentemente, agradar-

lhes-ia muito pouco que algum elemento exterior interviesse nessas aulas. Contudo, a 

professora afirma que “ (…) as pessoas podem assistir às [suas] aulas à vontade (…)” 

(E1, Ana, p.2).

Em relação à concretização das tarefas, a Ana referiu que: 

as primeiras aulas foram complicadas, tanto ao nível de barulho, os miúdos não estão 
muito habituados a trabalhar em grupo, pelo menos em situação de sala de aula, porque 
eles trabalham em grupo fora da sala de aula. Dentro da sala de aula, no início 
começaram por fazer muito barulho, tínhamos de estar a chamar à atenção (…) (E1, 
Ana, p. 3).

Segundo a professora, uma das causas da agitação durante as tarefas, era por os 

alunos não estarem familiarizados com as mesmas e, ao serem confrontados com termos 

como problema e hipótese, não compreendiam o que era pedido e, de imediato, 

dispersavam-se, o que tornava a gestão da sala de aula complicada para a professora. 

Contudo, a Ana refere “(…) que com o passar do tempo o barulho também foi 

diminuindo assim como as dificuldades dos alunos (…) (E1, Ana, p. 3). 
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Segundo Silva (2008), quando se propõe a realização de tarefas que envolvam o 

trabalho colaborativo, o professor deve ter consciência que, à partida, não são aulas em 

que os alunos estão em silêncio, uma vez que os alunos estão a ter um papel activo na 

construção do conhecimento. Em diversas situações, tanto os professores como os 

alunos assumem uma postura e ou crenças associada a um contrato didáctico 

tradicional, onde predomina a noção de que não deve haver barulho e é o professor que 

impõe as regras (Almeida & César, 2006). Por isso, reiteramos que a experiência prévia 

dos alunos, em práticas colaborativas favorece a adesão a esta forma de trabalho e a sua 

realização das actividades com profundidade e empenhamento (César & Oliveira, 

2005). 

No mesmo sentido, Ponte e Matos (1992) referem que, nas situações que 

envolvem o trabalho colaborativo, é provável que os alunos se deparem com 

dificuldades durante a realização. Contudo, estes autores realçam que essas dificuldades 

têm um lado positivo, dado que fornecem oportunidades para o debate e a reflexão, 

revelam alguns enganos e promovem o conhecimento de assuntos mais gerais, que 

podem tornar-se importantes para a progressão dos alunos. À medida que os alunos vão 

realizando mais tarefas semelhantes, é provável que, através das interacções que vão 

estabelecendo, vão resolvendo as dificuldades com as quais vão sendo confrontados e 

interiorizando as diversas estratégias de resolução, ocorrendo um maior enriquecimento 

da aprendizagem. 

Convém esclarecer que, apesar das dificuldades sentidas pela professora, ela fez 

um balanço positivo da aplicação das tarefas, considerando que a evolução dos alunos 

“(…) foi bastante positiva e foram actividades muito proveitosas para os alunos.” (E1, 

Ana, p. 3). Na opinião da Ana, as tarefas propostas permitiram ajudar os alunos a “(…) 

pensar, descobrir e resolver situações problemáticas, que eles não estavam habituados.” 

(E1, Ana, p. 3). Quanto à possibilidade de continuar a trabalhar tarefas semelhantes nas 

aulas, a Ana mostrou-se interessada em lhe dar continuidade, podendo alargar a outras 

turmas, uma vez que, no final da aplicação das tarefas, apercebeu-se que os alunos “(…) 

estavam mais autónomos e muito mais à vontade, já conseguiam fazer quase tudo 

sozinhos. Houve uma evolução bastante positiva e fá-los pensar.” (E1, Ana, p. 2). 

Apesar da adesão dos alunos às tarefas propostas introduzidas na disciplina de 

ciências da natureza, é fundamental continuar com a exploração de tarefas semelhantes 

no sentido de uma apropriação consistente de conhecimentos e desenvolvimento de 
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certas capacidades e/ou competências. Deste modo, permitimos-lhes, também terem 

acesso à procura de soluções para os problemas que vão surgindo, uma vez que o que se 

pretende é que observem, investiguem, discutam entre si e procurem possíveis 

respostas. 

À medida que a resolução das tarefas ia acontecendo observámos, por parte dos 

alunos, maior autonomia dentro dos grupos, quer no preenchimento das fichas de 

trabalho quer no rigor da linguagem científica que pretendiam utilizar, procurando 

soluções mais completas. 

No decorrer da aplicação das tarefas salientamos a intervenção da professora ter 

tido um papel fundamental para a dinâmica de grupo, uma vez que a Ana questionava os 

alunos com a preocupação em aperceber-se se eles estavam a compreender o que era

pedido. No excerto transcrito em seguida, os alunos estavam a realizar uma tarefa 

relacionada com soluções saturadas, e após terem escrito o procedimento experimental 

que tinham de realizar, chamaram a professora, tendo mantido o seguinte diálogo:

Fala 117 Paula: Precisamos de material para fazer a experiência.

Fala 118 Prof. 1: E que material precisam?

[Pausa]

Fala 119 Filipe: De uma coisa que aqueça.

Fala 120 Prof.1: E como se chama esse material de laboratório?

Fala 121 Maria: Lamparina.

Fala 122 Prof.1: É o único material necessário?

[Pausa]

Fala 123 Maria: Então, precisamos dos fósforos para acender a 

lamparina e [Pausa]

Fala 124 Paula: Do tripé.

Fala 125 Manuel: A vareta já temos.

[A professora vai buscar o material]

Fala 126 Prof. 1: Aqui está o material. Como vão fazer?

Fala 127 Manuel: Colocamos o gobelé aqui em cima e, depois,

acendemos a lamparina e mexemos.

Fala 128 Prof. 1: Então comecem a preparar, que eu já passo aqui.

(O14, 30 de Maio de 2008, p. 4)
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Na Fala 118, a professora, quando pergunta aos alunos qual era o material que 

necessitavam, em vez de o ir buscar quando os alunos o pediram, apercebeu-se de que 

alguns alunos ainda não conheciam todo o material de laboratório. Após dar o material 

certificou-se que os elementos do grupo conheciam o procedimento que tinham de 

realizar (Fala 126). Convém realçar que a professora opta por questionar os alunos, em 

vez de lhes fornecer as respostas (Falas 118, 120 e 122), levando-os a terem de ser mais 

explícitos e rigorosos quanto ao vocabulário científico. Ao actuar desta forma, diz-lhes, 

indirectamente, que eles são capazes de responder e de progredir, o que surte efeito 

(Falas 119, 121, 123, 124 e 125). Assim, os alunos desenvolvem a capacidade de 

organização, participação conjunta, ao mesmo tempo que apropriam conhecimento e 

procedimentos científicos. Como diversos autores salientam, esta forma de actuação é 

muito adequada quando se propõem tarefas de natureza mais aberta e complexa 

(Almeida, 2004; Silva, 2008) e quando se trabalha colaborativamente (César, 2003, 

2009; César & Santos, 2006). Este tipo de actuação da professora foi observado em 

grande número das aulas. 

3.1.3. A professora do apoio educativo

A formação inicial da professora do apoio educativo é uma licenciatura no curso 

de professores do 2º ciclo do ensino básico, variante matemática e ciências da natureza 

conferindo-lhe, também, habilitações para leccionar no 1º ciclo do ensino básico. 

Há dez anos, a docente desempenhava funções como professora no 1º ciclo do 

ensino básico, pertencendo ao quadro de zona pedagógica. Nos últimos dois anos, foi 

colocada no apoio educativo e ficou encarregue de apoiar a Maria durante aquele ano 

lectivo. Uma vez que a escola do 1º ciclo frequentada pela aluna pertencia ao 

agrupamento da escola onde se realizou o estudo, a professora do apoio educativo 

acompanhou-a para o 5º ano de escolaridade. A docente deu continuidade ao seu 

trabalho quando a Maria transitou para o 6º ano de escolaridade. 

Esta docente não tinha frequentado nenhuma especialização em ensino de alunos 

cegos e/ou com baixa visão e, no ano lectivo 2006/2007, quando foi colocada no lugar 

de apoio educativo, como ela própria afirma: “(…) como não colocaram ninguém do 

grupo 930 e não havia nenhuma especializada, eu era a única pessoa colocada no apoio, 

fiquei eu com a aluna e aprendi sozinha a ler braille.” (E2, professora do apoio

educativos, p. 1). Autores como Rönnbäck (2003) ou Santos e César (2007) salientam 

que, apesar do importante papel desempenhado pelo professor do apoio educativo no 
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domínio da escrita e leitura braille, num contexto de educação inclusiva, também é 

importante que a professora da turma tenha alguns conhecimentos de braille. 

Na disposição da planta da sala de aula, a professora do apoio educativo, num 

grande número de aulas, estava sentada na mesa da Maria, para a auxiliar nas tarefas 

propostas pela professora de ciências da natureza, sendo ela que distribuía o material 

(máquina de braille, folhas) e organizava o dossier da aluna que, por sua vez, ficava 

guardado na sala de aula. Nos dias em que a professora do apoio educativo não estava 

na sala, a aluna ficava sentada no lugar, a ouvir, não tendo a possibilidade de realizar as 

tarefas propostas (O6, DB, 08 de Janeiro de 2008) uma vez que não tinha ninguém ao

lado e a Ana não tinha acesso à máquina de braille para que a Maria pudesse escrever. 

Esta situação levava a Maria a ficar excluída do trabalho de sala de aula, uma vez que 

não tinha o material necessário para realizar as tarefas propostas pela professora. Ser a 

professora do apoio a organizar o dossier e a entregar o material à Maria não permite 

que a aluna seja autónoma, estando permanentemente dependente da professora do

apoio educativo, em aspectos que ela deveria ser capaz de realizar. Para além do 

acompanhamento dado à Maria nas aulas das disciplinas de língua portuguesa, inglês, 

matemática, história e geográfica de Portugal, ciências da natureza, a professora do 

apoio educativo realça que, fora do horário lectivo, proporcionava à Maria:

(…) apoio acrescido no sentido de consolidar alguma matéria que a aluna não tenha 
conseguido consolidar na aula, faço o acompanhamento escolar dela dando-lhe 
feedback do que é necessário ela melhorar ou do que está a resultar bem e sempre que 
existam actividades que exijam a visão e/ou deslocação para espaços que não sejam 
conhecidos, acompanho-a e tento verbalmente integrá-la na actividade, descrevendo 
tudo o que se passa (E2, professora do apoio educativo, p. 2)

De modo a responder às necessidades da Maria, procedeu-se a uma adaptação 

dos tempos curriculares, promovendo, deste modo, a sua inclusão nas aulas. Neste 

sentido, a aluna passou a beneficiar de uma aula suplementar que, de acordo com 

Roldão (2003), pode ser uma forma de diferenciação curricular. 

Os professores da Maria tinham acompanhamento por parte da professora do 

apoio educativo, em termos de apoio nas tarefas que preparavam para a aluna, como é 

testemunhado pela própria professora do apoio educativo: 

(…) faço a tradução do que ela [Maria] escreve em braille para tinta, adapto as fichas 
pois nem tudo o que se põe numa ficha pode ser passado para braille (gráficos, alguns 
símbolos…), faço a impressão dessas fichas em braille, acompanho a aluna nas 
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disciplinas mais teóricas e ajudo os professores a adaptar as diversas actividades (E2, 
professora do apoio educativo, p. 1)

A professora do apoio educativo auxiliava os restantes professores do conselho 

de turma em relação à Maria, estando disposta a ajudar e a esclarecer as dúvidas que 

surgiam, tendo estabelecido com os docentes uma relação de proximidade. Para além 

disso, procurava garantir o acesso da Maria aos materiais escritos que os professores 

disponibilizam para os restantes alunos, como esquemas, fichas de trabalho, fichas de 

avaliação, entre outros. Estes materiais permitiam que a Maria tivesse acesso a 

documentos que facilitavam o acesso desta aluna ao trabalho desenvolvido na sala de 

aula, quando sentia necessidade, promovendo um cenário de educação formal inclusivo. 

Para além disso, desenvolvem a capacidade de leitura através do tacto, que é algo 

essencial para estes alunos (Rönnbäck, 2003). 

Relativamente às tarefas propostas, a professora do apoio educativo considerava 

que estas deviam ser realizadas por alunos cegos, tendo em consideração as devidas 

adaptações, uma vez que estes alunos “(…) têm tanta ou talvez mais necessidade de 

desenvolver as competências relacionadas com a resolução de problemas para poderem 

lidar com situações práticas do dia-a-dia” (E2, professora do apoio educativo, p. 3). A 

mesma professora realçou que, na disciplina de ciências da natureza, por vezes, os 

alunos cegos encontram-se impedidos de participar em algumas tarefas, ou em parte 

delas, porque estas apresentam um grande suporte visual, ou devido à necessidade de 

manusear determinados objectos ou produtos (E2, professora do apoio educativo, p. 3). 

Todavia, nas tarefas, propostas nesta investigação, a professora do apoio educativo 

considerou que tal não aconteceu, uma vez que foram desenvolvidas para promover a 

inclusão dos alunos, nomeadamente da Maria. Contudo, apercebeu-se que esta aluna

precisava de participar mais oralmente, uma vez que o ritmo de trabalho dela, na parte 

escrita, é mais lento, comparativamente aos restantes colegas de grupo (E2, professora 

do apoio educativo, pp. 3-4). 

3.1.4 O grupo de alunos

Foram formados cinco grupos. Este estudo incide apenas no grupo em que se 

encontrava a Maria. Este grupo de alunos é constituído por dois elementos do género 

masculino, o Filipe e o Manuel, e dois elementos do género feminino a Maria e a Paula. 

No início do 5º ano de escolaridade, estes alunos tinham idades compreendidas entre os 

9 e os 11 anos. 
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O Filipe tinha 11 anos e, no seu percurso escolar, no 1º ciclo de escolaridade, 

ficou retido no 3º ano de escolaridade. No decorrer deste ano lectivo, obteve o Nível 2 à 

disciplina de ciências da natureza, durante todos os períodos e, em relação às restantes 

disciplinas, no final do ano lectivo, apenas alcançou o Nível 3 nas disciplinas de língua 

portuguesa, educação física e educação moral e religiosa, não tendo transitado para o 6º 

ano de escolaridade. O agregado familiar do aluno é constituído por quatro elementos, 

pai, mãe e uma irmã, sendo residente numa aldeia que se localiza próxima da cidade. 

Este aluno, no decorrer das aulas, revelou dificuldades em estar concentrado nas 

actividades e apresentou dificuldades de aprendizagem. A professora do apoio 

educativo referiu que o Filipe revelava “(…) falta de motivação (…) é um pouco infantil 

e tem pouca vontade de trabalhar.” (E2, professora do apoio educativo, p. 5).

Na disciplina de ciências da natureza, no 1º período, o Filipe considerava-se um 

aluno médio, porque não sabia muitas coisas (Q1, Filipe, p. 2). Ao ser confrontado com 

a mesma questão no final do ano lectivo referiu que era um aluno fraco à disciplina, não 

apresentando nenhuma justificação, tendo dito apenas que: “(…) não sou um bom aluno 

a ciências da natureza”(Q2, Filipe, p. 2). Apesar de não alcançar as competências 

propostas para a disciplina, o Filipe gostava de ciências da natureza porque as aulas 

“são fixes” (Q1, Filipe, p. 1) e porque aprende “(…) coisas novas sobre a natureza” (Q2, 

Filipe, p. 1). 

O aluno, no primeiro questionário (Q1), referiu que a actividade que mais 

gostava de realizar nas aulas de ciências da natureza era ver os powerpoints (Q1, Filipe) 

e, no final do ano lectivo, deixou de referir esta actividade e salientou que gostou de 

realizar as actividades experimentais, classificando-as de “(…) muito boa” (Q2, Filipe, 

p.1). Relativamente à actividade que menos gostava de realizar, no 1º período, o Filipe 

referiu as fichas de avaliação “porque são difíceis” (Q1, Filipe, p. 1). Contudo, no 

segundo questionário (Q2) mencionou que gostou de todas as actividades “(…) porque 

são boas” (Q2, Filipe, p. 1) e que gostou “(…) de fazer os trabalhos que são realizados 

nas aulas de ciências da natureza. Porque se eu não os fizer fico com negativa (…)” 

(Q2, Filipe, p. 1).

O Manuel, no início de Setembro de 2007, tinha nove anos, tendo transitado para 

o 2º ciclo sem nenhuma retenção em anos anteriores. Durante o ano lectivo em que se 

realizou o estudo este aluno obteve, nos três períodos, Nível 3 na disciplina de ciências 

da natureza. O Manuel transitou para o 6º ano de escolaridade com Nível 3 a todas as 
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disciplinas, à excepção de educação física, na qual obteve nível 4. No início do ano, o 

Manuel referiu que gostava da disciplina de ciências da natureza “porque eu gosto de 

animais e ciências e nós falamos lá [aulas] sobre isso” (Q1, Manuel, p. 1), opinião que 

manteve no questionário realizado em Junho. O aluno refere que, na disciplina de 

ciências da natureza, é um aluno bom, argumentando que tem “(…) boas notas, mas às 

vezes falo com os meus colegas” (Q1, Manuel, p. 1). No final do ano lectivo a opinião 

alterou-se, considerando-se um aluno médio, “(…) porque até sei mais ou menos de 

ciências” (Q2, Manuel, p. 1). Ao longo das observações apercebemo-nos que era um 

aluno conversador e que se distraía facilmente. A professora do apoio educativo referiu 

que este aluno apresentava “(…) alguma falta de trabalho e, por vezes, pouca 

responsabilidade” (E2, professora do apoio educativo, p. 5). Para o Manuel, tal como 

para o Filipe, a actividade que mais gostou de realizar foi ver os powerpoints porque 

“eu acho que é uma coisa engraçada” (Q1, Manuel, p. 1) e, no final do ano lectivo, as 

actividades experimentais foram as actividades que mais gostou de realizar. 

A Maria, a quem aos três meses de idade lhe foi diagnosticada uma heredo 

degenerescência (patologia oftálmica congénita), apresenta alguns resíduos visuais. É o 

membro mais novo do agregado familiar, tendo uma irmã mais velha e reside numa 

aldeia localizada a alguns quilómetros da escola. Os pais da Maria têm o 1º ciclo de 

escolaridade como habilitações literárias. No plano afectivo, a relação entre os 

elementos da família é muito boa, estando os pais atentos às suas necessidades. Para 

além do acompanhamento familiar que fazem, envolvem-se no processo de inclusão da 

aluna na escola.

No percurso escolar da Maria, a turma que frequentou no 1º ciclo do ensino 

básico, manteve-se, na sua maioria, no 5º ano de escolaridade. Na transição da Maria do 

1º para o 2º ciclo, antes do início das aulas, a aluna realizou uma visita à escola, para 

conhecer o espaço. Contudo, a Maria referiu, no decorrer da entrevista, que tinha tido 

dificuldades em conhecer os diferentes espaços da escola, o que a levou a perder-se 

algumas vezes (E3, Maria). O reconhecimento do meio escolar, antes do começo das 

aulas, permitiu à aluna aprender a deslocar-se autonomamente pelos espaços que, 

habitualmente, deveria percorrer dentro do recinto escolar.

Na escola, de acordo com a professora do apoio educativo, a maioria dos alunos, 

pessoal docente e não docente tentavam ajudar a Maria, quando necessário, apesar de 

existirem alunos menos correctos para com ela. Apesar disso, para a Maria a escola é 
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um local onde ela se sente bem e onde pode satisfazer a curiosidade, tal como

testemunhou:

A escola é um sítio onde nós aprendemos as coisas, (…) onde aprendemos a ler a 
escrever, onde aprendemos como é que é o mundo. Assim [Pausa] como é que as 
pessoas, como é que as pessoas, aprendem, eu acho que se não fosse a escola nós não 
sabíamos muita coisa, [Pausa] e, e, e, eu gosto (E3, Maria, p. 1).

Ao ser questionada sobre que actividades mais gostava de realizar na escola, 

salientou as aulas de matemática, referindo que era a sua disciplina preferida, para além 

de estar com as suas amigas e de participar nas actividades organizadas pela escola, 

como a sua participação no karaoke, na festa de final de período e nas olimpíadas da 

matemática (E3, Maria). A Maria não referiu qualquer dificuldade no relacionamento 

com os colegas de turma, mas a professora do apoio educativo salientou que, durante os 

intervalos, tem alguma dependência em relação aos colegas para a realização de 

algumas tarefas, como ir ao cacifo. Acrescentou, ainda, em relação aos colegas “(…) a 

crueldade de alguns que gozam com a situação dela ou acusam-na de ser privilegiada 

por ter uma professora só para ela e mais atenção” (E2, professora do apoio educativo, 

p. 3). 

No ano lectivo em que decorreu o estudo, a Maria, no 1º e 3º períodos integrou o 

quadro de valor e, no último período, entrou, também, para o quadro de excelência,

devido ao sucesso académico que obteve ao longo do ano lectivo. A aluna transitou para 

o 6º ano de escolaridade com Nível 5 a todas as disciplinas, com excepção de educação 

física, educação visual e tecnológica e língua portuguesa, onde obteve Nível 4. Na 

disciplina de ciências da natureza obteve Nível 4 no 1º período e Nível 5, nos restantes 

períodos. 

A professora de ciências da natureza caracteriza a Maria como sendo,

muito boa aluna. [Pausa] É [Pausa] é assim, ela ao nível da observação não vê mas ela 
constata e consegue chegar a conclusões e consegue chegar muito mais longe do que 
algumas crianças que têm visão. Eu acho que ela é muito inteligente e aproveita muito 
bem as capacidades que tem (E1, Ana, pp. 1-2).

Na disciplina de ciências da natureza, a Maria considerava-se muito boa aluna 

porque “(…) esforço-me para entender a própria disciplina” (Q1, Maria, p. 1), sendo 

uma das suas disciplinas preferidas por permitir “(…) conhecer o mundo e o que faz 

parte dele” (Q1, Maria, p. 1). Apesar da preferência pela disciplina de ciências da 



94

natureza, no decorrer da entrevista afirmou que, no futuro, gostaria de continuar os 

estudos e formar-se como professora de matemática, porque gostava muito da 

disciplina. 

A preferência da Maria recaía sobre o trabalho de grupo pois “(…) temos outras 

opiniões, podemos falar em conjunto é mais fixe.” (E3, Maria, p. 2). De acordo com 

Brocardo (2001), “os alunos manifestam a sua clara preferência por uma aprendizagem 

em que têm um papel activo e em que podem trabalhar em pequenos grupos” (p. 566). 

A professora do apoio educativo salienta que a Maria foi uma mais valia para o 

grupo devido às suas capacidades (E2, professora do apoio educativo). A aluna fez 

questão de participar em todas as actividades e “(…) apesar da sua condição, gosta de 

ser líder e fez questão de mostrar isso aos colegas” (E2, professora do apoio educativo, 

p. 4). A Maria referiu na entrevista que a participação dos colegas facilitou a resolução 

das tarefas propostas, uma vez que houve uma troca de opiniões entre todos os 

elementos, o que permitia responderem às questões, tendo os vários elementos assumido 

um papel importante na resolução das tarefas. Destacou, ainda, que nas primeiras 

actividades tinha sentido mais dificuldades “(…) naquelas perguntas em que nós ainda não 

sabíamos bem (…)  tínhamos de chamar a professora. A primeira actividade foi a mais difícil 

porque nas últimas nós já começámos a ter a ideia do que era para fazer” (E3, Maria, p. 2).

Fig. 3 – Grupo onde se encontrava incluída a Maria a desenvolver a actividade experimental da 

Tarefa 4.
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Estas dificuldades sentidas pela Maria, na nossa opinião, provêem de os alunos 

não terem realizado, em anos anteriores, tarefas semelhantes e por participarem num 

contrato didáctico dito tradicional, (César et al., 2000) o que lhes não favorece o de 

desenvolvimento do espírito crítico e argumentativo em relação às tarefas apresentadas. 

Com o desenrolar das actividades, tal como a Maria sublinhou, os alunos começaram a 

perceber o processo de funcionamento, mais autónomo e exigente, e a colaborarem 

activamente nas tarefas que lhes estavam a ser propostas.

A Maria caracterizava-se como uma jovem simpática, que gostava de ajudar os 

amigos, apesar de se considerar um pouco teimosa. Salientou que gostava de estar nas 

aulas e, quando sentia dificuldades, esforçava-se para as conseguir ultrapassar. Para ela, 

as maiores dificuldades que sentiu na disciplina de ciências da natureza “Foi naquela 

matéria das plantas, que era a composição da flor, tinha muitos nomes e eu não 

conseguia decorar aquilo tudo, mas passei uns dias a decorar os nomes todos e 

consegui” (E3, Maria, p. 2). 

A Paula, quarto elemento do grupo, tinha 10 anos no início do ano lectivo, e a 

disciplina de ciências da natureza era uma das que gostava mais “(…) porque é bom 

saber mais coisas sobre a natureza e os animais” (Q1, Paula, p. 1), opinião que manteve 

até ao final do ano lectivo. A Paula considerava-se uma boa aluna na disciplina de 

ciências da natureza mas é critica em relação ao seus desempenhos, referindo que “(…) 

trabalho, mas devia de me esforçar mais” (Q1, Paula, p. 1) e que não era muito 

participativa.

No 5º ano de escolaridade, na disciplina de ciências da natureza, a Paula obteve 

Nível 4 no 1º período e, nos restantes obteve Nível 3. Transitou para o 6º ano de 

escolaridade, com Nível 3 a todas as disciplinas, com excepção de matemática, onde 

obteve Nível 2, educação física e musical, com Nível 4 e educação moral e religiosa, 

com Nível 5. A professora do apoio educativo caracteriza-a como uma aluna que se 

empenha na realização das actividades e revela muito interesse em ultrapassar as suas 

dificuldades (E2, Professora do apoio educativo). 

A Paula é uma das amigas da Maria e ajudava-a nas tarefas durante as aulas e 

fora das horas lectivas. A Paula reside no mesmo local que a Maria e tem um irmão. 
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3.2. AS INTERACÇÕES SOCIAIS NA AULA DE CIÊNCIAS DA 

NATUREZA 

Rodrigues (2003) refere que se torna difícil conceber uma escola inclusiva numa 

sociedade que, por sua vez, não é inclusiva. Para conseguirmos uma sociedade mais 

inclusiva torna-se importante começarmos a implementar práticas de sala de aula que 

subscrevam os princípios da inclusividade, tal como defende a Declaração de 

Salamanca (UNESCO, 1994). Deste modo, a vivência dos alunos de situações de 

inclusividade, desde cedo, pode configurar as suas actuações futuras. 

O professor deve ter em atenção a organização do trabalho na sala de aula e as 

tarefas propostas, nas turmas onde esteja incluído um aluno cego. O estudo de 

Rönnbäck (2003) sobre o desenvolvimento de ambientes que favoreçam a inclusão de 

alunos cegos e com baixa visão apontam para uma maior participação destes quando 

organizados em pequenos grupos, que incluem alunos ditos normovisuais. Neste 

sentido, e como referem Martín e Bueno (1997), é importante que os alunos cegos 

partilhem de um currículo comum aos restantes alunos e que tenham acesso a recursos e 

materiais didácticos específicos. 

Nas aulas onde foram realizadas as tarefas propostas observámos que as 

interacções sociais predominantes eram as do tipo horizontal (aluno-aluno), ocorrendo 

também, mas com menor frequência, as interacções do tipo vertical (professor-

aluno).Na maioria das aulas o professor deixou de ser encarado como o único detentor 

do conhecimento científico (Mercer, 1995). Através das interacções sócias que se 

estabeleceram surgiram situações de construção guiada do conhecimento (Mercer, 

1995), uma vez que o conhecimento surge das interacções que ocorreram. Interessava-

nos estudar as interacções sociais que ocorreram no grupo onde estava incluída a Maria, 

uma vez que a investigação sublinha que as interacções sociais assumem um papel 

importante no processo de aprendizagem dos alunos (Carvalho & César, 2000; 

Carvalho, 2005; César, 2003, 2009; Doise, Mugny, & Perret-Clermont, 1975; 

Schubauer-Leoni & Perret-Clermont, 1997). Adicionalmente, as interacções 

desempenham um papel importante no desenvolvimento de uma criança cega pois,

como argumentam Batista (2005) e Tobin e seus colaboradores (1997), permitem que 

ocorra uma organização e integração da informação proveniente dos restantes sentidos.

Na análise das interacções sociais foram considerados estudos anteriores, como 

os de Carvalho (2005), César (1994, 2009), Gilly, Fraisse e Roux (1988) e, 
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principalmente, a investigação de Santos (2008), que procurou compreender como um 

dado aluno cego constrói o acesso às ferramentas culturais da matemática e onde se 

caracterizam as interacções sociais ocorridas entre a professora e o aluno. Deste modo, 

foi possível confrontar diferentes análises sobre as interacções sociais desenvolvidas em 

vários cenários de aprendizagem. 

Atendendo aos objectivos do estudo, analisamos as interacções tendo em conta 

aspectos cognitivos (como é que as interacções conduzem a mudanças na compreensão 

e no conhecimento dos alunos), aspectos sociais (como é que o desenvolvimento 

intelectual dos alunos está relacionado com as relações sociais que se estabelecem no 

grupo) e aspectos emocionais (como é que os alunos usam a comunicação não-verbal). 

Deste modo, emergiram as seguintes categorias: (1) solicitação de feedback; (2) 

esclarecimento de dúvidas; (3) apropriação de conhecimentos; (4) aspectos sócio-

afectivos; e (5) complemento de informação gestual.

3.2.1. Solicitação de feedbach

A solicitação de feedback caracteriza-se 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 que estava a ser realizado. Nas diferentes aulas, também foi possível observar 

que, por vezes, a solicitação de feedback era realizada pela professora, para 

compreender se os alunos tinham apropriado os conhecimentos trabalhados 

anteriormente e se os mobilizavam na situação apresentada na tarefa. 

O primeiro tipo de procura de feedback encontrava-se relacionado com as 

solicitações que ocorriam entre os elementos do grupo, para obterem informações sobre 

o trabalho a desenvolver, como é possível perceber no excerto, a seguir transcrito, que 

ocorreu durante a realização da Tarefa 2. 

[A professora distribuiu as fichas de trabalho com a tarefa, a cada aluno, e pediu 

para que realizassem uma leitura individual do texto]

Fala 04 Prof.1: Leiam a primeira parte individualmente. Começa a 

ler, se faz favor [a falar para o Filipe]. Cada um lê 

para si, a Maria também vai ler.

(…)
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Fala 14 Maria: É para ler o texto?

Fala 15 Paula: Sim.

Fala 16 Maria: Obrigada.

(…)

(O10, 31 de Janeiro de 2008, p. 1).

Neste excerto, após a professora ter pedido à turma que realizasse uma leitura 

individual do texto (Fala 04), os alunos iniciaram a tarefa. Mas a Maria, de imediato,

questionou os colegas para obter uma confirmação do que era para realizar (Fala 14). O 

tipo de solicitação de feedback descrito anteriormente encontrava-se presente nas 

diversas tarefas realizadas, sendo a Maria que o realizava com maior frequência, para 

acompanhar algo que tinha sido dito/feito ou que ela não tinha compreendido durante a 

actividade. 

Durante a realização das actividades a Maria, em relação aos restantes colegas 

de grupo, apresentava um ritmo mais lento a escrever e, por sua vez, a máquina de 

braille fazia algum barulho enquanto ela registava as respostas da ficha de trabalho. 

Estas situações podiam levar a Maria a necessitar de pedir aos colegas que repetissem o 

que tinham dito (Fala 28), como se pode observar no excerto a seguir transcrito.

[Os alunos leram a situação problemática e, após terem sublinhado no texto, a 

frase que eles consideravam corresponder ao problema, começaram a discutir 

qual era o problema que tinham de escrever]

Fala 27 Paula: O problema do Pedro é se ele pôr mais açúcar… fica 

melhor se for…se ele colocar uma maior [Pausa] 

quantidade de açúcar [Pausa] ele se dissolverá?

Fala 28 Maria: Repete a última parte.

Fala 29 Paula: Colocar uma maior [Pausa] quantidade de açúcar 

[Pausa] ele se dissolverá?

           (…)

(O14, 30 de Maio de 2008, p. 2)

Nestas solicitações de feedback da Maria, os colegas respondiam-lhe 

prontamente, não mostrando desagrado e sem realizarem qualquer comentário menos 
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próprio. Mendonça e os seus colaboradores (2008) referem que a vivência de situações 

sociais diversas e a existência de feedback por quem convive com os alunos cegos 

poderão colmatar dificuldades no desenvolvimento de competências sociais, originando 

a adopção de comportamentos adequados do ponto de vista social e etário. 

O diálogo, transcrito de seguida, ocorreu durante a Tarefa 5, encontrando-se

presente mais uma solicitação de feedback da Maria. Desta vez, a aluna interroga os 

colegas para saber qual a pergunta que o grupo estava a responder (Fala 170). A aluna 

pretendia que os colegas confirmassem se ela estava a ler a pergunta correcta, uma vez 

que a Maria tinha estado a tocar nas plantas que tinham sido colocadas na mesa, para 

conseguir encontrar algumas características que as qualificassem. Em algumas 

situações, a Maria necessita de mais tempo para realizar a actividade, fazendo com que, 

por vezes, recorra aos colegas de grupo para se situar.

[Os alunos encontravam-se a observar as plantas e a Maria estava a tocar nelas 

para que pudesse identificar as suas características e, depois, realizarem, em 

conjunto, os registos na ficha de trabalho.]

Fala 169 Paula: Colocamos o dia da observação e escrevemos que as 

folhas têm a cor verde [Pausa].

Fala 170 Maria: É na pergunta 3.4 que estamos?

Fala 171 Paula: Sim.

Fala 172 Maria: Parece-me que têm o mesmo tamanho. 

Fala 173 Manuel: Sim. Escrevemos também. 

(…)

(O15, 02 de Junho de 2008, p. 5)

A solicitação de feedback ocorreu, também, quando a professora estabelecia uma 

interacção com o grupo de alunos com o intuito de obter informações relativamente ao 

trabalho que realizavam na aula, quais as questões que estavam a responder e se tinham 

dificuldades. Esta solicitação permitia que a professora acedesse ao trabalho que o 

grupo de alunos estava a realizar. 

Na aula do dia 10 de Abril, no decorrer da Tarefa 3, encontramos um exemplo 

deste tipo de interacção, que se encontra também presente nas outras tarefas. 



100

[Os alunos tinham discutido entre eles qual era o problema daquela situação, 

estavam a escrevê-lo e a professora aproximou-se do grupo.]

Fala 49 Prof.1: Então, vão para que questão?

Fala 50 Maria: Para a Pergunta 4. 

Fala 51 Prof.1: Qual era o problema que os dois amigos tinham que 
resolver?

(…)
(O13, 10 de Abril de 2008, p. 2)

A professora circulava pela sala entre os vários grupos, de modo a estar inteirada 

do que cada um realizava. Era frequente perguntar qual a pergunta a que estavam a 

responder, para além de pedir a resposta (ou respostas) que já tinham discutido entre 

eles (Fala 51). Deste modo, a professora tinha a possibilidade de colocar outras questões 

que levassem os alunos a discutir o que era pretendido e, assim, facilitava que pudessem 

encontrar a resposta que necessitavam. Este foi o procedimento que a professora 

encontrou por forma a estar a par do trabalho que cada grupo realizava. É importante 

salientar que a Maria, após a solicitação de feedback da professora, lhe respondeu 

imediatamente mostrando como, durante as aulas que trabalharam em grupo, estava 

desinibida, tendo um papel bastante participativo nas discussões, assumindo, com 

frequência, a liderança do grupo.

A solicitação de feedback ocorreu, ainda, quando a professora procurava 

perceber se os alunos se lembravam de conhecimentos anteriormente abordados, de 

modo a mobilizá-los no contexto da actividade que estavam a realizar. Com efeito, 

algumas das tarefas necessitavam que conseguissem mobilizar conhecimentos que 

tinham sido abordados em anos lectivos, ou em aulas, anteriores. No excerto a seguir 

transcrito, da aula do dia 10 de Janeiro (O7), perante uma dúvida que surgiu no grupo 

sobre o que era um problema, a professora solicitou aos alunos que explicassem o 

conceito, de acordo com o que eles pensavam (Fala 10). Deste modo, a professora ficou 

a perceber se os alunos compreendiam os conceitos, problema e hipótese (Falas 11 e 

13), ao mesmo tempo que complementava a informação dada pelos alunos (Falas 12 e 

14). É importante salientar que este diálogo ocorreu na primeira aula em que os alunos 

começaram a resolver as tarefas propostas em grupo.

[Os alunos estavam a definir o problema e a hipótese para a tarefa que lhes foi 

apresentada, mas encontravam-se com dúvidas e chamaram a professora.]
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Fala 10 Prof.1: Na segunda parte da ficha pede um problema. O que 

é um problema? 

Fala 11 Maria: Um problema é uma questão difícil, a qual nós temos 

de resolver.

Fala 12 Prof. 1: Como a Maria disse, o problema é uma questão que 

tem de ser resolvida. Pode, ou não, ser difícil. Com 

base na afirmação que está sublinhada, vocês têm de 

encontrar um problema. E uma hipótese, o que será?

Fala 13 Maria: É uma possível solução para o problema.

Fala 14 Prof. 1: E depois têm de verificar se essa hipótese é, ou não,
verdadeira.

(…)

(O7, 10 de Janeiro de 2008, p. 1)

No excerto anterior, a Maria respondeu, de imediato, à pergunta da professora, 

mostrando que tinha apropriado os conhecimentos necessários para responder ao que 

era solicitado e, mais uma vez, evidenciou capacidade de iniciativa. Contudo, por ser a 

primeira vez que os alunos estavam a lidar com o novo contrato didáctico, ainda não 

foram capazes de discutir entre eles as questões que lhes suscitavam dúvidas e, mais 

uma vez, foi necessária a intervenção da professora, pois ela, ainda, é vista pelos alunos 

como a detentora do conhecimento científico. De acordo com Matos e Serrazina (1996), 

o apoio do professor aos grupos, o modo como os ajuda a ultrapassar dificuldades 

internas de funcionamento e como estimula a interacção entre os elementos do grupo, 

bem como a forma como articula os momentos de trabalho e grupo com outras 

estratégias de aprendizagem, influencia o desenvolvimento dos trabalhos, por parte dos 

grupos. 

Em outras solicitações de feedback realizadas pela professora com a finalidade 

de saber se a Maria acompanhava o trabalho que estava a ser desenvolvido na aula, a 

aluna respondeu prontamente. Contudo, noutras interacções que ocorriam entre a 

professora e os alunos, a Maria não intervinha na discussão, permanecendo calada. 

Quando a professora se apercebia de que a Maria não estava a interagir com os colegas, 

procurava promover a participação da aluna na discussão que estava a ser realizada 

(Fala 16), como acontece no excerto seguinte. Tal procedimento acontecia pois a Maria 
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era uma aluna muito participativa nas aulas e a professora sentia a necessidade de a 

ouvir para perceber se ela estava a acompanhar e a compreender o trabalho dos colegas. 

[Os alunos leram a situação problemática “Um lanche adocicado”, que lhes tinha 

sido apresentada, onde se falava sobre o conceito de solução.]

Fala 10 Manuel: “(…) O menino lembrou-se do que tinha aprendido 

na escola e exclamou:

- Ah! Assim obtenho uma solução. E se eu adicionar 

uma quantidade cada vez maior de açúcar, ele 

dissolve-se?

- Terás de ser tu a encontrar a resposta a esse 

problema. – disse a mãe.”

Fala 11 Paula: Nós já falámos do que era uma solução, não foi?

[A professora encontra-se junto do grupo a ouvir os alunos].

Fala 12 Prof. 1: E se já falaram do que era uma solução, alguém sabe 

definir o que é uma solução?

[Pausa]

Fala 13 Manuel: Uma solução [Pausa] é o que resulta da mistura do 

soluto com o solvente.

Fala 14 Paula: Quando misturamos água e sal temos uma solução.

Fala 15 Filipe: E quando misturámos a água com aquela coisa 

laranja também ficou uma solução.

Fala 16 Prof. 1: Estás a falar da anilina. E tu Maria, estás de acordo 

com o que os teus colegas estiveram a dizer?

Fala 17 Maria: Sim. A solução resulta da dissolução do soluto no 

solvente.

Fala 18 Prof. 1: Continuem com a tarefa.

(…)

(O14, 30 de Maio de 2008, p. 1)
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Como a Maria não realizou nenhuma intervenção após a professora ter colocado 

uma questão ao grupo (Fala 12), a professora interrogou directamente a aluna, com a 

intenção de obter feedback (Fala 16), procurando, assim, certificar-se da sua 

compreensão. Este questionamento pretendia esclarecer a Maria, no caso de não ter 

compreendido os conceitos. Com efeito, observamos que este tipo de questionamento, 

realizado pela professora, é utilizado em relação a todos os alunos da turma. No entanto, 

tem especial atenção à Maria, uma vez que ela pode não estar a acompanhar a turma. 

No diálogo anterior, também, é notória a preocupação dos alunos em recorrer a 

uma linguagem científica adequada à tarefa (Falas 13, 14 e 17), aspecto que nos foi 

dado observar nas restantes tarefas. Capecchi (2004) refere que o desenvolvimento de 

experiências de aprendizagem diversificadas, na sala de aula, leva os alunos a utilizar 

uma linguagem científica na argumentação. Igualmente Newton, Driver e Osborne

(2004) sublinham que as “(…) pedagogias que promovem a argumentação permitem 

uma efectiva educação em ciência” (p. 97). Evidencia-se, assim, como o diálogo entre 

os alunos, enquanto estavam a trabalhar em grupo para resolverem as actividades, foi 

importante para que tivessem a possibilidade de utilizar uma linguagem científica 

adequada à situação que estavam a estudar, bem como a preocupação em clarificar 

determinados conceitos científicos. 

Por último, pode considerar-se que a professora também solicitou feedback aos 

alunos para perceber se estes compreenderam o que era pedido nas questões e se 

estavam a acompanhar o trabalho realizado ao longo das tarefas. 

[No final da primeira tarefa, “A esperteza da raposa”, era pedido aos alunos 

para preencherem um esquema relativo aos procedimentos que tinham 

realizado]

Fala 107 Prof.1: No final de terem resolvido o vosso problema, têm 

de pensar no que estiveram a fazer nas aulas 

anteriores e completar o esquema. Na primeira etapa, 

identificar o problema, têm de ver o que fizeram para 

chegarem ao problema.

Fala 108 Maria: Para identificar o problema analisámos coisas.

Fala 109 Prof.1: Que coisas?
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Fala 110 Manuel: O texto sobre a raposa do árctico.

Fala 111 Maria: Então, para identificarmos o problema tivemos de ler 

o texto sobre a raposa do árctico. Analisámos a 

situação problemática.

Fala 112 Prof. 1: E para definir o problema o que fizeram?

Fala 113 Paula: Encontrar o problema e escrevê-lo.

Fala 114 Filipe: Explorar possíveis soluções. Pensámos em várias 

hipóteses e escolhemos a que estava de acordo com o 

nosso problema.

Fala 115 Maria: Na etapa “implementação da estratégia”, pensámos 

no procedimento que tínhamos de seguir de acordo 

com o material dado na ficha e fizemos a actividade.

Fala 116 Manuel: Na última etapa, respondemos às questões e 

chegámos a uma conclusão para o nosso problema.

(…)

(O8, 15 de Janeiro de 2008, p. 3)

No início do diálogo, a professora colocou algumas questões (Falas 109 e 111) 

que permitiram aos alunos reflectirem sobre o trabalho que tinham realizado e, ao 

mesmo tempo, a professora apercebeu-se do modo como os alunos tinham realizado o

trabalho. No diálogo observa-se que a Maria não especificou que procedimentos tinham 

realizado durante a tarefa para identificar o problema (Fala 108) e, de imediato, um

colega de grupo completou a resposta da aluna (Fala 110), mostrando que trabalhavam 

de modo colaborativo. Neste excerto, a professora era mais um recurso, acessível aos 

alunos, mas tinha também um papel de orientadora e, por isso, o trabalho dos alunos 

tornava-se mais autónomo, mesmo quando surgiam dúvidas. 

Por outro lado, neste excerto é visível a função dialógica do discurso, em que a 

professora apropria a perspectiva dos alunos (quando, por exemplo, retoma o enunciado 

da Maria ou do Manuel) e estes recorrem aos diversos questionamentos da professora 

ampliando e criando novos sentidos. Através do diálogo há o desenvolvimento de uma 

compreensão partilhada sobre os procedimentos utilizados ao longo das tarefas. Do 

ponto de vista didáctico, nas aulas colaborativas, os professores devem encorajar o 

diálogo entre os aluno,s de modo a promover interacções sociais.
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Na categoria de solicitação de feedback é notário que a Maria é a aluna que, na 

maioria das tarefas, o utiliza, recorrendo aos colegas. Por sua vez, nas primeiras tarefas,

a professora realizou uma maior solicitação de feedback aos alunos mas foi diminuindo 

à medida que se apercebeu que os alunos estavam mais autónomos na realização das 

actividades. Mais tarde apenas o fazia quando considerava que a sua intervenção era 

necessária para o desenvolvimento da tarefa. 

3.2.2. Esclarecimento de dúvidas 

O esclarecimento de dúvidas é uma forma de interacção que foi observada na 

resposta às tarefas propostas quando surgia uma dúvida no grupo e os alunos a 

expressavam à professora. Este tipo de interacção foi um dos que se registou com 

alguma frequência.

Ao longo das observações que realizámos nas aulas de ciências da natureza 

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, ela intervinha, embora a sua participação não tivesse sido solicitada pelos 

alunos.

Na observação da aula do dia 30 de Maio encontramos um excerto de uma 

interacção, em que os alunos se encontravam com dificuldades em compreender uma 

questão da Tarefa 4, denominada por “Um lanche adocicado”. 

[Os alunos estão a responder às questões de interpretação da experiência que 

tinham planeado, estando a iniciar a leitura da Questão 7.]

Fala 86 Manuel: Então sou eu. [Pergunta] Sete. Ao analisarem as 

observações registadas na tabela anterior, o que 

concluem. 

Fala 87 Paula:  Não estou a perceber.

Fala 88 Maria: Temos de tirar uma conclusão da tabela, mas não 

estou a perceber. 

[Pausa]

Fala 89 Manuel: A tabela tem o número de colheres e o que 
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observámos, o que podemos concluir?

Fala 90 Filipe: Não sei.

Fala 91 Paula: O número de colheres foi aumentando.

Fala 92 Maria: Sim, mas temos de relacionar as duas coisas. [Pausa] 

Acho eu!

Fala 93 Manuel: O volume de água também aumentou.

Fala 94 Paula: Claro, se adicionámos mais açúcar. Não pode ser 

isso.

[Os alunos ficam em silêncio a pensar numa resposta.]

Fala 95 Manuel: Se ninguém sabe, chamamos a professora, é melhor. 

Professora!

Fala 96    Manuel: Não percebemos esta pergunta. 

Fala 97    Prof.1: Vocês fizeram variar o quê nesta experiência?

Fala 98    Maria: A quantidade de açúcar.

Fala 99    Prof.1: E observaram o quê?

Fala 100 Manuel: Que quando juntámos uma determinada quantidade 

de açúcar ele deixou de dissolver-se.

Fala 101 Prof.1: É isso que vocês têm registado na tabela. Já 

perceberam a vossa conclusão? Mais alguma coisa?

Fala 102 Manuel: Não.

(…)

(O14, 30 de Maio de 2008, pp. 3-4)

Nesta tarefa, os alunos tinham planeado um procedimento experimental para 

testarem se, à medida que adicionavam várias quantidades de soluto, o solvente o 

dissolvia. No final de realizarem o procedimento experimental e de terem registado as 

observações na ficha de trabalho, os alunos responderam às questões de interpretação. 

Numa dessas perguntas, o grupo teve algumas dificuldades e, após terem percebido que 

nenhum elemento compreendia a questão, foram unânimes em pedir um esclarecimento 

à professora (Fala 95). Contudo, antes dos elementos do grupo terem chamado a 

professora, estabeleceram entre eles um diálogo, para discutirem a resposta (Falas 86 à 

94), revelando que tinham compreendido que o papel deles, era serem agentes activos 
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na construção dos conhecimentos e, para tal, debateram, em primeiro lugar, no grupo a 

questão. Não recorreram à professora logo que surgiram as primeiras dificuldades. 

Julgamos que esta atitude provém da modificação introduzida no contrato didáctico que 

a professora tinha estabelecido com os alunos, no início do ano lectivo, passando a ser 

valorizadas e promovidas as interacções horizontais (aluno/aluno). Nas interacções que 

ocorreram, os alunos foram aproveitando as ideias dos colegas para completarem um 

pouco mais os raciocínios, e estratégias de resolução havendo uma construção conjunta 

de conhecimento, através do trabalho colaborativo no grupo. 

Tal como refere César (2003), é conveniente que as modificações introduzidas 

no contrato didáctico sejam explicitadas inicialmente aos alunos, de modo a facilitar a 

adesão destes ao contrato didáctico inovador. De acordo com esta afirmação, antes da 

realização da Tarefa 1, tivemos a preocupação de explicitar aos alunos as regras do 

novo contrato didáctico que iria ser utilizado nas próximas aulas, tal como podemos ler 

no excerto seguinte. 

[Conversa que a investigadora estabeleceu com a turma antes de iniciarem a 

realização da Tarefa 1.]

Fala 3 Prof. 2: A cada grupo vai ser distribuída uma ficha de 

trabalho (…). O trabalho é para ser realizado em 

grupo, por isso devem partilhar e discutir as vossas 

opiniões. Leiam a ficha calmamente e, se necessário,

mais que uma vez. Discutam entre vocês as opiniões 

que vão surgindo e, caso estejam a sentir 

dificuldades, chamem as professoras. Vou distribuir 

a actividade a cada grupo e podem começar a fazê-la. 

(…)

(O7, 10 de Janeiro de 2008, p. 1)

No excerto da observação do dia 30 de Maio, que apresentamos de seguida, os 

alunos depararam-se com um conceito que não conheciam e, após terem tentado 

esclarecê-lo, primeiro no grupo, (Fala 106), tiveram a necessidade de recorrer à ajuda da 

professora. 
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[Os alunos iniciam a realização do grupo dois da ficha de trabalho. Na primeira questão 

é pedido aos alunos que realizem uma previsão do que poderá acontecer se uma solução 

saturada for aquecida.]

Fala 106 Manuel: Pergunta 1. Se o Pedro aquecer a solução saturada 

que obteve anteriormente, o que acham que pode 

acontecer? [Pausa] O que é uma solução saturada, 

alguém sabe?

Fala 107 Alunos: Não. Professora!

[Os alunos chamam a professora]

Fala 108 Maria: O que é uma solução saturada?

Fala 109 Prof.3: É uma solução que não consegue dissolver mais 

soluto. Foi o que aconteceu com a vossa solução. Ela 

ficou saturada porque não consegue dissolver mais 

açúcar. 

Fala 110 Maria: Já percebi. 

(…)

(O14, 30 de Maio de 2008, p. 4)

Neste diálogo, o grupo acabou por colocar uma dúvida relativa a um conceito 

que já tinha sido abordado pela professora em aulas anteriores. Uma vez que se tratava 

de um conceito fundamental para os alunos responderem à questão da ficha de trabalho, 

a professora esclareceu o conceito de solução saturada (Fala 109). Para além disso, a 

docente teve a preocupação de contextualizar o conceito na tarefa que estava a ser 

realizada, permitindo aos alunos o seu entendimento, com recurso a um exemplo 

prático. Nesta situação, e dado que os alunos não se lembravam do significado do 

conceito, recorreram à professora e não tentaram outro tipo de solução como, por 

exemplo, pesquisar no manual escolar. A professora assume o papel de recurso, como 

única detentora do conhecimento, segundo o contrato didáctico dito tradicional. 

A segunda situação de interacção social envolve o esclarecimento de dúvidas, 

pela professora, quando suspeita que o grupo não estava a perceber algo, apesar de não 

ter sido solicitada a sua participação. Na transcrição do dia 31 de Janeiro de 2008 (O10), 

relativa à Tarefa 2, esta interacção encontra-se presente.
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[Nesta tarefa, a situação do problema referia-se a um agricultor que tinha 

plantado alguns feijões durante a Primavera mas nos dias seguintes tinha havido 

chuvas intensas que se prolongaram durante vários dias. Os alunos definiram o 

problema que tinham de resolver e passaram para a questão 1.3, onde era 

necessário indicarem uma hipótese possível para a resolução do problema que 

tinham enunciado.]

Fala 48 Filipe: Coloquem uma hipótese possível para a reso… [Tem 

dificuldade na leitura da palavra], resolução do 

problema proposto.

Fala 49 Manuel: É a temperatura. 

Fala 50 Paula: Pois, coloquem uma hipótese para a resolução do 

problema. O que é que aconteceu?

Fala 51 Filipe: Não sei.

Fala 52 Maria: Eu acho que era, ah, o Sr. Manuel [Pausa], mas tem 

de ser algo possível. 

Fala 53 Filipe: Voltar a plantar os feijões. 

Fala 54 Paula: Temos de encontrar uma resposta para o problema.

Fala 55 Manuel: Eu acho que é…, eu acho que é…

           [Pausa]

Fala 56 Maria: A resolução…

[A Professora 1 encontrava-se próximo do grupo e, perante as dificuldades dos 

alunos, decidiu intervir]

Fala 57 Prof.1: Qual foi o vosso problema?

Fala 58 Maria: Porque é que [as sementes] não germinaram?

Fala 59 Prof.1: E porque é que elas [sementes] não germinaram?

Fala 60 Manuel: Por causa da chuva.

Fala 61 Prof.1: E então? Não sabem dar uma resposta que explique o 

vosso problema?

Fala 62 Maria: A resolução [Pausa], é a chuva parar.

Fala 63 Paula: Não é chuva a mais?
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Fala 64 Manuel: É a chuva parar.

Fala 65 Prof.3: Por que motivo a chuva tem de parar?

Fala 66 Manuel: Porque com muita água os feijões não vão germinar.

Fala 67 Prof.3: Todos concordam com a afirmação do Manuel?

Fala 68 Todos: Sim.

Fala 69 Prof.3: Vamos repensar a vossa hipótese. Uma hipótese é 

uma possível resolução do problema. Vocês querem 

saber por que motivo os feijões não germinaram. 

Sabem explicar-me o que fez as sementes não 

germinarem?

Fala 70 Maria: Os feijões não germinaram porque tinham muita 

água.

Fala 71 Prof.3: Concordam?

Fala 72 Todos: Sim!

Fala 73 Prof.3: Acabaram de chegar à vossa hipótese. Os feijões não 

germinaram porque tinham muita água.

           (…)

(O10, 31 de Janeiro de 2008, p. 2) 

Neste excerto, os alunos estavam a interagir de modo a encontrarem uma 

hipótese que pudesse esclarecer o problema que tinham definido anteriormente. A 

professora, ao aperceber-se que os alunos estavam a apresentar algumas dificuldades em 

superar as dúvidas, interveio junto do grupo. A interacção que a professora estabeleceu 

com os alunos para esclarecer as dúvidas encontrava-se associada a uma solicitação de 

feedback, que a professora realizou para todos os elementos do grupo (Falas 65 e 69), 

permitindo-lhe identificar algumas das dificuldades que os alunos poderiam estar a 

sentir na resolução da tarefa. A Ana, ao realizar esta solicitação, assumiu o papel 

orientador da aprendizagem dos alunos, ao contrário do que tínhamos observado no 

excerto anterior. Nesta situação, a professora pediu aos alunos argumentos para os seus 

pontos de vista (Fala 65). Este tipo de situação é encontrado frequentemente nas 

observações realizadas. 

A Maria, após a leitura da pergunta, interveio de imediato no diálogo e, quando a 

professora questionou o grupo, respondeu às questões que a professora colocou (Falas 
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62 e 70). Após alguns elementos do grupo terem formulado possíveis hipóteses para o 

problema, é a Maria que propõe uma hipótese (Fala 70), recorrendo a argumentos 

anteriormente referidos pelos outros alunos, sendo a sua hipótese aceite pelos restantes 

elementos do grupo.

3.2.3. Apropriação de conhecimentos científicos 

Nas tarefas propostas, as interacções entre os elementos do grupo contribuíram 

para a apropriação de conhecimentos, tendo esta sido realizada de uma forma conjunta. 

Cada elemento do grupo contribuiu para a construção do conhecimento científico de 

todos, ou seja, as actividades foram realizadas, na sua maioria, de modo colaborativo. 

O papel assumido pelo professor e pelos alunos pode influenciar o modo como 

os alunos apropriam os conhecimentos científicos apresentados no currículo nacional. 

Deste modo, se considerarmos que os alunos assumem um papel central no processo de 

construção do conhecimento científico é importante que estes se encontrem envolvidos 

nos processos de ensino e aprendizagem. Perante esta situação, o professor deixará de 

ser visto como o único detentor do conhecimento científico na aula (Mercer, 1995) e os 

alunos farão o esforço de tentar compreender recorrendo ao raciocínio e conhecimento 

do próprio grupo, criando intersubjectividades (Wertsch, 1991). Alcançar um certo grau 

de intersubjectividade é fundamental para a construção de conhecimento e a apropriação 

de linguagem científica.

As tarefas propostas apresentam um maior potencial na promoção do sucesso 

académico por se centrarem num trabalho mais dinâmico de co-construção do 

conhecimento, ao mesmo tempo que proporcionam aprendizagens mais enriquecedoras 

e o desenvolvimento de competências específicas para a literacia científica (DEB, 

2001). Como refere Marques (2004), “(…) a par de uma melhor compreensão de um 

dado conhecimento conceptual, realizar actividades na escola oferece uma oportunidade 

única para os jovens desenvolverem certas atitudes e capacidades determinantes para a 

acção científica” (p. 59).

Na aula do dia 15 de Janeiro (O8) os alunos realizaram a Tarefa 1, onde lhes era 

proposta a elaboração do protocolo experimental. De acordo com a professora de 

ciências da natureza, no decorrer daquele ano lectivo era a primeira vez que os alunos 

realizavam uma tarefa desta natureza, pois até ao momento os procedimentos 

experimentais tinham sido fornecidos pela docente. Nesta tarefa, referente ao estudo da 

influência da temperatura no comportamento animal, após o grupo ter definido o 
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problema e a hipótese, os alunos tinham disponível uma lista do material necessário 

para a realização do procedimento experimental. Na interacção transcrita de seguida, os 

alunos discutiam a função dos materiais, havendo uma partilha de conhecimentos entre 

eles, como se pode observar nas Falas 106 e 107. 

[Os alunos estavam a planificar o protocolo experimental.]

Fala 103 Filipe: Uma boa ideia. Já podemos escrever esse passo.

Fala 104 Maria: Agora vamos juntar os vários materiais ao dedo.

Fala 105 Paula: Então, de seguida, juntamos a luva de vinil ou a 

banha?

Fala 106 Filipe: Para mim era a banha, pois ela deve ser para imitar a 

gordura da raposa e só depois é que se coloca a luva 

de vinil.

Fala 107 Maria: Deve ser assim, porque a luva de vinil é muito fina e 

deve ser para imitar a pele.

Fala 108 Filipe: Então vamos lá escrever. De seguida colocamos a 

banha no dedo, colocamos na água e registamos o 

tempo.

Fala 109 Paula: Depois, colocamos a luva de vinil, é colocado na 

água e registamos o tempo.

Fala 110 Maria: Para terminarmos temos de colocar a luva de pêlo 

por cima de tudo e, depois, colocamos na água e 

vamos ver o tempo.

Fala 111 Manuel: Esta deve ser a que vai demorar mais tempo.

Fala 112 Maria: Pois, é aquela que tem mais materiais. Professora, já 

terminámos!

Fala 113 Prof.1: Pelo que vi está tudo correcto e na próxima aula 

terminamos, pois hoje já não temos mais tempo. 

Podem começar a arrumar.

           (…)

(O8, 15 de Janeiro de 2008, p. 2)
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É importante salientar que, no diálogo anterior, enquanto elaboravam o 

protocolo, os alunos previam os resultados que podiam obter (Fala 111) tendo a Maria, 

de imediato, apresentado uma justificação para essa previsão (Fala 112). Este diálogo 

evidencia como os alunos, na situação de trabalho colaborativo, estão a desenvolver um 

conjunto de competências. No currículo nacional do ensino básico vem salientada a 

importância dos alunos planearem a actividade experimental que depois irão 

concretizar, em vez de realizarem uma “(…) simples aplicação de um receituário” 

(DEB, 2001, p. 132), onde deve ocorrer, entre outras etapas, a previsão de resultados. 

Também, e Freitas (2003) argumentam que: 

O ter de explicar aos outros elementos do grupo as informações recolhidas, as posições 
a que se chegou e o procurar realizar a integração [das conclusões ou reflexões dos 
outros elementos do grupo] contribuem de forma muito decisiva para a reorganização 
das ideias e para a reestruturação do conhecimento. (pp. 53-54)

O novo contrato didáctico promove o trabalho colaborativo entre os alunos,

valorizando as interacções horizontais assim como as interacções verticais entre 

professor e alunos (Silva & César, 2005). Deste modo, facilita-se as aprendizagens, 

promove-se a autonomia dos alunos e estimula-se a auto-estima académica positiva. 

Este último aspecto pode observar-se nas falas do Filipe, uma vez que este aluno era 

pouco participativo e nestas tarefas começou a partilhar as opiniões com os colegas 

(Fala 106).

Na transcrição seguinte, referente à Tarefa 5, numa fase inicial, o Filipe 

apresentou uma opinião (Falas 47 e 51) que foi, de imediato, contestada pela Maria 

(Falas 48, 50 e 52) e todos os elementos tentaram encontrar uma explicação para o que 

estava relatado na notícia do jornal. A intervenção da professora, nesta discussão que 

estava a ocorrer entre os elementos do grupo, tornou-se relevante para a condução dos 

alunos a uma possível resposta, ao mesmo tempo que levantou algumas questões (Falas 

62 e 67), permitindo que os alunos reflectissem sobre o que estavam a discutir e, assim, 

pudessem organizar os conhecimentos. O papel que se atribui ao professor deve ser o de 

regulador das interacções entre os vários elementos do grupo. Ao professor cabe a tarefa 

de gerir a diversidade e implementar situações adequadas, que permitam motivar os 

alunos para aprendizagens mais significativas. Assim, “o professor é visto como um 

guia e facilitador da aprendizagem, promovendo as condições necessárias para uma auto 

e intereducação do aluno” (Marques, 2004, p. 28).
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[Os alunos, após terem lido um excerto de uma noticia de um jornal, onde se 

encontravam relatos de agricultores sobre os danos causados nas árvores após as 

chuvas, pretendem descobrir o que originou aqueles estragos, ou seja, os alunos 

tinham de definir o problema.]

Fala 46 Maria: O que pensam que [Pausa] poderá ter causado este 

acontecimento?

Silêncio

Fala 47 Filipe: A chuva. 

Fala 48 Maria: Não pode ser.

Fala 49 Filipe: Porquê?

Fala 50 Maria: [Silêncio.] Porque [Pausa] Porque a chuva não causa 

estas coisas.

Fala 51 Manuel: Mas podia ter chovido muito.

Fala 52 Paula: Eu já vi chover muito e as folhas das árvores não 

ficaram queimadas.

Fala 53 Maria: Eu também. [Pausa] Eu acho que o problema vem da 

chuva mas não é da chuva normal, deve ter sido uma 

chuva com alguma coisa má.

Fala 54 Filipe: Mas o quê?

Fala 55 Paula: Não podemos escrever isso na ficha.

Fala 56 Filipe: O que fazemos?

Fala 57 Maria: Pensamos!

Fala 58 Prof. 3: O que se passa?

Fala 59 Maria: Ó professora, não sabemos o que fez isto às árvores.

Fala 60 Prof. 3: Mas já deram as vossas opiniões?

Fala 61 Filipe: Eu disse que tinha sido muita chuva, mas elas dizem 

que não pode ser.

Fala 62 Prof. 3: Porquê?

Fala 63 Paula: Então, já vi chover muito e nunca aconteceu isto às 

plantas.

Fala 64 Maria: Por isso é que nós não concordámos com ele.
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Fala 65 Prof. 3: Mas o que o Filipe disse pode ser uma hipótese que 

explique o que aconteceu, ou não?

Silêncio.

Fala 66 Maria: Sim, pode é não ser verdade.

Fala 67 Prof. 3: E o que acham que provocou isto? 

[A Professora 3 pergunta à Maria e à Paula]

Fala 68 Maria: Eu acho que o problema é provocado pela chuva só 

que [Pausa] esta chuva deve ter alguma coisa má que 

queima.

Fala 69 Paula: É uma chuva diferente.

Fala 70 Prof. 3: Temos duas hipóteses que podem explicar o que 

aconteceu. Como eu não vou dizer qual a resposta 

correcta, escrevam as duas hipóteses que disseram 

agora. 

Fala 71 Filipe: A professora foi má, não disse qual era a resposta 

correcta.

Fala 72 Paula: E agora como é que sabemos o que está certo?

Fala 73 Maria: Continuamos a fazer isto. Temos de dar uma 

resposta para a pergunta.

[Os alunos discutem a hipótese entre eles e chegam a uma resposta]

Fala 80 Manuel: Espero que a professora depois não venha dizer que 

está mal. 

(…)

(O15, 02 de Junho de 2008, p. 2)

Neste diálogo, a construção do conhecimento emerge das interacções entre os 

alunos do grupo e a professora. Mercer (1995) designa este processo por “(…) 

construção guiada do conhecimento” (p. 9) e salienta que “(…) neste tipo de eventos 

(…) o conhecimento não é acumulado nem descoberto pelos alunos: é moldado pelas 

acções comunicativas das pessoas” (p. 19). O trabalho colaborativo proporcionou aos 

alunos apresentar argumentos e contra-argumentos através das interacções que foram 
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estabelecendo, bem como a partir das novas situações apresentadas nas tarefas e da 

própria discussão, geradora de intersubjectividades.

Nesta situação, a professora poderia ter optado por dar a explicação correcta para 

o que tinha sucedido, mas decidiu não o fazer, forçando os alunos a participarem na 

construção do conhecimento científico que estava a ser explorado naquela tarefa. Nas 

Falas 71 e 72 observa-se que os alunos ainda estão imbuídos das regras do contrato 

didáctico habitual, pois esperam que o professor dê a resposta a uma dúvida dos alunos. 

No entanto, a Maria (Fala 73) apresenta uma visão diferente dos colegas, afirmando que 

têm de ser eles a descobrir a resposta ao problema e, nesse sentido, considera-os como 

responsáveis pelas suas aprendizagens, o que está em consonância com o novo contrato 

didáctico. A atitude da professora promove a participação dos alunos, tendo implícita a 

convicção que os professores não respondem pelos alunos, fazendo com que estes 

procurem as respostas para as questões formuladas. 

Na Fala 80, o Manuel mostrou que ainda não se sente à-vontade para arriscar e 

recorrer a outras estratégias de resolução diferentes das da professora. O aluno reflecte, 

nesta fala, algum medo em errar, o que pode impedi-lo de participar na aula, sem receio. 

Tal como referem Abrantes e seus colaboradores (1999), “(…) cometer erros ou dizer as 

coisas de modo imperfeito ou incompleto não é um mal a evitar, é algo inerente ao 

próprio processo de aprendizagem” (p. 27), algo que enquanto agentes educativos 

devemos ter presente. A este propósito, Roldão (2001) refere que nas salas de aula os 

professores devem “(…) criar actividades diversificadas, e dar tempo para questionar, 

prever e pensar. (…) Trata-se de desenvolver ambientes de aprendizagem em que a 

observação, a experimentação, a previsão, a dúvida, o erro, os estimulem no seu 

pensamento crítico e criativo” (p. 9). 

No diálogo acima transcrito é visível que os alunos aprenderam a dar as suas 

opiniões de um modo sustentado, ao mesmo tempo que respeitavam as argumentações

dos colegas. Isto contribuiu significativamente para o desenvolvimento de competências 

sociais e para o desenvolvimento de educação para a cidadania, que está contemplado 

de forma inequívoca nos diversos documentos da política educativa. 

No sentido de promover o trabalho colaborativo é fundamental que as tarefas 

possibilitem uma diversidade de estratégias de resolução e estimulem o interesse e a 

persistência dos alunos. Para além disso, as tarefas propostas devem favorecer o 

estabelecimento de processos interactivos, bem como o desenvolvimento do sentido 
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crítico, da argumentação, do levantamento e teste de conjecturas, entre outros aspectos 

(Brocardo, 2001). Assim, para promover o trabalho colaborativo, o professor deve 

apostar na resolução de problemas, no desenvolvimento de trabalhos de projecto e de 

actividades de investigação, tal como está previsto no currículo nacional do ensino 

básico (DEB, 2001). A implementação de tarefas desta natureza, cujo desenvolvimento 

representa, para os alunos, um desafio, promove o seu interesse e motivação para a 

aprendizagem. Alguns autores, tais como Wellington e Osborne (2001), defendem que 

como parte da aprendizagem em ciência é importante para os alunos explorarem as suas 
visões e as dos outros para desenvolverem a sua linguagem científica e o pensamento 
autónomo. Para lá chegarmos é necessário dar oportunidades aos alunos para praticar 
competências sociais de comunicação e colaboração. (p. 39)

Os autores consideram que é na própria sala que os professores devem promover 

práticas de sala de aula, fomentando o trabalho colaborativo, pois quando os alunos 

estão a aprender ciência utilizam palavras/expressões que têm significados partilhados 

pela comunidade científica, o que faz com que estes tenham um carácter interpessoal 

(Silva, 2008).

A Figura 4 representa a concretização do procedimento experimental que os 

alunos tinham planificado na Tarefa 4: a Maria estava, conjuntamente com a Paula, a 

concretizar um dos passos do procedimento, havendo entre as alunas a partilha de 

procedimentos. A participação activa da Maria, e não como mera espectadora, nas 

tarefas de investigação, contribuiu de forma nítida para o alargamento da sua 

socialização, pois trabalhou com os colegas da turma, promovendo-se a inclusão 

naquele grupo.

Fig. 4 – Realização das actividades referentes à Tarefa 4
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Um outro episódio que ilustra a importância do diálogo na apropriação de 

conhecimentos ocorreu na Tarefa 2, onde houve um relembrar de conhecimentos 

anteriormente trabalhados entre os elementos do grupo, como se pode observar no 

excerto seguinte. Na Fala 80, a Maria, após conhecer a situação problemática, lembrou-

se que já tinham realizado algo semelhante no 1º ciclo.

[Na ficha de trabalho é apresentada uma lista de material e é pedido aos alunos 

para elaborarem um protocolo experimental. Os alunos, após terminarem a 

leitura da questão, começaram a perceber a utilização de cada um dos materiais.]

Fala 78 Manuel: Para que servem as etiquetas?

Fala 79 Paula: Para identificarmos os frascos.

Fala 80 Maria: Já sei! Fizemos uma actividade parecida com esta na 

outra escola.

Fala 81 Filipe: Pois foi!

Fala 82 Maria: Não te lembras, Paula?

Fala 83 Paula: Sim. Professora, nós já sabemos fazer.

Fala 84 Maria: Não chames a professora porque antes de 

experimentar temos de fazer o protocolo. 

(…)

(O10, 31 de Janeiro de 2008, p. 3)

A Maria mobilizou conhecimentos que tinha apropriado no 1º ciclo e, com isso,

ajudou os colegas. A aluna beneficiou com o trabalho colaborativo desenvolvido na 

resolução das tarefas na aula de ciências da natureza, uma vez que se sentia mais 

motivada, pois participava de forma activa nas aulas, beneficiando das orientações e 

informações dos colegas, ao mesmo tempo que partilhava os seus conhecimentos. 

A Maria mostrou grande envolvimento e capacidade de adaptação durante o 

desenvolvimento das tarefas, confirmando resultados de outras investigações que 

sustentam que “(…) os alunos a frequentar programas inclusivos atingem maiores níveis 

de escolaridade, resultados mais elevados em testes padronizados, menos absentismo e 

menos problemas ao nível do comportamento e disciplina” (Morgado, 2003, p. 76). 
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3.2.4. Aspectos sócio-afectivos 

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

com alguma frequência, nas aulas onde foram propostas estas tarefas e onde 

englobámos os comportamentos afectivos e de interajuda que os alunos manifestavam 

em relação aos colegas de grupo. Nesta categoria também considerámos as atitudes 

representativas de coordenação do grupo em relação ao trabalho, onde os alunos 

realizavam uma distribuição de tarefas, entre os vários elementos do grupo, ou quando 

esta divisão era realizada pela professora. Por último, considerámos nesta categoria a 

existência de interacções relacionadas com o incutir de regras de estar, pela professora 

e, também, entre os alunos do grupo. 

A primeira situação referente aos comportamentos afectivos e de interajuda que 

os alunos mostraram em relação aos colegas de grupo foi mais notória relativamente à 

Maria. No excerto da aula do dia 31 de Janeiro, a seguir transcrito, que decorreu durante 

as actividades referentes à Tarefa 2, um dos colegas da Maria alertou-a para que ela 

estava novamente, com os dedos nos olhos.

[Os alunos iam iniciar a elaboração de um protocolo experimental tendo por 

base uma lista de material fornecida na ficha de trabalho que a professora tinha 

distribuído no início da aula.]

Fala 89 Filipe: Maria, tira as mãos dos olhos.

Fala 90 Maria: Deixa-me pensar!

Fala 91 Filipe: Mas é sem as mãos nos olhos. 

(…)

(O10, 31 de Janeiro de 2008, p. 3)

É importante referir que, nas aulas antes da introdução das tarefas, era a 

professora do apoio educativo, que estava sentada ao lado da Maria, que a alertava para 

este aspecto. Nesta tarefa, o Filipe ao aperceber-se do que ela estava a fazer, 

prontamente alertou-a para a atitude incorrecta (Falas 89 e 91) mostrando preocupação e 

afecto em relação a ela. 

Outros episódios ilustram a preocupação dos elementos do grupo com a Maria. 

Por exemplo, na transcrição da aula do dia 17 de Junho, um elemento do grupo foi 
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buscar as plantas que tinham estado durante duas semanas a serem tratadas por eles. 

Quando colocou as plantas na mesa, a Paula relembrou de imediato o colega dizendo 

“Coloquem ao centro para que a Maria também consiga mexer” (O16, 17 de Junho de 

2008, p. 7). Mais uma vez, é visível, nas atitudes dos colegas, uma preocupação com a 

Maria. Os elementos do grupo sabem que com pequenas atitudes, podem fazer com que 

ela participe nas actividades. 

Ao logo da realização das actividades observaram-se, por várias vezes, atitudes 

de interajuda entre os elementos do grupo, principalmente com a Maria. Os colegas 

mostram disponibilidade para a ajudar, mesmo que esta não solicitasse ajuda. 

[Na Tarefa 2, os alunos leram a situação problemática e iniciaram a leitura das 

questões.]

Fala 23 Ricardo: Sublinhem a frase do texto que identifica o 

problema. Escreve claramente…

Fala 24 Prof.1: Não, uma pergunta de cada vez. A primeira pergunta 

é para fazer em primeiro. Tu (Maria) escreves a 

frase, está bem? Um ponto um.

Fala 25 Paula: Sublinhem a frase que corresponde ao problema do 

Sr. Manuel.

Fala 26 Manuel: Temos de identificar o que aconteceu.

Fala 27 Maria: Eu acho que é, eu acho que é …

Fala 28 Manuel: “Depois de semear estas suas sementes, nos dias 

seguintes a chuva tornou-se muito intensa e 

prolongou-se durante vários dias”.

Fala 29 Maria: Eu acho que é a frase a seguir. Dias depois, a maioria 

dos agricultores, tal como o Sr. Manuel, queixaram-

se que as suas plantações não tinham germinado.  

Fala 30 Filipe: Também concordo com a Maria, porque nós 

queremos saber porque é que os feijões não 

cresceram.

Fala 31 Manuel: Então, vamos escrever.

Fala 32 Prof.1: Vocês sublinham e a Maria escreve. 
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Fala 33 Paula: Eu dito-te, abre aspas e reticências: “…não tinham 

germinado”, ponto final, fecha as aspas.

(…)

(O10, 31 de Janeiro de 2008, p. 1)

No excerto transcrito anteriormente, na Fala 33, nota-se como a Paula, de 

imediato, presta ajuda à colega sem esta a ter solicitado. Um outro exemplo de como o 

trabalho colaborativo foi desenvolvido, em termos da interajuda, particularmente entre a 

Maria e os colegas do grupo, aconteceu na aula do dia 2 de Junho, quando a professora 

distribuiu as fichas com as tarefas.

[No início da aula, a professora distribuiu as fichas com as tarefas aos alunos.]

Fala 15 Prof. 3: Maria, tens a tua actividade aqui para acompanhares 

os teus colegas.

Fala 16 Maria: Esta é a primeira folha, não é?

Fala 17 Prof.3: Sim. Precisas de ajuda?

Fala 18 Maria: Não.

Fala 19 Paula: Nós ajudamos. 

(…)

(O15, 02 de Junho de 2008, p. 1)

Habitualmente, a Maria era envolvida pelos colegas na realização das tarefas. Os 

alunos coordenavam as tarefas entre si, de modo a que todos os elementos pudessem 

participar e realizar o que era proposto, como se pode observar no seguinte excerto. 

[Na Tarefa 5, os alunos terminaram a elaboração do protocolo experimental e a 

professora distribuiu-lhes o material que o grupo tinha definido como 

necessário.]

Fala 151 Prof.3: Aqui têm o vosso material. 

Fala 152 Paula: O sumo de limão já tem água?

Fala 153 Prof.3: Não, têm de ser vocês a juntar.

Fala 154 Manuel: Dividimos as tarefas.

Fala 155 Filipe: Eu e o Ricardo ficávamos com a planta da chuva e 

vocês com a outra.
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Fala 156 Paula e 

Maria:

Está bem.

Fala 157 Paula: Mas agora fazemos uma de cada vez. Comecem 

vocês.

Fala 158 Filipe: Já escrevi nas etiquetas, vamos colar?

Fala 159 Manuel: Acham que chega de água para o sumo?

Fala 160 Paula: Põe mais um bocado. 

[Pausa]

Fala 161 Paula: Está bom!

Fala 162 Filipe: Agora colocamos água. Podemos fazer ao mesmo 

tempo.

Fala 163 Paula: Toma Maria, fazes tu. 

[Os alunos terminaram a realização do protocolo experimental e chamam a 
professora].
(…)

(O15, 02 de Junho de 2008, p. 5)

Após a distribuição do material houve uma preocupação dos alunos em dividir a 

realização dos procedimentos, de modo a que todos tivessem a oportunidade de 

participar (Fala 154), tal como ilustra a fotografia relativa às actividades relativas à 

Tarefa 4:

                       Fig. 5 – Filipe e Manuel a realizarem as actividades relacionadas com a Tarefa 4
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Numa dada altura, houve a necessidade da professora relembrar algumas das 

regras de funcionamento da sala de aula, uma vez que alguns alunos não cumpriam as 

regras que tinham sido estipuladas no grupo turma. Nesta situação, a professora alertou 

o Filipe para o seu comportamento, porque os colegas do aluno já estavam a tecer 

comentários sobre o comportamento do Filipe, que os impedia de se concentrarem na 

resolução da tarefa.  

[A professora distribuiu as fichas de trabalho aos alunos e, quando esclarecia 

uma dúvida à Maria, teve de alertar o Filipe para o seu comportamento, uma 

vez que estava a prejudicar os colegas.]

Fala 9 Prof.2: Ó Filipe pára, está bem? 

(…)
(O10, 31 de Janeiro de 2008, p. 1)

Noutras situações, eram os próprios elementos do grupo que lembravam aos 

colegas que estavam a proceder de modo incorrecto. 

[Os alunos estavam a ler um texto de um livro que tinham consultado e o Filipe 
não estava com atenção ao que os colegas realizavam.]

Fala 45 Filipe: Deixa ver! Deixa ver!

Fala 46 Maria: Pára quieto.

Fala 47 Filipe: Não sou eu.

Fala 48 Manuel: Tens de parar porque só estás na brincadeira. 

(…)
(O13, 10 de Abril de 2008, p. 2)

No currículo nacional do ensino básico (DEB, 2001) é referido que os alunos 

devem, no final do ensino básico, ter desenvolvido a competência de “cooperar com 

outros em tarefas e projectos comuns” (p. 25). Nesse mesmo documento, as acções que 

se propõem que os professores podem desenvolver mencionam o trabalho cooperativo, 

tal como se constata nas orientações para as ciências físicas e naturais, “realizar trabalho 

cooperativo em diferentes situações (em projectos extracurriculares, em situação de aula 

(…) e trabalho independente” (DEB, 2001, p. 132). Neste sentido, as orientações dadas 

aos professores vão mais no sentido da realização do trabalho cooperativo, o que poderá 
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fazer com que o trabalho realizado na sala de aula não seja orientado para o trabalho 

colaborativo. 

Neste estudo, as tarefas propostas tiveram em consideração que, na sua 

concretização, se recorreria ao trabalho colaborativo para que possibilitassem uma 

diversidade de estratégias de resolução e estimulasse o interesse e a persistência dos 

alunos. Para além disso, tal como refere Brocardo (2001), as tarefas propostas devem 

favorecer o estabelecimento de processos interactivos, bem como o desenvolvimento do 

sentido crítico, da argumentação, do levantamento e teste de conjecturas, entre outros 

aspectos. Apesar das tarefas terem sido pensadas para a concretização de um trabalho 

colaborativo, em determinadas situações os alunos recorreram ao trabalho individual, 

mas combinado previamente, para todos manipularem os materiais, tal como revela o 

seguinte excerto. 

[Os alunos após terem planificado a actividade experimental, foram buscar o 

material e antes de iniciaram decidiram escolher como é que realizavam o 

protocolo.]

Fala 101 Maria: Cada um vai colocando uma colher de açúcar e 

mexendo. 

Fala 102 Manuel: Quem tem o número a seguir ao Filipe?

Fala 103 Paula: Sou eu.

Fala 104 Manuel: Fazes tu agora, depois a Maria, eu e o Filipe.

(O15, 02 de Junho de 2008, p. 3)

Antes de iniciarem a concretização do protocolo experimental, os alunos 

acordaram na divisão de trabalho, por forma a que todos pudessem participar. 

A análise dos vários episódios/excertos evidencia que as interacções sociais que 

ocorrem no grupo promovem um cenário de sala de aula mais inclusivo, em que a 

diversidade é entendida como uma mais valia no trabalho colaborativo (César, 2003; 

César & Silva, 2005; Oliveira, 2006).

3.2.5. Complemento com informação gestual 

Nesta categoria incluem-se os complementos de informação com recurso aos 

gestos que a professora utilizou para complementar a informação que usava oralmente,

durante a aula. Com estas interacções a professora pretendia criar um ambiente 
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inclusivo na aula de ciências da natureza, de modo a que a Maria não se sentisse 

excluída. A professora complementava oralmente, ou recorrendo a material 

manipulativo, a informação que tinha sido fornecida numa dada tarefa, de modo a que a 

Maria obtivesse dados auxiliares para uma melhor visualização e/ou compreensão da 

informação fornecida. 

Nas aulas observadas, a informação gestual foi utilizada nas situações em que se 

tornava difícil dar a informação oralmente ou, então, esta seria insuficiente para que a 

Maria pudesse construir uma imagem mental, uma vez que a linguagem e o tacto são 

duas ferramentas ao alcance dos alunos cegos para substituir a visão (Batista, 2005). 

Também autores como Cullata, Tompkins e Werts (2003), Kapperman, Heinze e 

Sticken (2000) e Santos (2008) consideram que o recurso a estes dois sentidos é 

essencial para promover a participação dos alunos cegos. Nesse sentido, o complemento 

de informação verbal e de informação gestual desempenham um importante papel 

quando o aluno cego não tem acesso a materiais adaptados (figuras em relevo, manual 

escolar adaptado, por exemplo). Estas formas de interacção social permitem-lhes o 

acesso às figuras que servem de base ao enunciado de um problema, ou à introdução de 

novos conceitos. 

No excerto transcrito de seguida, do dia 5 de Fevereiro de 2008 (O11), referente 

à Tarefa 2, os alunos estavam a observar os feijoeiros quando o Filipe reparou que outro 

grupo tinha uma planta mais desenvolvida e alertou os colegas para isso (Fala 156). A 

professora encontrava-se perto do grupo e, ao observar o que estava a acontecer,

apercebeu-se que a Maria não compreendia o que os colegas comentavam. Para incluir a 

aluna no diálogo dos restantes elementos do grupo, a professora pediu emprestado o 

feijoeiro ao outro grupo e levou-o para junto da Maria, para que esta recorresse ao tacto,

de modo a compreender o que estava a ser dito, e para que, assim, construísse a imagem 

mental de um feijoeiro (Fala 158). 

[O Filipe estava a observar o desenvolvimento do feijoeiro de outro grupo e a 

professora encontrava-se perto do grupo a ouvir os comentários do aluno.]

Fala 156 Filipe: O André tem um feijão que parece uma árvore.

[A professora foi pedir emprestado o frasco com o feijão do Luís para mostrar 

ao grupo.]

Fala 157 Prof.2: Repara Maria, que esta semente já se encontra mais 
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desenvolvida que a vossa, a planta já possui 

pequenas folhas.

Fala 158 Maria: Bem, que giro! Nota-se a raiz e tudo. Eu nunca 

pensei que o feijoeiro desenvolvesse assim.

(…) 

(O12, 07 de Fevereiro de 2008, p. 5) 

Na realização das tarefas que envolviam materiais, a professora levava os 

objectos para a mesa do grupo e tinha a preocupação de indicar qual era o material e, à 

medida que os colocava no lugar, segurava nas mãos da Maria e dizia-lhe onde estava 

(Fala 123). Deste modo, a aluna podia recorrer aos materiais sem estar constantemente a 

interrogar os colegas e tinha a percepção da posição do seu corpo em relação aqueles 

objectos. Segundo Silva (2008), é fundamental ajudar os alunos cegos a saber o espaço 

onde se encontram os objectos de que necessitam, de modo a permitir que estes os 

consigam utilizar sem estar a recorrer aos colegas. A transcrição de um excerto da aula 

do dia cinco de Fevereiro retrata o que foi referido anteriormente. 

[A professora distribuiu a cada grupo o material de laboratório que era 

necessário para realizar o protocolo experimental que tinham elaborado 

anteriormente.]

Fala 123 Prof.2: Aqui estão os frascos, os feijões, o algodão, a água, o 

conta-gotas e a régua. 

[A professora foi colocando os materiais na mesa e à medida que ia dizendo o 

que era, colocava as mãos da Maria por cima para ela saber onde estavam.]

(…)

(O11, 05 de Fevereiro de 2008, p. 4)

Nas aulas onde não ocorreram tarefas de investigação a professora utilizou, 

diversas vezes, objectos para complementar a informação verbal que transmitia. Na 

entrevista (E1), a professora de ciências da natureza referiu que nas suas aulas recorreu 
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“(…) mais a materiais manipuláveis de maneira a que ela [Maria] pudesse manusear” 

(E1, Ana, p. 1).

Neste sentido, podemos referir que, nos processos de ensino e aprendizagem da 

Maria, foi maximizado o recurso a outros sentidos, principalmente à audição e ao tacto. 

Ao se conjugar, de forma coerente, estes sentidos, está-se a potenciar-se o 

desenvolvimento dos alunos cegos.

Uma escola baseada nos princípios da inclusividade necessita repensar a 

organização e a formação que oferece, de forma a tornar-se capaz de responder com 

qualidade a todos os alunos que são bem diferentes dos que a procuravam quando a 

escola tinha como orientação o princípio da exclusão (Leite, 1999). Esta investigadora 

realça, ainda, a proposta da diferenciação pedagógica como forma de responder à 

diversidade e considera que as adequações do currículo nacional devem ser vistas como 

habituais e intrínsecas ao próprio currículo.

No sentido de permitir a inclusão da Maria, as tarefas foram preparadas com o 

objectivo de tirar partido dos sentidos da audição e do tacto. Deste modo, houve a 

preocupação de conceber tarefas que permitiam a todos participar, passando a Maria de 

um papel de participante periférico para o de participante legítima (César, 2007; Lave & 

Wenger, 1991). Podemos, pois, afirmar que as práticas de sala de aula são fundamentais 

na promoção da inclusão, tal como afirmam diversos autores (César, 2001; Ainscow & 

César, 2006; Rodrigues, 2003).

Fig. 6 – Maria e Paula a realizarem parte de um procedimento experimental.
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No excerto da aula do dia 18 de Janeiro, referente à primeira actividade em que 

os alunos estavam a resolver o problema de como as raposas do árctico conseguem 

sobreviver às temperaturas baixas do seu habitat, a experiência laboratorial foi pensada 

de modo a que a Maria tivesse a possibilidade de recorrer aos outros sentidos, sem ser a 

visão (Falas 74 e 75). Neste caso, utilizou-se preferencialmente o tacto. No decorrer da 

actividade, como se pode constatar no diálogo, a Maria encontrava-se a colaborar com 

os colegas, estando totalmente incluída no grupo. 

[Na Tarefa 1, os alunos planearam o procedimento experimental e decidiram que 

a Maria iria realizar a experiência. A aluna, através da utilização de vários 

materiais, iria cronometrar o tempo que demorava até ter a sensação de frio.]

Fala 69 Prof.1: Quando tiveres a sensação de frio tiras o dedo, já 

sabes!

Fala 70 Maria: Está boa! 

[Risos e tira o dedo]

Fala 71 Filipe: Dois segundos.

Fala 72 Manuel: Tens de colocar o dedo na banha.

Fala 73 Maria: Que nojo! Eeeeehhhh!!!! 

[Os colegas começam a rir-se]

Fala 74 Filipe: Um, dois, três.

Fala 75 Manuel: Quando estiveres a sentir frio diz.

Fala 76 Maria: Já está.

Fala 77 Filipe: Quatro segundos.

Fala 78 Paula: Está aqui a luva de vinil.

Fala 79 Maria: É tão fininha...

Fala 80 Filipe: Podes começar.

Fala 81 Maria: Já está.

Fala 82 Filipe: Oito segundos.

Fala 83 Manuel: Põe a luva de pêlo.

Fala 84 Maria: Tão fofinha.

Fala 85 Manuel: Agora não vais sentir frio.

Fala 86 Maria: Não tenho frio, professora.
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Fala 87 Filipe: 39 segundos.

Fala 88 Manuel: Vamos registar. Dedo mais banha mais luva de vinil 

mais pêlo. 

(…)

(O8, 17 de Janeiro de 2008, p. 2)

As tarefas tinham sido concebidas tendo em conta a existência e características 

pessoais da Maria. Este aspecto é particularmente relevante, pois não podemos falar de 

uma educação inclusiva se os alunos, por motivos diversos – como não ver – se 

sentirem marginalizados ou impedidos de participar nas tarefas previstas (César & 

Santos, 2006).

A professora, ao deparar-se com a presença da Maria, sentiu necessidade de

realizar adaptações pedagógicas aos planos de aula, tendo utilizado “(…) algumas 

estratégias básicas de substituição da informação visual por uma informação háptica 

(tacto activo) e/ou auditiva, contribuindo, assim, para a existência de uma adaptação 

curricular mais eficaz e eficiente, o mais contextualizada possível (…)” (Mendonça et 

al., 2008, p. 8). As adaptações realizadas pela professora permitiram uma diferenciação 

curricular quanto ao modo de ensinar e de organizar o trabalho dos alunos, para garantir 

a aprendizagem bem sucedida de cada um (Roldão, 1999a). 

Na aula do dia 20 de Novembro de 2007 a professora estava a falar das 

adaptações morfológicas dos animais ao salto e alguns alunos deram exemplos de 

animais em que o modo de locomoção era o salto, tais como o canguru, o sapo, o 

gafanhoto, entre outros. A professora, ao explicar as adaptações ao salto, mostra um 

sapo de plástico e os alunos acompanham, também, através das imagens do manual 

escolar. Quando terminou a explicação, passou o objecto por todos os alunos e, no final, 

deu-o à professora do apoio educativo, para que pudesse mais detalhadamente retirar as 

dúvidas da Maria, apesar da aluna já ter manuseado o objecto. 

A atitude da professora, ao dar a possibilidade de o objecto ser manuseado por 

todos os alunos, permitiu, de acordo com Santos e César (2007), o desenvolvimento de 

um ambiente de sala de aula mais inclusivo, uma vez que muitos desses materiais e 

recursos não devem apenas destinar-se aos alunos cegos mas, sempre que possível, ser 

usados por todos os colegas de turma, pois também estes podem beneficiar, por 

exemplo, com a manipulação de objectos. 
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A professora sentiu que era difícil descrever à Maria alguns animais, dos quais 

ela não tinha qualquer imagem mental, tornando-se por vezes, difícil de encontrar 

esquemas representativos e o tempo necessário para descrever uma figura, com algum 

rigor, oralmente. De acordo com Martín e Bueno (1997), o recurso a materiais reais ou 

manipulativos, sempre que possível, é importante para o processo de ensino dos alunos 

cegos ou com baixa visão. Deste modo, permite-se que os alunos cegos ou com baixa 

visão desenvolvam o sentido do tacto e lhes seja facultada a possibilidade de 

estabelecerem associações entre os objectos e os conceitos que se pretendem ensinar, 

contribuindo para a criação de imagens mentais (Mendonça et al., 2008). 

A professora também salientou que o manual de ciências da natureza em braille

não era o mesmo dos restantes alunos da turma e, para além disso, era de edições 

anteriores, o que dificultava a aprendizagem e a autonomia da Maria, pois não possuía 

as mesmas imagens em relevo e as tarefas eram diferentes. Ao termos em consideração 

que a educação é um direito universal para todas as crianças e jovens (Bénard da Costa, 

2006) e tendo como base uma abordagem de educação inclusiva (César & Ainscow, 

2006), os elementos que impedem que alguns alunos não gozem de uma situação de 

equidade educativa, entendendo-se esta como a garantia de equidade de oportunidade, 

no acesso e nos resultados (ME, 2008), esses elementos deveriam ser eliminados. Neste

sentido, seria desejável que os alunos cegos tivessem acesso a materiais disponíveis e 

actualizados ou com adaptações adequadas às suas características e competências, de 

modo a potencializar a aprendizagem através de experiências diversificadas e ricas.

Fig. 7 – Colaboração da Maria na realização de uma actividade
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O complemento da informação oral ou escrita, com recurso a gestos, materiais 

manipuláveis ou a outros sentidos, nomeadamente a audição, contribuiu para que a 

Maria alcançasse o sucesso académico na disciplina de ciências da natureza. Para além 

disso, fez com que a Maria recorresse aos vários sentidos para comunicar com os pares 

e, deste modo, reforçar as diversas interacções que estabeleceu.


