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ALUNOS CEGOS NAS AULAS DE CIÊNCIAS FÍSICO – QUÍMICAS DO 3º 

CICLO DO ENSINO BÁSICO: UM ESTUDO COM PROFESSORES E ALUNOS 

 

Resumo 

 

A inclusão de alunos cegos no ensino regular é sempre uma questão especialmente 

complexa no caso das Ciências Físico-Químicas (CFQ) pelo facto de esta disciplina 

envolver a realização de atividades laboratoriais e a utilização não só de vários tipos de 

representações, como gráficos, diagramas e esquemas, mas também de simbologia 

própria da Química e da Física. O uso destes recursos constitui uma dificuldade para os 

alunos cegos e coloca desafios a aluno e professor. Este estudo teve como objetivo a 

caracterização das perceções de professores de alunos cegos e de alunos cegos 

relativamente à inclusão destes nas aulas de CFQ, centrada em aspetos como reações de 

professores de alunos cegos e de alunos cegos sobre essa inclusão e opiniões sobre a 

utilização de representações visuais, de simbologia da Física e da Química Braille e de 

atividades laboratoriais. Os alunos foram ainda questionados acerca das razões que levam 

alunos cegos a escolher, ou a não escolher, a área de ciências, no ensino secundário. 

Para alcançar estes objetivos, entrevistaram-se 11 professores de CFQ do 3º Ciclo do 

Ensino Básico que tiveram alunos cegos nas suas turmas, em qualquer um dos anos desse 

ciclo, e oito alunos cegos que haviam frequentado a disciplina de CFQ nesse mesmo 

ciclo.  

Os resultados obtidos sugerem que: apesar dos esforços realizados para dar resposta às 

necessidades dos alunos cegos, os professores de CFQ manifestam baixas expectativas 

quanto à capacidade destes alunos realizarem algumas das atividades e tarefas inerentes à 

disciplina e os alunos evidenciam que não se sentem verdadeiramente integrados nas 

aulas; as representações visuais externas táteis que estão disponíveis ou não reúnem, 

segundo os professores, as características desejáveis ou os professores e os alunos não as 

sabem utilizar; os alunos cegos parecem ter dificuldades em utilizar simbologia de 

Química e de Física Braille e os professores de CFQ não a conhecem; os alunos cegos 

desconhecem os materiais de laboratório existentes, adaptados às suas necessidades. 

Além disso, a maioria dos alunos entrevistados não manifestou interesse em prosseguir 

estudos numa área científica, Torna-se, assim, pertinente realizar formação de professores 

nesta área, de modo a que desenvolvam conhecimentos e competências que lhes 

permitam lidar mais apropriadamente com a inclusão de alunos cegos nas aulas de CFQ. 
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BLIND STUDENTS IN THE 3
RD

 CYCLE PHYSICAL SCIENCES CLASSES: A 

STUDY WITH TEACHERS AND STUDENTS 

 

Abstract 

 

Blind students’ inclusion in regular classes is a very complex issue but it is even more 

complex when Physical Sciences classes are at stake. This higher complexity is due to 

the fact that Physical Sciences require the use of lab activities and representations, such 

as graphics, diagrams, schemes, as well as symbols specific from Chemistry and 

Physics technical language. Using these types of resources is a challenge for blind 

students as well as for their science teachers because most of them are not familiar 

enough with those types of resources. This study aims at: characterizing teachers’ and 

blind students’ perceptions of the inclusion of blind students in the 3
rd

 cycle Physical 

Sciences regular classes, focusing on: perceptions of both teachers of blind students and 

blind students on the inclusion of the latter in Physical Sciences regular classes; the use 

of visual representations, Physics and Chemistry Braille symbols, and lab activities in 

physical sciences classes. Students were also inquired about their perceptions on why 

blind students decide to follow or not to follow science studies at the secondary school 

level.  

To attain these objectives, 11 3
rd

 cycle Physical Sciences teachers, that had taught this 

school subject to blind students, and eight blind students, that had completed that 

subject, were interviewed. Results indicate that: even though teachers do their best to 

attend their blind students’ difficulties, Physical sciences teachers have low expectations 

towards blind students’ engagements in this school subject activities, and blind student 

showed some evidence that they do not feel included in the classes; the available 

external visual tactile representations, either are not seen as appropriate by the teachers 

or teachers and students do not know how to use them; students seem to feel difficulty 

in using physical sciences Braille symbols and the teachers do not know them; blind 

students are unaware of lab materials adapted to their needs. Besides, the majority of the 

blind students that were interviewed did not show interest in following a science carrier. 

Hence, it is worthwhile to organise in-service courses focusing on this issue, so that 

teachers can develop Knowledge and competences that enable them to deal 

appropriately with the inclusion of blind students in Physical sciences classes. 

 



viii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 

INDÍCE Pág. 

DECLARAÇÃO ii 

AGRADECIMENTOS iii 

RESUMO v 

ABSTRACT vii 

INDÍCE ix 

LISTA DE QUADROS xiii 

LISTA DE TABELAS xv 

CAPÍTULO I – CONTEXTUALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO ESTUDO      

1.1.Introdução ............................................................................................................... 1 

1.2. Educação obrigatória para todos: da exclusão à inclusão de alunos com NEE ..... 1 

1.3. Educação para todos e os alunos com NEE, em particular com deficiência  

visual ..................................................................................................................... 8 

1.4. Educação em Ciências e os alunos cegos ............................................................ 16 

1.5. Objetivos da investigação  ................................................................................... 19 

1.6. Importância da investigação ...............................................................................  20 

1.7. Limitações da investigação .................................................................................. 21 

1.8. Estrutura geral da dissertação  ............................................................................. 21 

  

CAPÍTULO II – REVISÃO DE LITERATURA 

 
2.1. Introdução ............................................................................................................ 23 

2.2. A importância da visualização na educação em ciências .................................... 23 

2.3. A importância das representações externas nas aulas de Física e na Química  

para alunos cegos ................................................................................................. 30 

2.4. A investigação sobre o ensino e a aprendizagem das Ciências Físico - 

Químicas (CFQ) e alunos com deficiência visual ............................................... 37 

2.5. A utilização da simbologia da Química e da Física Braille pelos alunos cegos .. 47 

2.6. A realização de atividades laboratoriais pelos alunos cegos ..............................  54 

2.7. Os alunos cegos e a escolha de uma carreira na área das ciências ...................... 67 

 

 



x 
 

CAPÍTULO III – METODOLOGIA UTILIZADA 
 

3.1. Introdução ............................................................................................................ 73 

3.2. Síntese da investigação .......................................................................................  73 

3.3. População e amostra ...........................................................................................  73 

3.4. Seleção das técnicas e instrumento de recolha de dados ..................................... 76 

3.4.1. Elaboração e validação das entrevistas.....................................................  77 

3.5. Recolha de dados ................................................................................................. 79 

3.6. Tratamento de dados ............................................................................................ 80 

CAPÍTULO IV - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

4.1. Introdução ............................................................................................................ 81 

4.2. Os alunos cegos nas turmas de inclusão .............................................................. 82 

4.3. O ensino da Física e da Química a alunos deficientes visuais............................. 98 

4.3.1. Relação entre o professor de apoio, professor de CFQ e o ensino das 

CFQ a alunos cegos ................................................................................... 98 

4.3.2. As aulas de CFQ na perspetiva dos alunos cegos e dos professores de 

CFQ de alunos cegos ............................................................................... 103 

4.3.2.1. Perspetiva dos alunos cegos sobre as aulas de CFQ ................. 103 

4.3.2.2. As adaptações introduzidas pelos professores na lecionação 

dos conteúdos de CFQ ............................................................. 105 

4.3.2.3. As preferências dos alunos cegos por temas de CFQ ............... 109 

4.3.2.4. A dificuldade de aprendizagem dos temas de CFQ por alunos 

cegos, perspetiva de professores e alunos ............................... 114 

4.3.2.5. Soluções encontradas para ultrapassar as dificuldades de 

aprendizagem dos temas de CFQ por alunos cegos: 

perspetiva de professores e alunos .......................................... 121 

4.3.3. Representações visuais externas nas aulas de CFQ ................................. 125 

4.3.3.1. Representações visuais externas utilizadas ............................... 125 

4.3.3.2. Características adequadas das representações visuais 

externas: perspetiva de professores e alunos ......................... 134 

4.3.3.3. Apoio prestado aos alunos cegos na exploração das 

representações visuais externas: perspetiva dos alunos e 

professores............................................................................. 137 



xi 
 

4.3.4. Simbologia da Química e da Física Braille nas aulas de CFQ ................ 141 

4.3.4.1. Utilização da simbologia da Química e da Física Braille pelos 

professores de CFQ ............................................................... 141 

4.3.4.2. Utilização da simbologia da Química e da Física Braille pelos 

alunos cegos .......................................................................... 143 

4.3.4.3. Dificuldades de utilização da simbologia da Química e da 

Física Braille ......................................................................... 144 

  4.3.5. A utilização do laboratório nas aulas de CFQ .............................................. 147 

4.3.5.1. Realização de atividades laboratoriais por alunos cegos .......... 147 

4.3.5.2. Adaptações das atividades laboratoriais de CFQ para os 

alunos cegos............................................................................. 154 

4.3.5.3. Importância atribuída às atividades laboratoriais de CFQ 

pelos alunos cegos e pelos professores .................................... 157 

4.4 Aconselhamento para carreiras futuras............................................................... 160 

CAPÍTULO V – CONCLUSÕES, IMPLICAÇÕES E SUGESTÕES 

 

5.1. Introdução .......................................................................................................... 165 

5.2. Conclusões da investigação ............................................................................... 165 

5.3. Implicações da investigação .............................................................................. 170 

5.4. Sugestões para futuras investigações ................................................................. 171 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................. 173 

ANEXOS…………………………………………………………………… ......... 181 

ANEXO 1 – Guião das entrevistas realizadas aos professores de CFQ ................... 183 

ANEXO 2 – Guião das entrevistas realizadas aos alunos cegos .............................. 189 

ANEXO 3 – Transcrição de uma das entrevistas realizadas a um dos professores 

de CFQ .............................................................................................. 195 

ANEXO 4 - Transcrição de uma das entrevistas realizadas a um dos alunos cegos 205 

 

 

 



xii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

Lista de Quadros 

 

 

Quadro 1: Dificuldades sentidas por professores de ciências quando 

trabalham com alunos cegos ............................................................... 43 

Quadro 2: Dificuldades sentidas pelos alunos cegos quando têm aulas de 

ciências ............................................................................................... 47 

Quadro 3: Matriz das entrevistas realizadas aos professores e aos alunos 

cegos ..................................................................................................... 78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xiv 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



xv 
 

Lista de Tabelas 

 

Tabela 1: Caracterização da amostra de alunos  .......................................................... 75 

Tabela 2: Caracterização da amostra de professores  .................................................. 76 

Tabela 3: Critérios considerados para a inclusão de alunos cegos nas turmas 

a que pertenciam  ......................................................................................... 82 

Tabela 4: Informações recebidas pelos professores de CFQ sobre os alunos 

cegos  ........................................................................................................... 83 

Tabela 5: Fonte de informação sobre o aluno cego  .................................................... 84 

Tabela 6: Motivos dos professores para a escolha das posições ocupadas 

pelos alunos cegos na sala de aula  .............................................................. 87 

Tabela 7: Justificação da adequação do lugar ocupado na aula de CFQ, pelos 

alunos cegos  ............................................................................................... 88 

Tabela 8: Motivos dos alunos cegos para não se sentirem integrados na 

turma  ........................................................................................................... 90 

Tabela 9: Alterações no funcionamento das aulas de CFQ resultantes da 

inclusão do aluno cego na turma regular  .................................................... 92 

Tabela 10: Forma de articulação entre o professor de ensino especial e 

professor de CFQ ........................................................................................ 98 

Tabela 11: Tipo de apoio recebido pelo aluno cego do se PA sobre assuntos 

de CFQ .................................................................................................. 101 

Tabela 12: Modo como as aulas de CFQ foram lecionadas, perspetiva dos 

alunos..................................................................................................... 103 

Tabela 13: Adaptações ao nível dos temas programáticos de Física e 

Química ................................................................................................. 106 

Tabela 14: Temas de Física que o aluno gostou mais de estudar ........................ 109 

Tabela15: Temas de Física que o aluno menos gostou de estudar ...................... 110 

Tabela 16: Temas de Química que os alunos cegos gostaram mais de 

estudar ............................................................................................... 112 

Tabela 17: Temas de Química que o aluno menos gostou de estudar ................. 113 

Tabela 18: temas de CFQ considerados fáceis por professores e alunos ............ 114 

Tabela 19: Temas de CFQ difíceis para professores e alunos ............................. 117 

Tabela 20: Alternativas utilizadas para superar dificuldades .............................. 122 



xvi 
 

Tabela 21: Representação 3De/ou 2D através do tato utilizadas pelos 

alunos cegos nas aulas de CFQ ......................................................... 127 

Tabela 22: Representações visuais externas através do tato utilizadas pelos 

professores ........................................................................................ 128 

Tabela 23: Motivos, dos participantes, para classificar quanto à 

importância as representações visuais externas através do tato........ 132 

Tabela 24: Características das representações visuais externas táteis 

facilitadora da sua utilização ............................................................ 135 

Tabela 25: Acompanhamento prestado aos alunos cegos na exploração das 

representações 3De/ou 2D através do tato ........................................ 138 

Tabela 26: Formas de utilização da simbologia da Química e da Física 

Braille por parte dos alunos cegos .................................................... 143 

Tabela 27: Dificuldades que a simbologia da Química e da Física Braille 

oferece a professores de CFQ e alunos cegos ................................... 145 

Tabela 28: Formas de participação dos alunos cegos nas atividades 

laboratoriais ...................................................................................... 149 

Tabela 29: Diferenças na participação na atividade laboratorial de um 

aluno normovisual e um aluno cego ................................................. 152 

Tabela 30: Adaptação de atividades laboratoriais às necessidades dos 

alunos cegos ...................................................................................... 155 

Tabela 31: Importância atribuída pelos professores de CFQ e pelos alunos 

cegos às atividades laboratoriais para os alunos cegos ..................... 157 

Tabela 32: Profissões desejadas pelos alunos cegos ........................................... 160 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

CAPÍTULO I 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO ESTUDO 

1.1. Introdução 

 

Este capítulo tem como objetivo contextualizar o estudo realizado e explicar a 

sua importância no âmbito do ensino das Ciências Físico Químicas (CFQ) para os 

alunos cegos. Assim, inicia-se o capítulo com uma introdução (1.1). Segue-se depois a 

explicação da necessidade da existência de educação obrigatória para todos e para os 

alunos com Necessidade Educativas Especiais (NEE) (1.2) e em particular para o aluno 

com deficiência visual (1.3). Discute-se depois a educação em ciências para os alunos 

cegos (1.4). Apresentam-se também os objetivos do estudo (1.5), a sua importância 

(1.6) e as suas limitações (1.7) e, finalmente explicita-se a estrutura geral da dissertação 

(1.8). 

1.2. Educação obrigatória para todos: da exclusão à inclusão de alunos com NEE 

 

Segundo estudos efetuados pela UNESCO (1988), em todo o mundo existem 

crianças e jovens que não têm acesso à educação, sendo que muitas delas são portadoras 

de deficiência. Este facto contraria a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que 

proclama que a educação é para todos, sem exceção (Declaração dos Direitos Humanos, 

artigo XXVI). Esta ideia é reforçada mais tarde, em 1994, na Declaração de Salamanca, 

uma vez que se constatou que os alunos com deficiência continuavam a ser excluídos da 

escola regular, ficando privados do direito à educação saiu assim, fortalecida a ideia de 

que todos devem ter acesso às escolas regulares, inclusivamente crianças e jovens com 

NEE e tem que ser adequada a elas (UNESCO, 1994). 

No que se refere à educação de crianças e jovens portadoras de deficiências, sabe-se 

que, segundo Ainscow, 1998, nos finais do século XVIII, foram criadas, no Reino 

Unido, as primeiras escolas para cegos e surdos. Este acontecimento conduz à separação 

dos alunos com deficiência dos alunos ditos normais, recorrendo-se muitas vezes ao 

internamento das crianças com deficiências mais profundas em hospitais. Assim, 

começa por se verificar a exclusão dos alunos que apresentavam características 

diferentes da maioria dos alunos do ensino regular. Na verdade, o ensino destas crianças 

era efetivamente, até há década de setenta, realizado fora da escola e muitas vezes em 
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instituições de solidariedade. Só a partir desta altura é que se criaram as chamadas 

classes especiais, para apoiar os alunos que, já inseridos no ensino regular, não 

conseguiam progredir (Ainscow, 1998). Em Portugal, em 1976, foram criadas as 

primeiras equipas de ensino especial, mas o apoio dado aos alunos era dado em centros 

especiais não estando estes verdadeiramente integrados na escola (Santos, 2009). Foi 

também no início dos anos 80 que foi aprovada, nos Estados Unidos da América e 

Canadá, uma lei que alargava a educação na escola regular às crianças com deficiência, 

surgindo o conceito de integração, em que as crianças com NEE deviam ter lugar nas 

classes regulares. Esta lei abalou a legislação de outros países relativamente a este 

assunto, tendo a mesma sido revista em muitos deles (Ainscow, 1998; Santos, 2009). 

Em Portugal, segundo Correia (2005), a escola integradora, foi impulsionada 

pelo Decreto-Lei n.º 319/91. Assim, esta escola é formada por dois sistemas num só. 

Um sistema é formado pelo professor do ensino especial e os alunos com NEE, ou seja, 

os alunos com NEE pertencem à escola regular mas muitas vezes não frequentam todas 

as atividades e disciplinas pertencendo dentro da escola regular ao ensino especial. O 

outro sistema é o ensino regular que engloba o ensino especial. O aluno com NEE é 

aquele que reúne condições que fazem com que necessitem do apoio dos serviços de 

Educação Especiais por terem condições específicas. As condições específicas são 

entendidas por Correia (2008), como alunos com autismo, problemas intelectuais, 

dificuldades de aprendizagem específicas, desordem por défice de atenção e 

hiperatividade, problemas sensoriais (visuais e auditivos), problemas emocionais ou de 

comportamento, problemas de comunicação, linguagem e fala, problemas motores, 

problemas de saúde, traumatismo craniano, multideficiência e cegos-surdos. Este apoio 

pode ser prestado durante todo o percurso escolar do aluno ou apenas durante algumas 

fases. O apoio visa as melhorar o desenvolvimento do aluno a vários níveis, 

nomeadamente: académico, social e sócio emocional. Os serviços de educação especial 

são um conjunto de serviços especializados no âmbito educativo, terapêutico, médico, 

social e psicológico, que visam “a prevenção, redução ou supressão da problemática do 

aluno” (Correia, 2008, p. 23-24). A escola integradora deve congregar “os alunos sem 

necessidades especiais e alunos com necessidades especiais, entendendo-se por 

necessidades especiais o conjunto de alunos em risco educacional, dotados e 

sobredotados (talentosos) e com NEE.” (Correia, 2005, p.13). Na escola integradora, o 

professor do ensino regular tem um papel muito reduzido relativamente ao aluno com 

NEE, existindo, assim, uma integração meramente Física do aluno com NEE. Mais 
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tarde esta integração Física estreitou-se um pouco e os alunos com NEE começaram a 

frequentar as classes regulares, mantendo-se o ensino das áreas académicas à parte 

(Correia, 2005). No entanto, era permitido que os alunos com NEE frequentassem as 

aulas de educação Física, as expressões artísticas e os passeios em classes regulares, 

começando a verificar-se uma integração social do aluno com NEE. Foi esta integração 

social que mostrou que o aluno com NEE podia ter sucesso nas classes regulares, tal 

como os seus pares. Surgiu, assim, o movimento da inclusão, onde os educadores e 

professores do ensino regular e especial, psicólogos, terapeutas e pais viram os seus 

papéis questionados relativamente à sua participação no processo de ensino e de 

aprendizagem dos alunos com NEE. Estes alunos deixam de ser um problema do 

professor do Ensino Especial para serem uma preocupação de todos os membros da 

comunidade educativa. Também a natureza das NEE e a adequação do currículo às 

mesmas foram repensadas. Assim, o aluno com NEE passa a frequentar a classe regular, 

com acesso ao mesmo currículo que os seus colegas ditos normais, embora recorrendo 

aos apoios necessários que lhe permitam melhorar as condições de aprendizagem 

(Correia, 2005). É nos anos 90 que se assistem aos movimentos a favor da inclusão que 

defendiam que as classes regulares, das escolas regulares, seriam os locais indicados 

para os alunos com NEE efetuarem as suas aprendizagens (Correia, 2005). 

Entende-se assim por inclusão o processo que leva o aluno com NEE às escolas 

e classes regulares, onde estes devem ter os serviços que as suas características e 

necessidades obrigam (Correia, 2003). A inclusão, segundo Correia & Martins (2000), 

baseia-se na introdução de alunos com NEE nas turmas regulares o que envolve a 

colaboração entre todos os agentes educativos, pais, professores e também um esforço 

para que todas as condições materiais e humanas sejam reunidas a fim de haver 

realmente inclusão. Segundo Booth (2000), a educação inclusiva é o processo que visa 

aumentar a participação e diminuir a exclusão, dos alunos com NEE, da cultura, do 

currículo e da comunidade na escola regular. Segundo Martins (2000), as escolas são 

“micro sistemas da sociedade” que refletem os seus aspetos positivos e negativos e 

todas as suas características e por isso a escola deve ser heterogénea atendendo que, na 

diferença todos devem ser ativos e devem interagir partilhando valores comuns. Para 

termos uma escola para Todos Ainscow (2006), sugere que a escola deve aumentar a 

participação de grupos reconhecidos como marginalizados em termos históricos. Apesar 

de este tema continuar hoje em discussão não existe uma definição concreta de inclusão 

mas várias definições em vários trabalhos académicos, pesquisas e investigações. 
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Assim, em 2012, uma equipa de especialistas na área das NEE, NESSE Network of 

Experts in Social Sciences of Education and training (NESSE), elaborou um relatório 

(NESSE, 2012), sobre NEE e práticas inclusivas na União Europeia, apresentado à 

Comissão Europeia. Um dos pontos do relatório é a recomendação de se encorajar os 

países membros a definir claramente o significado de inclusão, já que este termo é 

entendido de forma diferente nos vários países da União Europeia. Para além disso, os 

países da União Europeia também têm diferentes formas de classificar as crianças com 

NEE. Este relatório refere que atribuir este rótulo pode ser perigoso, surgindo a 

possibilidade do desenvolvimento de uma identidade que não corresponde à criança e 

até conduzir à segregação social. Neste relatório interpreta-se inclusão como a pretensão 

que o aluno faça parte da sociedade e para isso, independentemente da severidade da 

sua deficiência, deve fazer parte da escola regular, que é das primeiras instituições onde 

todos podemos participar reforçando a ideia de inclusão total do aluno com NEE. Para 

além disso, todos os intervenientes no processo educativo são responsáveis pela 

adequação da escola a estes alunos, não havendo uma maior importância para nenhum 

dos intervenientes. Em síntese, podemos dizer que o movimento inclusivo acredita que 

todos somos capazes de atingir objetivos. Existindo assim, um novo discurso na 

inclusão. Aparece a palavra Todos e não os alunos normais e os outros. No relatório 

NESSE (2012), refere-se ainda que em alguns estados membros da União Europeia 

ainda se assiste à segregação dos alunos com NEE e noutros a qualidade das práticas 

inclusivas está a aumentar para todos os alunos. Em geral, na Europa, a tendência é 

aumentar o número de alunos NEE na escola regular. No entanto, o número de unidades 

especiais associadas à escola regular têm aumentado. Ou seja as escolas referem existir 

um determinado número de alunos com NEE na escola regular, reforçando a ideia que 

estes estão incluídos na escola regular, mas na verdade os alunos com NEE não 

frequentam verdadeiramente a escola regular porque estão em unidades especiais 

criadas dentro da escola regular. Assim, as escolas mascaram os números já que os 

países consideram que os alunos com NEE estão incluídos na escola regular quando na 

verdade estão à parte. Este relatório mostra que apesar dos compromissos assumidos 

pelos estados membros, relativamente à inclusão muitas crianças e adultos com 

deficiências, encontram-se em situação de segregação em instituições ou sem o apoio 

adequado. Outro dado preocupante, referido relatório NESSE (2012), é que muitas 

crianças com NEE deixam a escola sem ter adquirido as competências necessárias para 

ter uma situação adequada à empregabilidade, apesar de na maior parte dos estados 
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membros existir um currículo comum e não um currículo limitado para os alunos com 

NEE, como acontecia no passado, que não os preparava para a vida ativa. A mudança 

parece não ser ainda suficiente para os alunos com NEE. Ainda no mesmo relatório, é 

reforçada a ideia de que a educação e formação dos professores é determinante para o 

aumento das práticas inclusivas. É referido também que em alguns países europeus o 

currículo não é flexível, o que dificulta a inclusão dos alunos com NEE no ensino 

regular. Outra dificuldade na inclusão dos alunos com NEE são as práticas relativas às 

retenções uma vez que estas, são muitas vezes contrárias aos princípios inclusivos. 

Segundo o relatório NESSE (2012), Inglaterra é o país que explicita mais 

pormenorizadamente quais os grupos que devem fazer parte de uma escola 

inclusiva:“girls and boys, men and women; black and minority ethnic and faith groups; 

Travelers; asylum seekers and refugees; learners with "special educational needs"; 

"gifted and talented" learners; children "looked after" by the local authority; sick 

children; young carers; children from families under stress; pregnant school girls and 

teenage mothers; learners at risk of disaffection and exclusion.” Para o efeito são 

utilizados uma variedade de designações para concretizar efetivamente quais os grupos 

que devem pertencer à escola inclusiva sem exceção, para que a visão sobre um aluno 

com NEE não esteja unicamente relacionada com deficiência. 

Os dados relativos a Portugal foram também analisados por esta equipa que 

identificou: a percentagem de alunos com NEE na população escolar, 2.7%; o número 

de alunos em escolas de ensino especial que segundo o estudo se encontram segregadas, 

0,2%; o número de alunos que, apesar de estarem no ensino regular, se encontram 

segregadas em classes especiais dentro da escola regular, 0,2%. 

Em Portugal, também têm sido realizados estudos sobre a problemática dos 

NEE. Assim, Correia & Martins (2000), analisaram as opiniões de professores e de 

alunos com NEE do 1º Ciclo do EB do Concelho de Braga, relativamente à inclusão de 

alunos com NEE. Com este estudo constatou-se que para existir inclusão é necessário 

mudar não só metodologias de ensino mas também a maneira como o aluno com NEE é 

encarado e valorizado pela comunidade educativa e pela sociedade em geral. A 

principal conclusão do estudo foi que todos os professores manifestaram necessidade de 

apoio quando têm nas suas turmas alunos com NEE. Também se concluiu que a 

formação inicial de professores apresenta lacunas em relação aos assuntos ligados ao 

ensino e à inclusão de alunos com NEE, tal como a formação contínua ou em serviço 

que os professores realizam durante a carreira docente. 
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Segundo Correia (2005), a inclusão é um conceito que supera o conceito de 

integração, na medida em que a escola inclusiva vê a diferença como um fator positivo 

para todos os intervenientes no ensino. A integração procura que os alunos sejam 

educados nas escolas regulares enquanto a inclusão procura formas de aumentar a 

participação do aluno com NEE na escola regular (Martins, 2000). 

Para se conseguir a escola inclusiva, teria que se mudar atitudes e se proceder a 

uma reestruturação do ensino, que acabasse com a existência de o ensino regular e o 

ensino especial, em paralelo, e conduzisse a um ensino igual para todos onde realmente 

existisse uma escola inclusiva. Na escola inclusiva cada aluno veria as suas capacidades 

maximizadas de acordo com a sua realidade (Correia & Martins, 2000). O movimento 

inclusivo reconhece as diferenças e tenta proporcionar uma educação adequada às 

necessidades do aluno cego, com o objetivo do seu desenvolvimento. Este movimento 

traz diversas vantagens à sociedade, nomeadamente o desenvolvimento de atitudes 

positivas quando os alunos e futuros adultos se confrontam com a diferença e se 

preparam para a vida em comunidade proporcionando um maior sucesso académico e 

social dos alunos (Santos, 2009). O movimento inclusivo aproxima assim o professor do 

ensino regular e o professor do ensino especial, estando agora também o professor do 

ensino regular envolvido no processo de aprendizagem do aluno com NEE tal como o 

professor do Ensino Especial estava até surgir este movimento. Aumenta o 

conhecimento do professor do ensino regular quanto às problemáticas dos alunos com 

NEE, bem como a diversificação das suas estratégias e flexibilidade pedagógica. Para 

além disso, quando o aluno com NEE frequenta a escola da sua residência pode 

garantir-se uma maior participação deste na comunidade (Martins, 2000). Este desejo, 

em Portugal, está mais próximo de se realizar já que a inclusão se encontra contemplada 

na legislação, no Decreto-Lei nº3/2008 de 7 de janeiro, que prevê um sistema de 

educação para todos o qual obriga à inclusão de crianças e jovens com NEE. A escola 

regular deve acolher todas as crianças e jovens que corram o risco de exclusão, 

garantindo-se assim a igualdade para todos sem exceção. Esta escola pressupõe 

adequação de metodologias e quando necessário individualização de práticas. Existem 

situações onde é necessário apoio especializado para alunos que apresentam limitações 

significativas em termos de participação. Estas limitações acontecem devido a 

alterações funcionais e estruturais, que têm caráter permanente e que acarretam 

dificuldades ao nível da comunicação, aprendizagem, mobilidade, autonomia, 

relacionamento interpessoal e participação social. Este apoio especializado intervém em 
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adaptações de estratégias, recursos, conteúdos, processos, procedimentos, instrumentos 

e recursos tecnológicos de apoio. Assim, a mudança não é só para os alunos mas para a 

Escola. Esta mudança é confirmada no artigo 1º do Decreto-Lei nº3/2008 de 7 de 

janeiro, em que é referido explicitamente que para existir uma escola para todos é 

necessária a inclusão educativa e social, o acesso e sucesso educativo, autonomia, 

estabilidade emocional, promoção de igualdade de oportunidades e preparação para 

continuação dos estudos e para a vida pós escolar. Assim, a inclusão passa a ter um 

papel central na educação portuguesa e é vista como um processo que visa responder à 

diversidade de necessidades de todos os alunos através do aumento da sua participação 

na aprendizagem, na cultura, na comunidade na redução da exclusão à educação (ME, 

2011). 

Já a Lei nº 46/86, Lei de Bases do Sistema Educativo, definia, há mais de duas 

décadas, os objetivos e organização da educação especial e, os artigos 17º e 18º, 

referiam que a educação especial visava a recuperação e integração socioeducativas dos 

indivíduos que apresentam necessidades educativas específicas devidas a deficiências 

Físicas e mentais. Esta lei afirmava que era o estado quem devia apoiar a educação 

especial para a criança com deficiência, sendo que esta devia sempre que possível ser 

integrada em estabelecimentos regulares de ensino. Esta lei foi revista em 30 de Agosto 

de 2005, no entanto nada foi acrescentado relativamente a este assunto. 

Mais tarde, o Decreto-Lei n.º 319/91, de 23 de Agosto de 1991, referia que a 

escola devia ser para todos, encontrando-se assim aberta aos alunos com NEE, e ser 

também responsável pelos problemas dos alunos que apresentam deficiência ou 

dificuldades de aprendizagem. O artigo 3º desse mesmo decreto-lei mencionava os 

equipamentos especiais de compensação, bem como material didático especial para 

alunos com audição ou visão deficiente. O Decreto-Lei nº3/2008 de 7 de janeiro vai 

mais além do que o antigo Decreto-Lei n.º 319/91, de 23 de Agosto e mais tarde em 

2009, o governo português mantém a educação inclusiva como um ponto a manter com 

a ratificação da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, artigo 24º, através 

da Resolução da Assembleia da República nº56/2009 de 30 de julho. 

Uma vez que a escola é obrigatória para todas as crianças e que a lei prevê que 

as crianças com NEE frequentem a mesma escola que as outras crianças, a escola deve 

ser capaz de preparar toda a diversidade de alunos para que um dia possam contribuir 

com as suas diferenças para a sociedade (Correia, 2000). No entanto, é difícil lidar com 

a diferença e a maioria dos professores não possuem formação suficiente para praticar a 
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escola inclusiva como constatou Correia e Martins (2000) no seu estudo. Num estudo 

realizado por Santos (2009), é referido que apesar dos professores reconhecerem que 

não se sentem preparados para fazerem as adaptações necessárias para os seus alunos 

com NEE, não consideram importante que na formação de professores este assunto deva 

ser abordado. 

1.3. Educação para todos e os alunos com NEE, em particular com deficiência 

visual  

 

No estudo realizado por Sousa (2004), realizado com professores de Ciências da 

Natureza que já tinham trabalhado com alunos com NEE, mostrou que os 70 dos 

professores que faziam parte da amostra, não reconheceram, na sua a maioria, grandes 

vantagens na integração de alunos com NEE. Os professores manifestaram opiniões e 

sentimentos favoráveis e desfavoráveis quanto à integração destes alunos e quase toda a 

amostra concordou que os alunos com NEE necessitam de mais tempo, por parte do 

professor, para efetuar as aprendizagens. A maior parte dos professores referem não 

dispor do tempo que pensam ser necessário para atender os seus alunos com NEE mas 

reconhecem ser vantajoso para os outros alunos interagirem com alunos com NEE. A 

maior parte dos professores admitiu que se pratica a educação inclusiva quando se 

integra os alunos com NEE nas turmas do ensino regular. No entanto, referem que a 

escola precisa de mais meios humanos para melhorar a inclusão destes alunos, bem 

como de recursos materiais (tais como materiais informáticos e audiovisuais, livros, 

cadeira e mesas adaptadas, etc) para poderem, assim, ir melhor ao encontro das 

necessidades destes alunos. A maioria apontou como limitação ao apoio de alunos com 

NEE o elevado número de alunos por turma e a falta de conhecimentos por parte dos 

professores para lidar com os alunos com NEE. Ainda no estudo de Sousa (2004), a 

maioria dos professores caracterizou positivamente as relações existentes entre os 

diferentes intervenientes no processo de aprendizagem dos alunos com NEE e também 

acredita que as dificuldades sentidas são as mesmas sentidas por outros professores de 

outras áreas disciplinares. Manifestou aceitação em relação à inclusão de alunos com 

NEE nas suas turmas e mais de metade concorda que os alunos com NEE deviam estar 

integrados em turmas do ensino regular mas com o apoio do professor do ensino 

especial. Sendo embora favoráveis à integração reconhecem que a escola dita normal 

não consegue ajudar os alunos com deficiências graves. Assim, sugerem também a 
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formação de professores como uma forma de minimizarem as suas dificuldades. O facto 

de os professores terem pouca experiência com alunos com NEE e dificuldade em fazer 

adaptações à medida dos seus alunos, pode explicar o facto de estes alunos terem 

normalmente piores resultados, do que os alunos ditos normais, no seu percurso 

académico, situação também verificada por Villanueva, et al (2012). Para eliminar estas 

dificuldades os professores mencionaram a necessidade de: uma formação específica 

nesta área; um maior contacto com os professores do ensino especial ou apoio 

educativo; mais equipamentos materiais e materiais curriculares; um menor número de 

alunos por turma do que o previsto por lei (Sousa, 2004). Segundo Villanueva et al 

(2012), deve ser feito um investimento na formação de professores e aumentar o número 

de professores altamente qualificados a trabalhar com os alunos com NEE. O grau de 

severidade das limitações que os alunos NEE apresentam parece também afetar a 

predisposição para a inclusão destes alunos, o que é justificado pelos professores com a 

falta de formação. Esta situação já havia sido referida nos estudos de Norman, Caseu & 

Stefanich (1998), e Villanueva (2012), em que se aponta o facto dos professores de 

ciências não estarem treinados para trabalhar com crianças com NEE. Para além disso, 

muitas vezes, os professores, possuem visões estereotipadas das capacidades dos seus 

alunos com deficiência, uma vez que não conhecem as deficiências dos seus alunos e 

como estas afetam a sua aprendizagem (Norman, Caseu & Stefanich, 1998; Villanueva, 

2012). Para além disso, os professores também não estão a par das pesquisas e 

investigações realizadas nesta área. Não conhecem recursos, equipamentos, materiais ou 

agências e organizações que forneçam assistência e informação sobre as necessidades 

dos alunos e sua segurança. Não promovem o encontro de alunos com deficiência e 

profissionais da ciência que também têm deficiências que poderiam ser inspiração para 

os alunos NEE. Outro problema que existe é que apesar de alguns professores de 

ciências fazerem formações em áreas relacionadas com a deficiência, os professores do 

Ensino Especial não frequentam formação na área das ciências (Norman, Caseu & 

Stefanich, 1998; Villanueva, et al, 2012). Esta situação pode comprometer o apoio que o 

aluno devia receber, por parte dos professores do ensino especial nas áreas científicas 

uma vez que, o tempo dedicado às ciências no apoio prestado pelo professor do ensino 

especial é reduzido. Os professores de ciências manifestam assim, alguns receios 

quando têm alunos com deficiência na sala de aula entre eles: preparar as aulas de 

ciências de forma inadequada; conhecimento limitado quanto a métodos e adaptações a 

realizar; falta de tempo para preparar um ensino individualizado; turmas com muitos 
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alunos; as aulas acontecerem em espaços desadequados; falta de materiais; a segurança 

dos alunos (Norman, Caseu & Stefanich, 1998). Outro problema é o de os professores 

de ciências pensarem que alguém deve fazer as adaptações e criar os materiais para os 

alunos NEE, esquecendo-se por vezes que quando existem estes alunos na sala de aula 

tem que existir um trabalho de equipa entre o professor do ensino especial e o professor 

de ciências com responsabilidades partilhadas (Norman, Caseu & Stefanich, 1998). Para 

melhorar estes pontos negativos sugere-se a partilha de práticas e experiências, a 

procura de oportunidades para aprender; utilizar experiências concretas e o hands-on, 

potenciar o trabalho de grupo, ensinar menos conceitos mas ensinar com um maior nível 

de aprofundamento (Norman, Caseu & Stefanich, 1998). Assim, os professores que 

trabalham com alunos NEE também têm que ser especiais já que têm que adaptar 

práticas, modificar materiais, variar estratégias de ensino e motivar os alunos especiais 

(Norman, Caseu & Stefanich, 1998).  

De modo a apoiar a prática inclusiva, o Ministério da Educação lançou um 

conjunto de documentos escritos, disponíveis na Internet, no seu site, que facultam aos 

professores informações sobre os diferentes alunos que podem encontrar na sala de aula. 

Na verdade, a coleção Apoios Educativos tem diversos números de entre os quais se 

destacam para este trabalho: “Compreender a baixa visão” (ME, 2004), e “Alunos cegos 

e com baixa visão Orientações Curriculares.” (ME, 2008). A deficiência visual tem 

várias definições associadas a si que devemos desmistificar. O primeiro é acuidade 

visual que é uma forma de medir a nitidez da visão na discrição de pormenores a uma 

determinada distância, ou seja mede a capacidade de ver os detalhes (ME, 2008). 

Quando a acuidade visual está danificada as imagens perdem nitidez ficando turvas e 

consequentemente existe perda de informação visual, podendo verificar-se dificuldade 

em distinguir a forma dos objetos. Alunos com este problema de pobre acuidade visual 

podem utilizar materiais impressos mas a utilização do quadro branco pode não ser 

aconselhável (ME, 2008; Fulton 2008). A perda de visão central é outra das deficiências 

visuais que obriga a adaptações na escola e consiste no desaparecimento da parte central 

das imagens percecionadas. Estas pessoas têm dificuldades em ler e escrever materiais 

impressos mas conseguem deslocar-se sozinhos (ME, 2008; Fulton, 2008). A visão 

periférica pode também ser reduzida e surgir assim outra deficiência visual. Neste caso, 

tal como na perda de visão central, a acuidade visual pode não ser afetada mas só é 

possível ver o que está no centro do campo visual e também pode ser chamada visão em 

túnel. As pessoas com visão periférica diminuída apresentam dificuldade em deslocar-se 
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e em localizar objetos podendo ler e escrever sem grandes dificuldades (ME, 2008; 

Fulton 2008). A visão interrompida é outra categoria da deficiência visual em que 

existem padrões irregulares de perda de visão, ou seja pode acumular-se perda de visão 

periférica e central, mas não na totalidade (Fulton, 2008). Algumas pessoas apresentam 

dificuldade em distinguir o objeto do que está por trás deste apresentando assim, baixa 

sensibilidade de contraste (Fulton, 2008). A dificuldade em controlar os músculos 

oculares leva a que as pessoas tenham dificuldade em focar objetos. A perda de 

capacidade de ver e distinguir cores pode ser também considerada uma deficiência 

visual (Fulton, 2008). A cegueira é uma das deficiências visuais mais conhecidas. As 

pessoas consideradas cegas podem ter alguma visão residual mas esta não lhes permite 

utilizar materiais impressos e têm que utilizar outros sentidos para aceder à informação. 

No caso do ensino destes alunos pode fazer toda a diferença se é uma situação congénita 

ou há quanto tempo aconteceu a perda de visão já que esta informação poderá fornecer 

pistas sobre as memórias visuais que os alunos cegos possuem e podem influenciar a 

formação de conceitos (Fulton, 2008). 

Em Portugal existe legislação que define quem são consideradas pessoas cegas. 

Assim, segundo o decreto-lei 49331/69,de 28/10, as pessoas cegas são: 

”a) As pessoas com, ausência total de visão; 

b) As pessoas cuja acuidade visual é inferior a 1/10 no melhor olho, após 

correção convencional; 

c) As pessoas com acuidade visual superior a 1/10 acompanhada de uma 

limitação de campo visual inferior ou igual a 20º em cada olho;” (página 1462) 

As crianças consideradas cegas ou com visão reduzida devem, portanto, integrar 

o ensino regular e ter acesso ao ensino como qualquer outro aluno mas com as devidas 

adaptações, em termos de material didático e de compensação. 

No estudo publicado pelo Ministério da Educação em 2004 (ME, 2004), 

realizado pelo Observatório dos Apoios Educativos fez-se uma caracterização da 

população com deficiência visual integrada no sistema educativo. Para a realização 

deste estudo foram distribuídos questionários a todos os estabelecimentos de ensino 

que, no ano de 2002/2003, integravam alunos com deficiência visual. O questionário foi 

preenchido pelos órgãos de gestão da escola e pelos professores do apoio educativo. Os 

professores do apoio educativo são docentes habilitados com formação especializada, 

nomeadamente nas áreas da educação especial, da supervisão pedagógica, da orientação 
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educativa, da animação sociocultural, ou de outra especialização vocacionada para o 

apoio que devem realizar. Estes professores têm como função prestar apoio educativo à 

escola no seu conjunto, ao professor, ao aluno e à família, na organização e gestão dos 

recursos e medidas diferenciadas a introduzir no processo de ensino/aprendizagem 

(Despacho Conjunto nº105/97). Posteriormente o Decreto-Lei nº27/2006 de 10 de 

fevereiro estabelece o grupo de recrutamento Educação Especial 3 com o código 930 

para os professores do apoio educativo a crianças e jovens com cegueira ou baixa visão 

e o Despacho nº 866/2013 vem clarificar os critérios que devem ser tidos em conta na 

graduação dos candidatos ao referido grupo 930. Existindo atualmente 4779 professores 

do grupo de recrutamento de Educação Especial. Aos docentes de Educação Especial, 

deste grupo, compete lecionar as áreas específicas tais como: leitura e escrita em 

Braille, orientação e mobilidade, treino de visão e atividade motora adaptada, apoio à 

utilização de materiais didáticos utilizados e tecnologias de apoio, tal com está previsto 

nos artigos 7º e 28º do Decreto-Lei nº3/2008 de 7 de janeiro. 

 O estudo também abrangeu 871 crianças e jovens, de todo o país, com deficiência 

visual que pertenciam a escolas públicas e privadas desde educação pré-escolar até ao 

ensino recorrente. O estudo mostrou que, a deficiência visual é mais frequente no Norte 

do país e entre elementos do sexo masculino. O estudo mostrou também que apenas 

19% dos docentes do apoio educativo eram especializados na problemática da visão. As 

medidas tomadas para com estes alunos passavam principalmente pelo uso de 

equipamentos especiais de compensação e condições especiais de avaliação, tais como 

modificação do tipo de instrumentos de avaliação. De acordo com este estudo, pode 

concluir-se que os professores do apoio educativo que não possuem especialização nesta 

área recorrem mais a currículos alternativos e não a adaptações curriculares ou 

currículos próprios, o que se reflete nas aprendizagens dos alunos, uma vez que assim 

não treinam a orientação e mobilidade, não estimulam ou treinam a visão nem a leitura e 

escrita em Braille e também não aprendem a dominar tecnologias específicas. Neste 

estudo recomendava-se o aumento de ofertas de formação especializadas nesta área e 

fornecimento de informações aos docentes de apoio educativo não especializado. Este 

estudo, detetou ainda que muitas escolas não dispunham dos dados básicos 

relativamente à situação visual dos alunos. Outra falha detetada foi o facto de muitos 

alunos usarem material impresso ampliado em vez de recorrerem a ajudas óticas, quer 

seja por não as terem, ou por não as saberem usar. Sendo assim, o estudo deixou como 

recomendação: “sensibilizar educadores e encarregados de educação para a importância 
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que assume uma avaliação especializada no âmbito das consultas de subvisão “ e “criar 

centros de recursos especializados, na área da deficiência visual que funcionem como 

suporte e orientação de docentes que exerçam funções junto desta faixa da população 

escolar” (ME, 2004). A criação das escolas de referência para a educação de alunos 

cegos e com baixa visão em 2008, artigo nº4 Decreto-Lei nº 3/2008 de 7 de janeiro, veio 

dar resposta a estes problemas já que, surge com o objetivo de concentração logística, 

de equipamentos, de especialistas e criação de centros de recursos TIC para melhor dar 

resposta a estes alunos, apesar do referido decreto defender que os alunos com NEE 

devem frequentar turmas regulares e participar na vida da escola. As escolas de 

referência foram escolhidas em função de experiências anteriores, critérios de 

proximidade e distribuição territorial. Sendo assim, foram criados 25 Agrupamentos de 

Escola de Referência para Apoio à Educação de Alunos cegos e com baixa visão e 27 

Escolas Secundárias de Referência para o mesmo fim. Foram também criados 74 

centros de Recursos para a Inclusão, 25 Centros de Recursos TIC. Houve também um 

investimento em materiais didáticos para os alunos cegos e com baixa visão que se 

traduz em 18000 manuais escolares e livros de leitura obrigatórias em Braille, 1458 

manuais escolares e livros de leitura obrigatórias em formato ampliado, 1100 em 

formato digital e áudio analógico e 9000 em relevo (ME, 2009). No último estudo, 

realizado por uma equipa do ME (2009), relativo ao ano letivo 2006/2007 

contabilizaram-se 154 alunos cegos e 633 alunos com baixa visão de um total 787 

alunos com deficiência visual, em 591 escolas. O mesmo estudo mostra que as escolas 

de referência são em maior número na Direção Regional de Lisboa e Vale do Tejo. As 

Direções Regionais de Educação do Norte e Centro têm o mesmo número de escolas de 

referência. Apesar do movimento inclusivo defender que o aluno com NEE deve 

pertencer à escola regular como qualquer aluno, já em 1993, o Joint Organizational 

Comitte, citado por Martins (2000), referiu, aquando o início dos movimentos 

inclusivos, que se devia ter em consideração a situação dos alunos com deficiência 

visual, durante reformas educativas, já que estes não podem ser privados dos serviços 

apropriados. Talvez por isso, as escolas de referência tenham surgido em 2008, devido à 

especificidade das necessidades destes alunos. 

A inclusão de alunos com NEE não é uma realidade fácil de gerir, 

principalmente para os professores, uma vez que, na sua sala de aula, podem existir 

alunos a cujas exigências podem não saber dar resposta, por diversas razões. Assim, 

integração não pode ser considerada um conceito cultural, uma vez que está relacionada 
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com um conjunto de valores e crenças. No entanto, a resistência que se verifica em 

relação à integração dos alunos com NEE deve ser vista à luz das mudanças culturais 

(MacCuspie, 1992). Assim, quando, por exemplo, se integram deficientes visuais em 

turmas regulares, a alteração do normal funcionamento das aulas provoca um conjunto 

de contradições e dilemas, devido à falta de formação dos professores, que originam 

uma resistência à mudança (MacCuspie, 1992). Num estudo em que se analisou a 

integração de alunos com deficiência visual numa escola regular, concluiu-se que a 

escola pode chegar a ser hostil para estes alunos, tendo-se observado a mudança de 

lugar de um colega perante a situação de ter que partilhar o mesmo espaço com um 

aluno deficiente visual. No entanto, em todas as escolas participantes no estudo havia 

um professor, especializado nesta problemática, que se deslocava às escolas para prestar 

apoio aos alunos deficientes visuais e aos seus professores (MacCuspie, 1992). Em 

Portugal, como já foi referido, o número de professores especializados nesta 

problemática é reduzido, o que dificulta ainda mais a tarefa dos professores, uma vez 

que estes não têm acesso ao apoio de professores especializados. 

A criação das escolas de referência pode minimizar estes problemas na medida 

em que a centralização dos recursos pode dar uma melhor resposta aos alunos cegos. 

Para além disso, existe já um esforço de reunir informação em documentos de 

fácil acesso para que todos os intervenientes no processo educativo destes alunos 

estejam mais informados. No documento orientador do ME para o trabalho com os 

alunos cegos e com baixa visão é claro que estes alunos têm que aprender recorrendo a 

outros sentidos como a audição e o tato. Assim, a informação visual deve ser substituída 

por informação háptica (tato ativo) e ou também auditiva, para que o aluno trabalhe em 

conjunto com a sua turma, os professores das diferentes disciplinas e o professor de 

educação especial, assumindo-se assim que o trabalho entre docentes assenta na 

cooperação (ME, 2008). Os professores que trabalham com este tipo de alunos devem 

ter alguns conhecimentos sobre a forma como estas crianças percecionam o mundo e 

como se desenvolvem. Assim, os professores devem proporcionar aos seus alunos cegos 

experiências variadas com exploração de ambientes, aumentar as interações com os 

outros e criar oportunidades de aprendizagem que causem curiosidade. O professor deve 

adotar algumas estratégias para tornar mais produtivo o seu trabalho na sala de aula, tais 

como: ler em voz alta enquanto escreve no quadro; dar informações verbais que 

permitam ao aluno aperceber-se do que está a acontecer na sala de aula; a avaliação 

deve ser desenvolvida nos contextos de vida do aluno e incidir nas suas rotinas diárias; 
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alertar o aluno sempre que aconteçam mudanças na disposição da sala de aula; nas 

imagens eliminar os detalhes desnecessários; (ME, 2008). Quando o professor fala para 

o aluno cego deve falar diretamente; o professor deve chamar pelo nome do aluno cego 

quando precisa da sua atenção (ME, 2008; Fulton, 2008; Department of Education, 

Governmet of NewFoundland and Labrador (DEGNL), 2001); o professor não deve 

falar pelo aluno cego quando este está presente; não utilizar palavra como “este” ou 

“aquele” uma vez que o aluno cego tem dificuldades com a linguagem corporal; o aluno 

cego deve participar em todas as atividades; deixar o aluno cego assumir papéis de 

liderança na turma; não dar demasiada assistência ao aluno cego para que este tenha 

espaço e tente fazer as coisas sozinho para promover assim a sua independência; 

consultar o professor de apoio (PA) quando for necessário fazer adaptações ou construir 

materiais; Dar tempo de descanso ao aluno cego, já que o Braille obriga a um maior 

esforço na leitura (DEGNL, 2001; Fulton, 2008); facultar aos alunos os materiais de 

leitura com alguma antecedência para que estes os possam ler em casa (Fulton, 2008); 

permitir que os colegas normovisuais ajudem unicamente se o aluno cego pedir ajuda; 

durante as demonstrações o aluno cego deve estar o mais perto possível das mesmas e o 

professor deve usar uma linguagem muito descritiva; variar os métodos de apresentação, 

utilizando objetos concretos; os pares normovisuais podem efetuar observações e 

registos para o aluno cego durante o trabalho de grupo; antes de usar, na aula, os 

gráficos ou outros materiais táteis o aluno deve conhecê-los numa sessão prévia; 

fornecer informações em formato áudio ou digital antes da aula; providenciar mais 

espaço para o aluno cego, já que os seus materiais ocupam muito espaço; o aluno cego 

deve estar perto de uma tomada elétrica; variar a frequência e intensidade de tempo de 

ajuda ao aluno cego; dar mais tempo ao aluno para a realização das tarefas assim como 

nos testes; nos testes usar os materiais táteis e objetos reais, rever a linguagem visual e 

ter cuidado nas imagens selecionadas uma vez que devem ser tomados alguns cuidados 

para a sua transposição para um formato tátil; os alunos cegos têm dificuldade em 

preencher espaços em branco, escolhas múltiplas, correspondência e legendas e por isso 

deve pensar-se no tipo de questões a colocar (DEGNL, 2001; Fulton, 2008). Este são 

cuidados que os professores devem ter para que o aluno cego se sinta incluído na turma 

e as estratégias adotadas sejam mais adequadas a si. 
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 1.4. Educação em Ciências e os alunos cegos 

 

A educação em ciências assume um papel socialmente importante, na medida 

em que o ensino das ciências tem como objetivo formar cidadãos criativos, críticos, 

analíticos e racionais (Longbottom & Butler, 1999). 

Segundo Bravo et al (2011), o ensino das ciências, para além de se centrar em 

conteúdos e teorias científicas tem também subjacente o ensino de valores como: a 

honestidade, racionalidade, autocritica, perseverança e objetividade, que são 

indispensáveis à vida em sociedade. Através da aprendizagem das ciências os alunos 

tomam consciência do mundo que os rodeia e adquirem conhecimentos que os podem 

tornar melhores cidadãos (Longbottom & Butler, 1999). Também Hodson (2014), refere 

que é através da aprendizagem das ciências que os alunos desenvolvem e exploram o 

seu entendimento do mundo, através de experiências e desafios colocados pelo seu 

professor. Assim, para aprender ciências é necessário que os alunos interajam com o 

mundo real e desenvolvam capacidades que lhes permitam aplicar teorias e modelos ao 

mundo à sua volta (Longbottom & Butler, 1999). 

Assim, todos os alunos, incluindo os alunos com NEE, devem aprender ciências 

para obterem uma visão racional da sociedade em que estão integrados. No entanto, os 

professores de ciências têm inúmeras preocupações quando ensinam esta área tão 

importante e abrangente, já que têm que preparar a componente experimental da 

disciplina e promover o sucesso da mesma junto de todos. No estudo realizado por Rosa 

& Rosa (2005) verificou-se que os professores de Física se sentem muito pressionados 

com o tempo e a extensão dos currículos. Sendo assim, os professores, optam por 

centrar o seu ensino nos assuntos que consideram mais relevantes para os exames. Para 

isso, recorrem a aulas expositivas e de resolução de exercícios, utilizando o quadro e o 

giz e não havendo lugar para a parte experimental das ciências (Rosa & Rosa, 2005). 

Este comportamento é justificado pelos professores com a pressão que sentem por parte 

dos pais, dos alunos e da sociedade. Parece que o sucesso dos alunos nos exames reflete 

o sucesso dos professores, funcionando os exames com um indicador do estado do 

ensino. No entanto, estas opções metodológicas por parte dos professores visam 

principalmente o treino e não a compreensão, o que prejudica os alunos em geral. 

Todavia, os alunos com NEE necessitam de adaptações especiais que, neste sistema de 

pressão e obsessão com o cumprimento dos currículos, podem ser ultrapassadas (Rosa 

& Rosa, 2005). Procedimentos como os referidos em Rosa & Rosa (2005) podem ser 



17 
 

fator de exclusão de alunos com NEE, designadamente dos alunos cegos e confirmar as 

evidências que apontam que os alunos com NEE não têm as mesmas oportunidades de 

aprendizagem das ciências que os outros alunos normovisuais (Langley-Turnbaugh, 

Wilson & Lovewell, 2009). 

Vários são os obstáculos que têm vindo a condicionar a aprendizagem das 

ciências pelos alunos cegos. De entre eles destacam-se os mitos associados aos alunos 

cegos. Muitos professores manifestam a ideia que estes alunos têm compensações 

sensoriais, o que não se verifica. Um aluno que não vê, não tem uma audição melhor 

devido à sua cegueira, situação confirmada por Camargo, (2001) e pelo DEGNL, 

(2001). Existe também entre os professores de ciências a ideia que faltam recursos 

didáticos para o ensino dos alunos cegos, que é usada como desresponsabilização dos 

professores quanto à inclusão (Camargo, 2001). Um outro fator relaciona-se com o 

desconhecimento, por parte do professor, das características, potencialidades, 

especificidades do aluno cego (Camargo, 2001). O desconhecimento quanto às 

potencialidades dos alunos NEE por parte dos professores foi também apontado por 

Norman, Caseu & Stefanich, (1998) e também Villanueva, (2012). Também segundo 

Camargo (2006), o ensino das ciências exige muitas vezes uma linguagem visual. Por 

exemplo, quando se remete a turma para a observação de gráficos, tabelas, diagramas e 

se explica apontando para os referidos instrumentos, aquilo que parece ser simplesmente 

acompanhar uma explicação do professor pode ser uma tarefa penosa no caso dos 

alunos cegos. Sendo assim, esta linguagem, vulgarmente utilizada, coloca os alunos 

com limitação sensorial em desvantagem relativamente aos outros alunos. Contudo, 

como refere Jones et al (2006); Sahin & Yorek (2009), Fulton (2008), Rooks-Ellis 

(2014), os alunos cegos não têm problemas cognitivos e têm as mesmas capacidades 

que os seus pares normovisuais. Se forem feitas adaptações para estes alunos, eles 

podem conseguir um grande sucesso na aprendizagem de conceitos científicos. No 

entanto, estes autores são consonantes com as ideias de Stefanich & Norman (citados 

por Camargo, 2001) quando referem que existe uma grande distância entre o que os 

professores pensam das capacidades dos seus alunos e os materiais disponíveis para 

ajudar os alunos cegos a desenvolver o seu potencial. Para além disso, a maioria dos 

professores de ciências tem pouca experiência de trabalho com alunos cegos, assumindo 

algumas visões estereotipadas sobre o que estes alunos são capazes de fazer, situação 

referida por Jones et al (2006), citando Stefanich & Normam e detetada também, por 

Norman, Caseu & Stefanich, (1998) e Villanueva (2012). Uma das coisas que o 
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professor de ciências deve entender é que a visão não é um fator condicionante, para 

compreender alguns dos fenómenos, já que muitos não podem ser observados. Alguns 

conceitos como campo elétrico, energia, níveis de energia, carga elétrica, entre outros, 

são situações abstratas em que muitas vezes as representações utilizadas não são 

adequadas. Muitos dos conceitos não são visuais mas são representados de forma visual 

tornando-se inacessíveis ao aluno cego. O trabalho do professor de Física será criar 

novas formas de representar os conceitos, aos quais o aluno cego possa atribuir 

significado e comunicar com o seu professor (Camargo, 2012)  

Por exemplo, o facto de ser reconhecido que a aprendizagem da Física é difícil para os 

alunos com deficiência visual, isto não pode ser impedimento para a aprendizagem da 

Física, pelo que devem desenvolver-se métodos adaptados às suas capacidades de 

perceção, e objetos que possibilitem o tato (Sevilla et al, 1991). Assim, devido à 

natureza prática da Química e da Física o artigo 24º, ponto 3, alínea f) do Decreto-Lei 

nº3/2008 de 7 de janeiro, refere que um dos objetivos da criação das Escolas de 

Referência é orientar os alunos nas disciplinas em que estes revelam mais dificuldades 

destacando, entre outras áreas, a Física, a Química e as Técnicas Laboratoriais, dando 

assim relevo à Física, tal como Sevilla et al, (1991). 

Apesar das ciências usarem muitas vezes uma linguagem demasiado visual os 

professores de ciências, em particular da Física e da Química, podem ter alguns 

cuidados que podem minimizar as dificuldades. O professor deve conhecer a história 

visual do seu aluno. Informações como: quando o aluno perdeu a visão e se o aluno tem 

ainda visão residual podem ajudar o professor a adequar as suas práticas (Camargo, 

2012). O professor deve saber construir materiais táteis e visuais que descrevam os 

fenómenos físicos para alunos cegos e normovisuais simultaneamente, já que se 

pretende que estes trabalhem juntos e em conjunto com o professor e assim, minimizar 

problemas comunicacionais (Camargo, 2012). O professor não deve usar uma 

linguagem demasiado visual pois o aluno vai sentir-se na “Condição de estrangeiro”. 

Este termo, utilizado por Camargo, (2012) elucida bastante sobre o papel do aluno 

quando o professor aponta para o quadro e explica conceitos utilizando linguagem 

visual. O aluno não entende e pode mesmo sentir-se excluído. Assim, o professor deve 

comunicar através de objetos táteis e descrições orais detalhadas. As atividades 

laboratoriais devem ser realizadas para todos os alunos ao mesmo tempo. Claro que as 

atividades individuais são uma alternativa mas o que se pretende num ensino inclusivo é 

que os alunos não sintam que estão à parte dos seus colegas. Na Física e na Química é 
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necessário utilizar conceitos matemáticos, o que obriga à utilização de linguagem 

matemática. Para que o aluno cego trabalhe conceitos matemáticos tem que raciocinar, 

registar e observar os seus registos. No entanto, quando o aluno cego utiliza o Braille, o 

registo que vai fazendo fica na parte de traz da folha, o que obriga o aluno a retirar a 

folha, efetuar a leitura e voltar a colocá-la. Este procedimento prejudica o raciocínio do 

aluno e faz com que o Braille não seja adequado à matemática e não contribua para a 

resolução de cálculos. No entanto, os professores devem procurar conhecer de novos 

materiais, isto obriga o professor a pesquisar mas facilita depois a sua prática na sala de 

aula (Camargo, 2012). Assim para além de conhecer os vários códigos Braille, os 

alunos cegos devem aprender o código Nemeth, que é o código matemático do Braille. 

Este código ajuda o aluno a ter maior sucesso nas disciplinas como a Física ou a 

Química. Recomenda-se também que o aluno aprenda o Braille assim que haja um 

diagnóstico de perda de visão já que esta aprendizagem exige esforço, prática e interesse 

por parte do aluno. Apesar do Braille não ser um código fácil não deve ser substituído 

pelo computador (DEGNL, 2001). 

1.5. Objetivos da investigação 

 

Para que um ser humano se desenvolva em todos os sentidos é necessário que realize 

aprendizagens integrado num grupo cultural e que interaja com outros indivíduos (Rosa 

& Rosa, 2005). Assim, é importante que todos os alunos, incluindo os alunos cegos 

tenham acesso à educação, incluindo à educação em ciências. A lei portuguesa prevê a 

inclusão dos alunos cegos e com visão reduzida no ensino regular. Neste contexto, esta 

investigação pretende identificar as dificuldades e desafios sentidos por alunos cegos 

nas aulas de Física e Química e também por professores que têm na sua sala de aula 

estes alunos. Assim, esta investigação tem como objetivo geral caracterizar as perceções 

de professores de alunos cegos e de alunos cegos relativamente à inclusão destes nas 

aulas de CFQ. Para atingir este objetivo definiram-se quatro objetivos específicos: 

- Averiguar as reações de professores de alunos cegos e de alunos cegos à inserção 

destes nas aulas de CFQ. 

- Averiguar as perceções de professores de alunos cegos e de alunos cegos 

relativamente à utilização de representações visuais nas aulas de CFQ. 
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- Averiguar as perceções de professores de alunos cegos e de alunos cegos 

relativamente à utilização de simbologia da Física e da Química Braille nas aulas de 

CFQ 

- Averiguar as perceções de professores de alunos cegos e de alunos cegos 

relativamente à utilização de atividades laboratoriais nas aulas de CFQ 

Os alunos foram ainda questionados acerca das razões de alunos cegos para a 

escolha, ou para a não escolha, da área de ciências, no ensino secundário. 

1.6. Importância da investigação 

 

Tanto quanto se sabe, não existem estudos em Portugal sobre a inclusão de 

alunos com deficiência visual nas aulas de Física e de Química. Além disso, a disciplina 

de Física e Química, uma vez que é uma disciplina que pertence ao Ensino Básico, tem 

carácter obrigatório, o que pode justificar a realização dum estudo que recolha opiniões 

de professores e alunos que possuam esta experiência para assim poder deixar alguns 

conselhos a alunos e professores que partilhem esta realidade. Estas vivências poderão 

ajudar assim professores que tenham alunos deficientes visuais, bem como os próprios 

alunos para alcançar uma prática inclusiva. 

Esta investigação ambiciona sensibilizar os professores de Física e Química para 

a diferença na sala de aula e averiguar se a deficiência visual é, ou não, um entrave para 

a opção das ciências no Ensino Secundário. 

Esta investigação é importante também porque pode ajudar a perceber se as 

dificuldades do aluno cego nesta disciplina são as mesmas que os professores de CFQ 

pensam ser as dificuldades dos seus alunos. 

Também se pretende averiguar quais as melhores características de uma 

representação visual externa, segundo alunos e professores podendo estes conselhos ser 

úteis para no futuro se repensarem estes modelos. 

Outro ponto importante nesta investigação é tentar perceber quais os conteúdos 

de CFQ em que os alunos apresentam mais dificuldades para que mais tarde se possam 

repensar estratégias, metodologias e materiais para a lecionação desses conteúdos. 

O conhecimento das dificuldades e limitações destes alunos pode ajudar-nos como 

professores a fazer um trabalho mais eficaz e à medida do aluno, tal como se pretende 

na escola inclusiva. 
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Para além disso, esta investigação apresenta algumas referências bibliográficas 

que podem ser importantes para ajudar professores que trabalhem com alunos cegos, 

uma vez que já existem trabalhos na área da Física e da Química em que se fizeram 

adequações para a inclusão doestes alunos nas ciências com bons resultados e que 

devem ser conhecidos pelos professores. 

1.7. Limitações da investigação 

 

Esta investigação apresenta algumas limitações. Logo à partida não foi muito 

fácil constituir a amostra que se pretendia, já que os alunos disponíveis se encontravam 

dispersos geograficamente. Para além disso muitos dos contactos efetuados foram 

eliminados já que se pretendia entrevistar alunos cegos e a maioria dos contactos eram 

de alunos com baixa visão. Os alunos e professores foram entrevistados 

individualmente e os entrevistados falaram livremente com a orientação da 

investigadora. No entanto, esta, não possuía inicialmente experiência neste tipo de 

recolha de dados e por isso mesmo talvez os dados recolhidos pudessem ter sido ainda 

mais ricos. 

A primeira parte da investigação foi realizada em 2007 tendo-se prolongado até 

à data por motivos profissionais da investigadora. Assim, os dados recolhidos estão já 

um pouco distantes da realidade atual, já que em 2008 foram criadas as escolas de 

referência para alunos cegos e com baixa visão, podendo hoje apurar-se talvez outra 

realidade.  

1.8. Estrutura geral da dissertação 

 

A presente dissertação está organizada em cinco capítulos, cada um deles com os 

seus objetivos e estrutura respetiva. O primeiro capítulo tem como finalidade fazer uma 

contextualização e apresentação do estudo desenvolvido. Para isso, começámos por 

contextualizar o estudo, e por apresentar os seus objetivos, a sua importância e as suas 

limitações, para concluirmos o capítulo com a apresentação da estrutura geral da 

dissertação. 

O segundo capítulo destina-se à apresentação de uma revisão de literatura que se 

constitui como a fundamentação teórica do estudo desenvolvido. Começa-se este 

capítulo com a discussão da importância da visualização e das representações externas 

para a aprendizagem de conceitos de Física e de Química. Em seguida, são apresentados 
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alguns estudos realizados com professores que tiveram alunos cegos nas disciplinas de 

Física ou de Química e estudos realizados com alunos cegos que frequentavam as áreas 

de Física ou de Química. Posteriormente, apresentam-se alguns estudos relacionados 

com a aprendizagem do Braille e da Simbologia da Química e da Física Braille. São 

ainda apresentados alguns estudos relacionados com a utilização do laboratório em 

CFQ, suas problemáticas e adaptações necessárias para a inclusão dos alunos cegos no 

laboratório. Por último, apresentam-se alguns estudos sobre os alunos cegos e a escolha 

de uma carreira na área das ciências. 

O terceiro capítulo tem como objetivo explicar a metodologia utilizada neste 

estudo. Inicialmente faz-se uma descrição sucinta do estudo, e depois identifica-se a 

população e caracteriza-se a amostra selecionada. Posteriormente, descrevem-se e 

justificam-se as técnicas e os instrumentos utilizados na recolha de dados. Finaliza-se o 

capítulo, com a apresentação das condições e dos procedimentos usados na recolha e no 

tratamento dos dados. 

No quarto capítulo, apresenta-se e discutem-se os resultados obtidos, em função 

dos objetivos de investigação determinados no Capítulo I, tendo em conta o objetivo e 

as questões de investigação definidos para o mesmo. Assim, dividiu-se este capítulo em 

4 partes. Inicia-se com a Introdução (4.1), depois analisam-se os dados relativos aos 

alunos cegos e as turmas de inclusão (4.2). De seguida surge a secção O ensino da 

Física e da Química alunos deficientes visuais (4.3). Esta secção está dividida em 11 

subsecções. Por último, analisam-se os dados relativos ao aconselhamento para carreiras 

futuras (4.4.) A apresentação dos dados segue a sequência de questões colocadas 

durante a entrevista. 

No quinto capítulo, faz-se um resumo das conclusões consequentes desta 

investigação, discute-se e analisa-se as implicações educacionais dos resultados obtidos 

e apresentam-se algumas sugestões para futuras investigações. 

Termina-se esta dissertação com as referências bibliográficas e com os anexos 

considerados importantes para uma boa compreensão do estudo apresentado. 
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CAPÍTULO II 

 

REVISÃO DE LITERATURA 
2.1. Introdução 

 

Neste capítulo, apresenta-se uma revisão da literatura considerada importante 

para o estudo em questão. Assim, começa-se por apresentar a estrutura geral dos 

capítulos (2.1), explora-se a importância da visualização em ciências (2.2), e das 

representações externas para os alunos cegos na aprendizagem das CFQ (2.3), 

apresentam-se alguns estudos sobre o ensino e a aprendizagem das CFQ e alunos 

deficientes visuais (2.4), explora-se a utilização da simbologia da Química e da Física 

Braille, na disciplina de CFQ (2.5), a utilização do laboratório em CFQ por parte dos 

alunos cegos (2.6) e por último analisam-se estudos sobre a escolha dos alunos cegos 

por carreiras futuras na área das ciências (2.7). 

2.2. A importância da visualização na educação em ciências 

 

Em ciências utiliza-se muitas vezes o pensamento analógico que produz 

imagens, ilustrações, diagramas e modelos que não sendo representações literais da 

realidade, são modelos da mesma (Mathewson, 1998). A capacidade de fragmentarmos 

o mundo em pedaços mais pequenos, aos quais atribuímos significado, ajuda-nos a 

percebê-lo e a este processo chama-se modelação. Às ações necessárias para a 

construção do significado de cada um dos pedaços chama-se modelo. Qualquer modelo 

é produto do uso de uma analogia e este, pode assumir a forma de uma representação 

visual interna ou externa (Gilbert, 2008). Chama-se representação interna à 

representação de uma realidade que está disponível mentalmente para cada um (Gilbert, 

2008). Para Kurby & Rapp (2008), as representações internas podem também chamar-se 

representações mentais, não havendo evidências diretas da sua existência. Estas 

representações mentais dividem-se em três categorias: memória visual, imagens mentais 

e conhecimento das representações. A memória visual pode ser uma cópia da realidade 

ou corresponder à interpretação do que o sujeito vê. A criação de representações 

mentais pode ser percetual, ou seja, experiências visuais levam à representação mental 

de imagens, experiências táteis criam representações mentais que incluem o tato (Kurby 
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& Rapp, 2008). Segundo, Pavio‟s (citado por Jones et al, 2005), as experiências táteis 

podem ser codificadas pelos alunos como informação na forma de imagem e não como 

informação verbal. Ainda de acordo com Pavio‟s (citado por Jones et al 2005), as 

representações mentais podem ser codificadas sob a forma de código visual ou código 

verbal, sendo que, palavras concretas podem ser interiorizadas em formato visual, 

enquanto palavras abstratas podem ser interiorizadas em formato verbal. Assim, 

experiências que recorrem a diferentes sentidos conduzem a representações em vários 

formatos o que pode ser vantajoso para todos os alunos. 

Quando o modelo é físico pode assumir a forma de uma representação visual 

externa. O sentido e significado que cada uma das representações, interna ou externa, 

podem também chamar-se visualização (Gilbert, 2008). As representações externas 

podem também ter a si associados outros conceitos, por exemplo uma bandeira é um 

objeto mas também pode representar um país ou um grupo (Rapp & Kurby, 2008). Já 

para Rapp & Kurby (2008), as representações externas são as próprias visualizações que 

constituem uma metodologia e ferramenta facilitadora da aprendizagem. Pra os mesmos 

autores, a representação é também a simulação de uma ideia, um conceito ou um objeto. 

Para Uttal & O‟Doherty, (2008) qualquer coisa pode ser uma representação externa se 

assim ficar clara a intenção, para isso devem ser estabelecidos pré requisitos de 

entendimento sobre o significado que cada objeto pode ter. Ainda segundo os autores 

anteriores, deve haver também um entendimento sobre a relação entre a representação e 

o seu referente. 

A visualização é de tal forma importante em ciências que se fala de desenvolver 

nos alunos “capacidade metavisual”, que é a capacidade de dar sentido e significado a 

uma representação externa ou interna (Gilbert, 2008). As visualizações tornam a 

informação complexa compreensível e cognitivamente acessível, permitindo que 

pensemos de forma visual e não abstrata (Uttal & O‟Doherty, 2008). Através das 

visualizações pretende-se que os alunos relacionem conceitos e estabeleçam novos usos 

para os objetos (Rapp & Kurby, 2008; Uttal & O‟Doherty, 2008). Os modelos podem 

chamar-se, representações visuais ou representações externas e podem dividir-se em três 

níveis: nível macroscópico, nível sub-microscópico e nível simbólico (Gilbert, 2008). O 

nível macroscópico corresponde ao que é visto, no caso dos alunos cegos o que é 

percecionado, durante um estudo, ou seja, corresponde aos objetos em si, tal como uma 

folha de uma planta ou o material de laboratório. Muitas vezes o nível macroscópico 

não é visto como uma representação mas como realidade (Gilbert, 2008). O nível sub-
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microscópico consiste na representação das entidades que formam os objetos, por 

exemplo a célula explica a estrutura da folha ou os iões explicam as propriedades das 

soluções (Gilbert, 2008). Já o nível simbólico corresponde a abstrações qualitativas 

muito utilizadas em ciências como as equações Químicas e matemáticas (Gilbert, 2008). 

A passagem de um nível para outro é desejável e exige visualização que é como já foi 

referido dar sentido a uma representação (Gilbert, 2008). Normalmente, o primeiro 

contacto com as representações visuais externas é com representações ou modelos do 

tipo 3D e ocorre nas atividades laboratoriais, no contacto com o material e 

correspondem ao nível macroscópico das representações (Gilbert, 2008). Outro tipo de 

representações são as do tipo 2D que são os gráficos, diagramas e tabelas e 

correspondem ao nível sub-microscópico. 

Finalmente, temos em ciências, as representações 1D que correspondem aos 

símbolos químicos e matemáticos que são do nível simbólico. Para se considerar que 

um aluno tem capacidade metavisual este deve demonstrar que conhece e entende o que 

representam os modelos 3D, 2D e 1D, devendo conseguir passar de um tipo de modelo 

para outro (Gilbert, 2008). Se for dada pouca importância a este tipo de representações, 

em ciências, a capacidade metavisual passa a ser uma questão de sorte e não de 

aprendizagem. A capacidade de atribuir significado a uma representação 3D, 2D ou 1D 

é a chave para a aquisição da metavisualização (Gilbert, 2008).  

Assim, a visualização está relacionada com a formação de representações visuais 

internas e externas de tal forma que a natureza e relações temporais e espaciais entre 

entidades fiquem retidas e registadas e assim sejam assimiladas pelos alunos (Gilbert, 

2008). A visualização em ciências é muito importante já que existem modelos que são 

históricos e consensuais, e por isso o aluno deve conhecê-los. Estes modelos estão de tal 

forma enraizados no ensino que são chamados de modelos curriculares (Gilbert, 2008). 

Tornar estes modelos em representações internas ou mentais é transformá-los em 

conhecimento (Gilbert, 2008). A visualização depende da perceção e manipulação 

mental dos objetos no espaço. Assim, os alunos devem aprender a usar os modelos já 

existentes, avaliá-los e revê-los. Assim, a metavisualização é um grande domínio da 

visualização e o que se pretende que os alunos desenvolvam (Gilbert, 2008). Segundo 

Mammino (2008), as representações externas permitem a explicação de conceitos e 

descrições complementares a textos podendo torná-los mais claros. São uma forma de 

comunicação e facilitam a familiarização com entidades e fenómenos invisíveis tais 

como átomos e moléculas. As representações externas fazem a ponte entre o que é 
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microscópico e os fenómenos que percebemos no dia-a-dia. No entanto, para que os 

alunos entendam as representações externas associadas à Química é necessário que 

tenham um determinado nível de literacia visual, ou seja que estejam treinados no uso 

destes importantes instrumentos de comunicação (Mammino, 2008, Fulton, 2008). 

Segundo Fulton (2008), se os alunos não estiverem treinados na utilização destes 

materiais, o professor pode não os utilizar já que podem constituir um problema para a 

aprendizagem do aluno cego. Para o mesmo autor, os diagramas táteis, enquanto forma 

de representação externa, são uteis quando: uma imagem não é fácil de descrever; a 

forma e o padrão são indispensáveis para que o aluno compreenda o conceito; a escala é 

importante; o objeto real não está disponível; o aluno tem facilidade em utilizar o tato. 

No entanto, a eficácia das representações externas depende não só do recetor mas 

também do design da própria representação. O problema é que muitas vezes a 

representação externa é desenhada segundo a perspetiva do autor, não tendo em conta a 

perspetiva do aluno (Mammino, 2008). No caso da Química, as dificuldades são muitas 

vezes acrescidas porque representam entidades que não são familiares aos alunos 

(Mammino, 2008). No estudo de Mammino (2008), fez-se o levantamento das 

dificuldades apresentadas pelos alunos do primeiro ano do curso de Química de uma 

universidade sul-africana. As dificuldades prendiam-se essencialmente com a falta de 

experiência na utilização de representações externas, dificuldades no uso de uma 

segunda língua que também é a língua de instrução, pouca familiarização na abordagem 

de temas científicos e falta de literacia visual. Estas dificuldades específicas devem-se a 

questões políticas e históricas. A dificuldade em utilizar representações externas leva a 

que os alunos façam um estudo dos conteúdos científicos de Química baseado na 

memorização em que leem e tentam reproduzir o que leram. Esta estratégia para a 

aprendizagem da Química, segundo Mammino (2008), parece desadequada e coloca o 

aluno numa situação passiva face às aprendizagens. Para além disso os alunos utilizam 

maioritariamente o livro de texto e por isso não desenvolvem a capacidade de desenhar 

imagens e esquemas que os ajudem a estruturar o pensamento. O uso de representações 

externas pode ajudar os alunos a compreenderem situações que não estejam claras no 

texto e funcionem como informações adicionais. Podem diminuir o risco de existirem 

conceções alternativas relativas a um determinado assunto, muitas vezes criadas pelo 

uso erróneo da linguagem. A investigadora constatou que no primeiro ano do curso de 

Química na universidade, a maior parte dos alunos não tinha capacidade de criar 

representações mentais relacionadas com a Química. Apenas alguns alunos 
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representavam, através de desenhos, o modelo planetário do átomo, que muitas vezes 

tem associado a si algumas conceções alternativas. Os alunos também não conseguem 

representar moléculas, tendo muitos alunos dificuldade em representar a molécula da 

água. A dificuldade em criar imagens mentais dos átomos e moléculas leva a que os 

alunos também não entendam a representação de equações Químicas e afete também a 

simples tarefa de copiar para o caderno as entidades moleculares (Mammino, 2008). 

Esta situação foi analisada quando os alunos copiavam para o caderno a geometria de 

algumas moléculas e representavam em todas as moléculas ângulos de 90º entre todas 

as ligações. Ensinar Química sem o recurso às representações externas tem 

consequências negativas na comunicação, na compreensão de conceitos e na 

interiorização de conceitos (Mammino, 2008). O facto de os alunos irem para a 

universidade sem terem utilizado nunca ou terem utilizado pouco as representações 

externas coloca-os numa situação difícil verificando-se dificuldades de visualização e 

dificuldade em formar representações mentais (Mammino, 2008). Este estudo não é 

sobre deficientes visuais mas mostra que também os alunos normovisuais têm 

dificuldades relacionadas com as representações externas. No caso dos alunos 

participantes no estudo as suas dificuldade tinham origem na falta de experiência de 

utilização das representações externas por não terem tido acesso a estes materiais em 

níveis de ensino anteriores ao Ensino Superior. O caso dos alunos cegos é semelhante, 

na medida em que muitos também não têm acesso a estes materiais e por vezes estes 

não estão adequados às suas necessidades. Esta situação traz-lhes dificuldades 

semelhantes às sentidas pelos alunos do estudo de Mammino (2008), relacionadas com 

a aprendizagem dos conceitos de Química. Segundo Ramadas (2009), a conceção, 

formulação e comunicação de ideias em ciências está relacionada com a visualização e 

com a importância das representações visuais e espaciais. Assim, os modelos visuais e 

espaciais têm que ser desenvolvidos para que sejam considerados instrumentos que 

realmente fazem pensar. Nas ciências não existe o problema de falta de modelos ou 

recursos, já que imagens de fenómenos existem muitas, a dificuldade está em entender e 

usar as imagens criticamente e de forma construtiva (Mathewson, 2005). 

Sabe-se pouco sobre a forma como os alunos cegos desenvolvem conceitos que 

são representados de forma visual e a que níveis aplicam de forma significativa estes 

conceitos (Jones et al, 2006). No entanto, segundo Morais (2009), a criança cega 

compreende o mundo através da indicação verbal das características dos objetos e por 

perceção tátil. Quando um dos sentidos não funciona a imagem mental é criada por 
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meio dos outros sentidos. Assim, as imagens mentais não são resultado unicamente da 

visão e por isso a criança cega pode também formar imagens mentais de objetos através 

de outros sentidos (Morais, 2009). A falta de visão não é impeditiva para o 

desenvolvimento de conceitos e desenvolvimento da criança cega desde que lhe sejam 

possibilitadas as condições de acesso a materiais táteis e experiências significativas para 

aprendizagem. O atraso no desenvolvimento de conceitos, no caso das crianças cegas, 

pode ser resultado da limitação das experiências que vivem (Nunes & Lomônaco, 

2008). 

Tal como os alunos normovisuais, também os alunos cegos têm interesse nas 

áreas científicas, no entanto, estão em desvantagem devido à importância da informação 

gráfica que muitas vezes não está acessível em formatos adequados para estes alunos 

(BecK-Winchatz & Riccobono, 2007). O facto de os professores não estarem 

familiarizados com métodos não visuais é um fator que também prejudica os alunos 

deficientes visuais Existem conceitos puramente visuais, por exemplo, a observação das 

fases da Lua é uma atividade proposta aos alunos e que se não se fizerem adaptações 

não está acessível aos alunos deficientes visuais. Assim, o facto destes alunos se 

encontrarem isolados na escola e os professores não fazerem as adaptações necessárias 

leva a que os alunos se desinteressem pelas ciências e muitas vezes sejam 

desencorajados a prosseguir os estudos em áreas científicas (BecK-Winchatz & 

Riccobono, 2007) 

Segundo Taylor, Leaderman, & Gibson (citados por Jones et al, 2005), um 

objeto que é tocado é mais real do que um que é simplesmente visto. Talvez por isso as 

simulações com o tato são utilizadas em treinos militares, treino de pilotos e cirurgiões. 

Segundo estes autores, o tato potencia um ambiente de aprendizagem mais envolvente e 

influencia a forma como os alunos constroem o seu entendimento sobre conceitos 

abstratos. Assim, a manipulação de objetos é uma forma de aprender conceitos 

científicos abstratos e complexos. A maioria das visualizações são visuais mas também 

se pode recorrer a outros sentidos como por exemplo o tato quando se utiliza o próprio 

objeto, já que conseguimos imaginar também cheiros e sentirmos emoções quando 

pensamos em alguma experiência. As visualizações permitem mostrar ao aluno 

informação que não seria possível visualizar a olho nu, e com o auxílio de sons e cores a 

compreensão de fenómenos complexos pode ser mais fácil para os alunos (Rapp & 

Kurby, 2008). 
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Apesar das vantagens reconhecidas das representações externas e da sua 

universalidade em ciências muitos professores de Geologia e Química referem que os 

alunos têm dificuldades em estabelecer a relação entre a visualização ou representação 

externa e o que ela representa, ou seja, os alunos não conseguem interiorizar que a 

visualização representa algo (Uttal & O‟Doherty, 2008). Muitas vezes, os alunos focam-

se nos aspetos visuais da representação e não no seu significado. Para além disso, os 

professores assumem que alguns aspetos das representações são óbvios quando na 

verdade para os alunos não são. As representações visuais não são cópias do mundo mas 

de alguns dos seus aspetos, o que muitas vezes os alunos não entendem. 

Frequentemente, as representações distorcem a realidade para simplificar um 

determinado conceito (Uttal & O‟Doherty, 2008). Por exemplo, usa cores que não 

correspondem à realidade, não representam o número real de entidades ou a escala 

adequada com a intenção de tornar mais fácil a própria representação, mas esta situação 

pode não ser interpretada da mesma forma pelos alunos (Uttal & O‟Doherty, 2008). 

A maior parte dos conceitos científicos que se espera que os alunos aprendam são 

invisíveis e abstratos e estão muito dependente de representações visuais, situação 

muito presente em livros de texto, materiais multimédia e até apresentações de 

professores (Jones et al, 2006). Daí a necessidade de criar modelos ou representações 

externas que representem estas realidades (Jones et al, 2005). Assim, é quase impossível 

pensar trabalhar na Química e nas Geociências sem recorrer às representações externas 

como fotografias, figuras 2D, diagramas, gráficos e modelos 3D (Uttal & O‟Doherty, 

2008). O ensino da Química, da Física, Microbiologia, da Terra e do Espaço, estão 

repletos de conceitos que são visualmente complexos e por isso podem ser difíceis 

quando não se possui visão (Jones et al, 2006). Sendo assim, os modelos físicos ou 

desenhos de moléculas sempre foram uma parte importante nas ciências desde meados 

do século XIX, ilustrações do arranjo espacial dos átomos e a ligação entre eles estão 

presentes em jornais e livros de Química e encontram o seu lugar na cultura popular 

(Mathewson, 2005). Segundo Rapp & Kurby (2008), as representações externas estão 

disponíveis no ambiente mas podem ser também mapas e gráficos. Nestas formas de 

representação a informação está organizada para facilitar a interpretação dos alunos. Os 

modelos são concetualizados e comunicados como parte de esquemas mentais. A sua 

conceção e comunicação envolve conhecimento, imagens e procedimentos na memória. 

Assim, os modelos são conjeturas, explicações, projetos e instrumentos. São didáticos e 

verdadeiros veículos de comunicação (Mathewson, 2005). 
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Os modelos ou representações externas podem ser uma outra forma de 

comunicar e reconhecer a sua importância e podem modificar as atividades 

laboratoriais, o discurso na sala de aula e a compreensão de conceitos (Ramadas, 2009). 

Uma das vantagens destes materiais é que a sua utilização aumenta o nível de abstração 

dos alunos (Mathewson, 2005). Os modelos ou representações externas não servem só 

para dar explicações mas também para serem explorados pelos alunos, assim estes 

ajudam a fazer previsões sobre novas observações e experiências e ajudam os alunos a 

desenvolver novos instrumentos e práticas (Mathewson, 2005). Os materiais tácteis são 

muito importantes no ensino de alunos cegos devendo ser instrumento de efetiva 

comunicação entre professor e aluno, devem fazer sentido para o aluno e estar 

adaptados às suas capacidades (Thompson & Chronicle, 2006). Para além disso, 

permitem que o aluno cego aprenda a trabalhar de forma mais independente e ajuda-o a 

explicar e a entender questões que seriam difíceis de explicar sem o acesso a estes 

materiais (Linn & Thier, 1975). Apesar da importância destes materiais, ainda hoje 

muitos alunos cegos e os seus professores não têm acesso a estes materiais, recorrendo 

unicamente a livros áudio gravados e textos em Braille, o que não é suficiente para 

alcançar um nível de conhecimento superior nas ciências (Bulbul, 2009). Quando estes 

materiais existem é necessário verificar se o aluno precisa de um apoio extra para os 

compreender e se necessário, antes de usar estes instrumentos na aula deve haver uma 

sessão prévia em que o aluno explora a representação (DEGNL, 2001). 

2.3. A importância das representações externas nas aulas de Física e na Química 

para alunos cegos 

 

 Na investigação de Jones et al (2005), é referido que as animações são mais 

eficazes do que diagramas estáticos a ajudar os alunos a criar modelos mentais e fazer 

ligações entre conhecimentos anteriores e os novos conhecimentos que lhes são 

apresentados. Também muitos professores acreditam que o hands-on potencia 

aprendizagens significativas, no entanto, investigadores continuam a estudar como é que 

experiências táteis contribuem para o entendimento de conceitos científicos e melhorar 

ainda mais as experiências de hands-on. Sendo assim, recomenda-se que as crianças 

cegas sejam ensinadas de formas não visuais através de experiências concretas em que 

se utilizam objetos reais de forma repetida e em diferentes situações (DEFGNL, 2001). 
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Segundo Aldrich & Sheppard (2000), pode hoje falar-se em graficacia que é a 

capacidade de compreender informação representada de diversas formas, tais como: 

fotografias, diagramas, mapas, tabelas, gráficos. Assim, pode assumir-se que existe um 

certo nível de graficacia, que todos devemos ter, já que existem gráficos em jornais, 

programas de televisão, manuais escolares e informações governamentais. Tal como a 

literacia, a graficacia não é ensinada explicitamente apesar da sua importância. Daí 

muitos adultos não entenderem informação noutra forma que não o texto. Logo, é 

importante que os alunos tenham acesso a exemplos bons e claros de gráficos. As 

autoras referem os gráficos em particular, uma vez que estes são concisos, permanecem 

na memória e estabelecem relações entre conceitos ou variáveis. Por estas três razões, 

os alunos devem contactar com estes importantes veículos de comunicação desde o 

primeiro ciclo e em particular nos livros de ciência. Neste estudo, as autoras analisaram 

34 livros de ciências do primeiro ciclo publicados entre 1981 e 1998 e concluíram que 

estes continham bastantes gráficos e diagramas. No entanto, alguns gráficos ou 

diagramas, não acrescentavam nova informação ao texto. Outros eram confusos por ser 

necessário aos alunos conhecimentos prévios que não possuíam. Além disso, na faixa 

etária em que incidiu o estudo, as ampliações, imagens distantes e cortes laterais são 

difíceis de ser entendidos pelos alunos. Assim, as autoras referem que se os alunos 

conhecerem vários formatos e convenções terão mais facilidade em interpretar estes 

materiais. Segundo as autoras, utilizam-se linhas ou arcos nos diagramas que têm um 

determinado significado que se assume que os alunos percebem. Assim, os professores 

devem assumir que os alunos têm que saber interpretar informação de diversas formas e 

para isso devem decidir quais os gráficos ou diagramas com os quais os alunos se 

devem familiarizar. Os professores devem ainda escolher materiais claros, informativos 

e relevantes e construir alguns no caso dos já existentes não serem bons. O professor 

deve utilizar os mesmos diagramas e gráficos em diferentes contextos. Os professores 

têm que ensinar os alunos a ser críticos quanto a estes instrumentos. As autoras referem 

ainda que, copiar gráficos e diagramas pode ajudar os alunos a compreender melhor as 

suas partes. Este estudo mostra a importância destes instrumentos para todos os alunos 

daí ser igualmente importante para os alunos cegos o ensino da graficacia, obviamente 

com adaptações adequadas às suas necessidades. Ou então, será complicado aprender 

coisas como as camadas da atmosfera, DNA, tempo geológico sem as representações 

visuais (Jones et al, 2006). Já que as representações visuais como gráficos e diagramas 

são tão importantes em ciências, podendo mesmo falar-se em graficacia, importa 
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também: avaliar a necessidade de utilização de modelos quando se aprendem conceitos 

científicos; perceber como é que estes devem ser utilizados; conhecer as características 

ideais dos modelos para obter melhores resultados e comparar resultados em situações 

de utilização e não utilização de modelos. Para isso têm sido realizados alguns estudos 

que visam responder a estas questões.  

No estudo realizado por Wild & Hinton (1994), foram produzidos diversos 

materiais táteis para alunos cegos e com visão reduzida, que frequentavam dois cursos 

de ciências de uma universidade aberta. Foram produzidos quase 100 diagramas para 

cada um dos cursos mas os autores do estudo concluíram que 50 bastariam para abordar 

os assuntos. No entanto, os alunos referiram que apesar dos materiais disponíveis serem 

muitos, os alunos ficavam com a sensação que se não os explorassem ficariam com um 

conhecimento incompleto, mostrando já uma dependência dos mesmos. Cada um dos 

diagramas era acompanhado de um registo áudio em que se fazia uma introdução, 

seguida duma explicação do layout do diagrama e da necessidade de analisar o 

diagrama com o registo áudio, já que algumas das informações não estariam acessíveis 

com o diagrama por si só. Os diagramas eram gráficos de barras, de linhas, mapas, 

diagramas de biologia e ilustrações de experiências e conceitos. Estes materiais foram 

selecionados por uma equipa de especialistas tendo em atenção que os alunos tinham 

diferentes experiências com estes materiais. No final, os alunos emitiram a sua opinião 

sobre estes materiais e ficou claro que estes materiais são um complemento ao estudo e 

um auxílio na compreensão de conceitos. Os alunos referiram também que os diagramas 

os ajudaram a rever a matéria para os exames. Os gráficos de barras foram mais simples 

de analisar do que os gráficos de linhas e os mapas tiveram sucesso junto dos alunos. 

No entanto, os mapas mais complexos pareciam não compensar o esforço de análise 

face à informação final que os alunos obtinham. Todos os alunos referiram que 

gostariam de ter tido acesso a este tipo de materiais em níveis anteriores de ensino e que 

iriam continuar a utilizá-los. Para que os alunos tivessem manifestado esta opinião 

parece que os comentários áudio gravados são fundamentais para a compreensão e 

análise dos materiais táteis. A única desvantagem é a necessidade de utilizar o registo 

áudio, a manipulação do material tátil e efetuar registos, tudo simultaneamente aquando 

da exploração dos materiais, desvantagem referida em diversos estudos por Wild & 

Hinter (1994), Linn & Thier (1975), e Bulbul (2009). Os alunos cegos referem que 

demoram mais tempo do que os alunos normovisuais a avaliar a qualidade de um 

diagrama e a selecionar se o analisam ou não. Esta situação é resultado dos alunos cegos 
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demorarem mais tempo a explorar os materiais (Linn & Thier, 1975). No entanto, Wild 

& Hinton (1994), referem que os alunos vão demorando cada vez menos tempo a 

analisar os materiais táteis à medida que se vão familiarizando mais com estes. É 

também interessante verificar que os alunos manifestaram vontade em frequentar 

formação unicamente sobre materiais táteis para aumentar a sua destreza de análise. 

No estudo de Jones et al (2005), analisou-se a aprendizagem de conceitos 

científicos que não podem ser percecionados naturalmente com a visão. Neste estudo 

participaram alunos normovisuais. Utilizando ferramentas que permitiam o uso do tato, 

os alunos conseguiram um nível de conhecimento do conceito mais profundo do que os 

alunos que utilizaram diagramas estáticos. Alguns alunos utilizaram até analogias para 

descrever o que estavam a percecionar. Este estudo pode indicar que a utilização do tato 

nas aulas de ciências não deve ser exclusiva dos alunos cegos mas estendida também a 

alunos normovisuais (Jones et al, 2005). 

No estudo de Barclay et al (2010), comparam-se duas estratégias para o 

desenvolvimento da leitura e aumento do vocabulário de alunos cegos e conclui-se que 

a exploração de imagens antes da leitura de um texto ajuda os alunos a ler as novas 

palavras. Sendo assim a utilização de diagramas são uma vantagem também na 

aprendizagem da leitura Braille, situação também referenciada por Fulton (2008). Outra 

das estratégias utilizadas é a apresentação ao aluno cego de ilustrações táteis sobre o 

assunto que está aprender. Sendo assim, o professor explica o que a ilustração 

representa e assim, o aluno aprende novas palavras. Este estudo indica que os diagramas 

e ilustrações, bem como manipulação de objetos relacionados com os textos devem ser 

feitos simultaneamente com a aprendizagem e desenvolvimento do Braille, sugestão que 

também é dada pelo DEFGNL (2001). Fulton (2008), sugere que os professores criem 

um saco com objetos relacionados com os textos que os alunos cegos estão a aprender a 

ler e assim os alunos manipulam-nos enquanto ouvem ou leem as histórias. O mesmo 

autor refere também a importância do uso de livros táteis por parte dos alunos cegos na 

aprendizagem da leitura Braille. 

Os alunos cegos têm diferentes reações aos materiais táteis, sendo os mais 

jovens a demonstrar uma atitude mais positiva face aos gráficos táteis. Os alunos mais 

velhos, têm diferentes tipos de opinião. Uns preferem os diagramas e gráficos aos textos 

em Braille, outros reconhecem que os diagramas complementam os textos, no entanto, 

alguns referem que nunca irão conseguir interpretar um diagrama táctil (Aldrich & 

Sheppard, 2001a). Segundo este estudo, os alunos cegos referiram que os gráficos 
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tácteis ajudavam a acompanhar a matéria mas o seu sucesso era dependente da forma 

como eram introduzidos pelo professor. Os alunos deficientes visuais apontaram como 

dificuldade o facto de alguns gráficos tácteis serem muito detalhados o que torna 

complexa a sua interpretação. Também referiram que a análise deste tipo de materiais é 

uma tarefa mais difícil para os alunos deficientes visuais do que para os alunos 

normovisuais, uma vez que, um aluno com visão normal tem uma perspetiva total do 

gráfico ou diagrama, enquanto o deficiente visual tem que o percorrer com os dedos e 

criar a sua representação total. Sendo assim, os gráficos e diagramas tácteis devem ter 

texturas possíveis de distinguir. No entanto, segundo Fulton (2008), não devem ser 

utilizados muitos padrões e texturas no mesmo diagrama, o que pode confundir os 

alunos. O tamanho é também um fator importante a considerar, dado que, em gráficos e 

diagramas tácteis muito pequenos não é possível integrar informação importante, 

correndo até o risco de tornar o material confuso, estas características foram também 

enumeradas por Fulton (2008). Quando os gráficos e diagramas tácteis são muito 

grandes torna-se difícil para o aluno deficiente visual assumi-lo como um todo (Aldrich 

& Sheppard, 2001a). Wild & Hinton (1996) também realizaram um estudo para 

perceber quais as melhores características de um material tátil e concluíram que os 

materiais rugosos, em particular o papel rugoso e o papel de microcápsulas, são 

preferidos pelos alunos cegos uma vez que são mais fáceis de analisar. No entanto, 

quando os materiais são utilizados em espaços públicos e por vários alunos devem ser 

construídos em alumínio ou plástico. O papel de microcápsulas é também mais fácil de 

imprimir e é mais rápido produzir materiais utilizando este papel (Wild & Hinton, 

1996). Deve referir-se que o tempo mínimo para produzir um diagrama neste material é 

uma hora e os mais complexos podem demorar um ou mais dias a ser construídos (Wild 

& Hinton, 1996). Jehoel et al (2006), estudou a problemática das linhas duplas já que 

estas acrescentam problemas aos alunos cegos na exploração dos mapas, gráficos e 

diagramas táteis. As linhas duplas e simples são muitas vezes utilizadas em mapas e 

diagramas táteis no entanto, se a distância entre linhas não for significativa, os alunos 

cegos podem confundir uma linha dupla com uma linha simples mais grossa. Para evitar 

esta situação, a distância entre linhas duplas, que se pretende que sejam percecionadas 

como tal, deve ser 1,3mm. As linhas simples devem ter uma largura menor que 2,2 mm, 

para não serem confundidas com linhas duplas. No entanto, Fulton (2008), refere que o 

espaço entre linhas num diagrama deve ser de 5mm. As linhas duplas verticais são 

também mais fáceis de ser percecionadas como linhas duplas, talvez porque quando o 
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aluno as explora, o padrão de estímulo altera-se assegurando uma maior facilidade, uma 

vez que habitualmente os alunos percecionam linhas horizontais da esquerda para a 

direita. As linhas duplas são também mais facilmente percecionadas quando são 

constituídas por linhas finas, umas vez que são mais afiadas (Jehoel et al, 2006). Esta 

situação pode ser explicada com o facto dos sensores nervosos da ponta dos dedos 

responderem de forma mais eficaz a pontas afiadas do que a aumentos graduais de 

relevo (Srinivasan & LaMotte, citado por Jehoel et al, 2006). As linhas dos mapas e 

diagramas têm que ter uma elevação suficiente para poderem ser percecionadas, sendo 

que as linhas com maior elevação apresentam menos dificuldades aos utilizadores. 

Assim, a elevação das linhas deve ser pelo menos 200 microns (0,2mm) (Jeohel et al, 

2006). Fulton (2008), refere ainda que os diagramas devem: ter um título; ser 

acompanhados de uma descrição; ser coloridos para também serem utilizados pelos 

alunos normovisuais; utilizarem letras como chave ou ordem de exploração do diagrama 

e não números; as linhas devem estar preenchidas para ser mais fácil identificar um 

objeto e não apresentar unicamente os contornos dos objetos. O mesmo autor refere que 

os modelos táteis devem ser testado pelos professores com os olhos fechados, para que 

tentem perceber possíveis problemas do modelo, sugere também que o professor 

proponha à turma que todos construam modelos táteis e os testem e ainda que devem ser 

pedidos conselhos aos alunos cegos sobre os modelos táteis que lhes são apresentados, a 

fim de os melhorarem em utilizações futuras. Aldrich & Sheppard (2001b), realizaram 

também um estudo com professores sobre os materiais táteis, que referem que sempre 

que é possível evitam os gráficos tácteis por serem complexos. Para além disso, para 

que estes materiais sejam devidamente utilizados pelos alunos deficientes visuais, 

necessitam de uma apresentação e acompanhamento próximo, o que implica muito 

tempo da parte do professor. Assim, sempre que podem preferem recorrer a objetos 

reais. Os professores referem ainda que muitos diagramas e gráficos tácteis têm 

informação a mais, o que os torna complexos e de difícil utilização por parte dos alunos 

deficientes visuais (Aldrich & Sheppard, 2001b). A questão da necessidade de 

simplificar os diagramas, para que estes não se tornem confusos quando percecionados 

pelos alunos cegos é também referido por Fulton (2008). 

  As dificuldades sentidas por professores e alunos na utilização de gráficos táteis 

levou a que Kubiak-Becker & DicK (1996), concluíssem que poucos professores se 

encontram preparados para ensinar matemática a alunos com deficiência visual devido à 

necessidade de utilização destes materiais. Segundo estes autores, os gráficos tácteis em 
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grande escala, podem ser acessíveis para alunos deficientes visuais, no entanto, estes 

gráficos são elaborados por normovisuais, não tendo o aluno deficiente visual acesso à 

construção dos seus gráficos. A maior parte dos mapas e diagramas táteis são 

construídos com base em suposições e julgamentos estéticos podendo ter bons 

resultados, no entanto, não passam de uma abordagem, de tentativa erro que por vezes 

funciona e outras vezes não. Também Fulton (2008), refere que o diagrama tátil não tem 

que se parecer necessariamente com a imagem que se pretende utilizar com o aluno 

cego e deve ser desenhado especificamente para utilizadores cegos. Para além disso, a 

passagem de uma imagem visual para uma imagem tátil não é adequada se não forem 

feitas adaptações (Jehoel et al, 2006). Por exemplo, se uma imagem tiver muita 

informação pode ser necessário construir várias representações táteis que representem 

partes de informação contida na imagem. Não sendo adequado transpor para o formato 

tátil imagens com demasiada informação (Fulton, 2008). 

A utilização de diferentes modelos por parte dos alunos cegos e alunos 

normovisuais pode explicar que em 1997, na Universidade Purdue, Schleppenback 

(1997), tenha concluído que os alunos cegos aprendem com mais facilidade alguns 

conceitos de estereoquímica do que os seus colegas normovisuais. Nesta universidade 

os alunos cegos utilizam modelos moleculares e gráficos tácteis mais informativos do 

que os modelos 2D utilizados pelos alunos normovisuais. Schleppenback (1996), alerta 

que a leitura de gráficos tácteis pode ser imprecisa e morosa e por isso é que estes 

gráficos devem ser simples. Nesta universidade, faz-se uma triagem dos materiais a 

serem utilizados pelos alunos deficientes visuais, uma vez que os manuais recorrem a 

muita informação visual e assim é muito importante fazer uma seleção dos materiais 

para adaptar as imagens que realmente são indispensáveis. Na Universidade de Purdue 

são criados 10000 diagramas tácteis por semestre, que quando combinados com 

materiais Braille proporcionam aos alunos cegos as mesmas condições que têm os 

alunos normovisuais para seguirem carreiras científicas. Assim, quando os alunos usam 

materiais adaptados às suas necessidades o seu desenvolvimento é idêntico ao dos seus 

pares normovisuais. Para além disso, com materiais adequados às suas necessidades os 

alunos cegos são também capazes de conduzir projetos individuais quase 

autonomamente enquanto os alunos que não têm acesso a estes materiais não o 

conseguem fazer, situação referida também por Linn & Thier (1975). Bulbul (2009), 

desenvolveu um material para que os alunos conseguissem compreender a estrutura dos 

espelhos curvos e as imagens que se formam neles. Este instrumento chama-se 
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KAGOAD e é constituído por uma esponja, dois fios, que indicam como a luz se 

propaga, quatro tipos de alfinetes e cubos de açúcar que mostram o comprimento do 

corpo e a sua imagem. Com a utilização deste material os alunos cegos teriam que ser 

capazes de responder à questão relacionada com este assunto do exame de entrada na 

universidade. Com ajuda deste instrumento os alunos cegos foram capazes de resolver a 

questão com sucesso e rapidamente. 

2.4. A investigação sobre o ensino e a aprendizagem das Ciências Físico – Químicas 

(CFQ) e alunos com deficiência visual 

 

Tanto quanto sabemos, em Portugal, não existem estudos que relacionem 

concretamente a aprendizagem da Física e da Química com a deficiência visual. No 

entanto, desenvolveu-se um programa informático português, que pode ser aplicado na 

área da Química e pode ser utilizado por alunos cegos. Outros países têm-se dedicado 

ao estudo desta problemática e à tentativa de desenvolver estratégias que visam a 

melhor inclusão destes alunos nas aulas de CFQ. Mesmo assim, a investigação realizada 

nesta área, apresenta algumas limitações. A maior parte dos estudos nestas áreas, 

apresenta um baixo número de alunos participantes, o que não permite fazer 

generalizações para situações semelhantes. Os professores participantes nestes estudos 

são selecionados pela sua experiência e capacidades nestas áreas e por isso as suas 

práticas podem distinguir-se da prática da maioria dos professores (Rooks-Ellis, 2014). 

Como se sabe, o ensino da Física privilegia o uso de materiais, nomeadamente, o 

quadro, slides, diagramas e filmes, opções que colocam em desvantagem os alunos com 

deficiência visual. Assim, o ensino das ciências depende principalmente da visão o que 

o torna difícil para os alunos cegos (Sahin & Yorek, 2009). No entanto, existem alguns 

estudos, que procuraram avaliar as dificuldades dos alunos com deficiência visual na 

aprendizagem de conteúdos específicos da Física e da Química, bem como o modo de 

solucionar alguns dos problemas detetados. 

No estudo realizado por Camargo & Nardi (2006), foram analisados os dados 

obtidos com um grupo constituído por professores de Física que teria que preparar um 

minicurso em que seriam trabalhados alguns conceitos de Termodinâmica. Este 

minicurso era dirigido a alunos normovisuais e alunos cegos. Este estudo apurou as 

dificuldades sentidas pelos professores que preparavam o minicurso. Uma das 

dificuldades apontadas pelos professores foi a resolução de exercícios para preparar os 
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alunos para o “vestibular”. Esta dificuldade deve-se à necessidade que os professores 

têm em utilizar o quadro e também uma linguagem que implica ver, “notem que nesta 

equação a massa se encontra destes lado”, “Este gráfico mostra a variação do calor e 

função da temperatura”, “ notem o sentido da seta”. Este tipo de discurso é penalizador 

para o aluno com deficiência visual. A utilização do vídeo pode também colocar o aluno 

deficiente visual em desvantagem relativamente aos outros alunos. Como alternativas 

para colmatar dificuldades, os professores mencionaram que recorrendo à oralidade, 

fariam referência à história das ciências, bem como à perspetiva CTS na 

Termodinâmica. Disseram ainda que a avaliação seria contínua, valorizando a 

participação em todo o processo e colocando questões no final do minicurso. Esta opção 

mostra que o aluno com deficiência visual poderia participar em todo o processo. 

 No estudo realizado por Camargo, Silva & Filho (2006), participaram nove 

alunos com deficiência visual. Estes alunos tinham formação variada e idades 

compreendidas entre os 16 e os 35 anos. Os alunos realizaram duas atividades 

relacionadas com o conceito aceleração. Uma das atividades consistia no estudo 

qualitativo da aceleração por meio de um plano inclinado. Nesta atividade os alunos 

deveriam explicar os intervalos de tempo em que ouviam uma sirene, durante a subida e 

descida de um carrinho num plano inclinado. O professor explicou em que consistia a 

atividade, a montagem e os procedimentos que os alunos deveriam executar. Depois dos 

alunos terem realizado a atividade, foi-lhes proposto, que em grupo, explicassem a 

variação dos intervalos em que foi ouvido o som e que conclusões eram possíveis tirar. 

Posteriormente, iniciou-se um debate sobre as atividades laboratoriais realizadas e 

depois de se ouvir um texto sobre a gravidade, colocou-se-lhes a seguinte questão: 

porque os objetos caem? Também sobre a forma áudio. A outra atividade, denominadas 

queda dos objetos permitiu aos alunos com deficiência visual verificar através do tato e 

da audição, a queda de um objeto e também calcular a velocidade média e a aceleração. 

Para realizar a atividade, os alunos foram divididos em três grupos, aos quais o 

professor explicou pormenorizadamente, todos os constituintes da montagem e o seu 

funcionamento. Depois de recolhidos os dados, os alunos iniciaram a análise 

quantitativa e qualitativa do problema, utilizando as suas fitas de registo. Para avaliar os 

alunos foi colocada a questão: como seriam as marcas deixadas por um vibrador e uma 

fita de papel presa a um objeto que se move a velocidade constante? As duas atividades 

permitiram que os alunos com deficiência visual participassem ativamente na sua 

realização, bem como todos os outros alunos. Estas atividades mostraram que com 
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materiais adequados e acompanhamento próximo por parte dos professores, é possível 

que alunos deficientes visuais realizem atividades laboratoriais. Este acompanhamento 

próximo deve ser entendido como guiar o aluno nos seus movimentos (O‟Connell, 

Lieberman & Petersen, 2006). Quando um aluno cego tem que desenvolver alguma 

competência motora é necessário que seja corrigido e acompanhado através do toque e 

de descrições e correções verbais (O‟Connell, Lieberman & Petersen, 2006). Esta 

situação é muito comum na aprendizagem de movimentos no desporto e pode ser 

extrapolada para o laboratório de ciências e para a exploração de materiais táteis, em 

que é necessário que o professor coloque a mão na mão do seu aluno. Por vezes, os 

professores têm receio que esta proximidade seja mal interpretada pelo aluno cego, mas 

o professor deve estar ciente que o aluno cego está habituado ao contacto físico para 

ajudar no desenvolvimento de competências motoras nas aulas de mobilidade 

(O‟Connell, Lieberman & Petersen, 2006). Para além disso, o facto de se recorrer 

principalmente ao tato e à audição não é impeditivo que os alunos normovisuais 

também participem. O trabalho cooperativo é outro aspeto importante nestas aulas, uma 

vez que os alunos normovisuais podem ajudar os colegas com deficiência visual. O 

professor tem um trabalho bastante ativo uma vez que deve ajudar os alunos com 

deficiência visual a entender como são as montagens e o porquê de certas opções, para 

que assim, estes possam tirar todo o partido da atividade. Todos os alunos participantes 

neste estudo manifestaram sentimentos muito positivos relativamente a esta experiência. 

Salientaram ainda, que o facto dos problemas e o texto serem apresentados na forma 

áudio, lhes facilitaram muito as tarefas. A maior parte dos alunos participantes neste 

estudo, referiu que o Braille pode ser muito cansativo e por isso esta alternativa torna as 

suas tarefas menos penosas. A principal conclusão deste trabalho é que este tipo de 

atividades permite que os alunos com deficiência visual participem e tirem partido das 

aulas sem que os restantes alunos sejam penalizados, reforçando ainda o espírito 

colaborativo dentro da sala de aula. 

No estudo realizado por Costa, Neves & Barone (2006), pediu-se a professores 

de Física de alunos deficientes visuais e a alunos deficientes visuais que falassem das 

dificuldades sentidas: nos recursos didáticos disponíveis na escola e de sugestões para 

que o ensino das ciências a alunos deficientes visuais melhorasse e no caso dos 

professores que se pronunciassem sobre a formação de professores. Inicialmente 

contactaram-se os professores e alunos pessoalmente e depois, foi-lhe pedido que 

escrevessem um texto sobre as suas vivências como professores de deficientes visuais e 
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como alunos com deficiência visual. De um grupo de cinco estudantes e dez 

professores, só quatro professores e três estudantes entregaram o texto que descrevia a 

sua experiência. Relativamente aos professores de deficientes visuais, todos apontaram 

como dificuldade a falta de recursos materiais e humanos, nomeadamente falta de 

professores especializados no ensino das ciências e com formação para trabalhar com 

deficientes visuais e também falta de salas de apoio. Referiram que faltavam recursos 

adaptados ao ensino destes alunos, faltava conhecimento de Braille e do código 

matemático unificado tanto por professores como por alunos. Referiram que as turmas 

têm um número excessivo de alunos e que não dispõem do tempo que consideram 

necessário para atender estes alunos. Mencionam ainda que há poucos estudos nesta 

área e que a bibliografia relativa a esta temática é quase inexistente quando tentam 

informar-se. Os professores deixaram como sugestão a formação de uma sala de apoio 

com professores de Física e Química e Matemática que prestassem apoio a estes alunos. 

Os alunos deficientes visuais participantes neste estudo, referiram como dificuldades o 

facto do ensino da Física para alunos deficientes visuais ser pouco estudado e a falta de 

conhecimento de Braille por parte dos alunos ser um fator limitativo da aprendizagem. 

Lamentaram o facto de muitos professores manifestarem a ideia de que os alunos 

deficientes visuais têm dificuldade em aprender por não verem. Realmente as crianças 

cegas desenvolvem-se de forma mais lenta do que crianças normovisuais, uma vez que 

não conseguem juntar informação de forma efetiva como as outras, mas esta situação 

não é razão para pensar que o seu pensamento lógico é diferente dos outros alunos (Linn 

& Thier, 1975). Estes alunos sugeriram que os professores aumentem a sua formação no 

ensino de alunos com deficiência visual e salientaram a importância dos ledores, que 

são pessoas que voluntariamente leem para os cegos. 

Camargo & Nardi (2007b), desenvolveram um estudo no qual propuseram a três 

grupos de professores de Física que preparassem um minicurso de dezasseis horas sobre 

Ótica, Eletromagnetismo e Termodinâmica. Os professores deviam ter em conta na 

preparação desses minicursos a participação, para além dos alunos ditos normais, 

também alunos com deficiência visual. Para além dos três grupos referidos, existiam 

mais dois grupos, que prepararam minicursos sobre Mecânica e sobre Física Moderna. 

No entanto, como os grupos não manifestaram uma prática inclusiva relativamente aos 

alunos com deficiência visual, não foram incluídos neste estudo. Os três grupos, durante 

a preparação dos minicursos, apresentaram como dificuldades o facto de ser necessário 

a visão para aprender, desconhecer o tipo de alunos para os quais estão a preparar a 
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temática, a inexistência de materiais adaptados para deficientes visuais, a realização de 

uma experiência em que não fosse necessária a visão e substituir recursos tais como o 

quadro, tabelas e gráficos. Para ultrapassarem estas dificuldades, os grupos sugeriram a 

construção de maquetas, simulações com materiais que possibilitassem a experiência 

táctil ao deficiente visual, explicações ilustrativas do que se estava a ver e posterior 

questionamento do aluno com deficiência visual sobre o porquê de se poder observar o 

determinado fenómeno que lhe foi descrito. O grupo que preparou o minicurso de 

Eletromagnetismo, sugeriu simular uma experiência com dispositivos sonoros. Deve 

salientar-se que a passagem de corrente elétrica não é visível, mas sim passível de ser 

representada. Assim, os professores acabaram por substituir o sentido da visão pelo 

sentido da audição, quando na verdade a visão não consegue alcançar realmente este 

fenómeno. Foi possível assim, concluir que a visão não é um sentido imprescindível 

para a aprendizagem de conceitos de eletricidade. Este estudo permitiu verificar que os 

professores reconhecem não conhecer a realidade de um aluno com deficiência visual. 

Referem muitas vezes que é necessário ver para perceber alguns fenómenos sendo que, 

esses são representados por modelos e na realidade não são percetíveis através da visão. 

Existe também uma desresponsabilização por parte dos professores, quando referem que 

as suas dificuldades residem na ausência de materiais adequados a alunos com 

deficiência visual. Apesar das dificuldades referidas pelos três grupos, todos 

apresentaram alternativas, manifestando predisposição para desenvolver estratégias 

adequadas aos alunos com deficiência visual, bem como materiais e simulações. 

Camargo & Nardi (2007a), efetuaram outro estudo no qual um grupo de 

professores de Física, teriam que preparar um minicurso sobre um dos temas: Mecânica, 

Ótica, Eletromagnetismo, Física Moderna e Termodinâmica. Mais uma vez, os 

professores deveriam ter em conta que no minicurso estariam presentes alunos com 

deficiência visual e por isso teriam que atender às suas dificuldades. Dividiram-se em 

grupos e cada grupo escolheu um dos temas sobre o qual iria trabalhar. Foi proposto aos 

grupos, a elaboração de um plano escrito dos minicursos. Neste plano deveria ser 

explicitado o tema do grupo, os objetivos do trabalho, o conteúdo programático a 

abordar, a metodologia de ensino que seria utilizada, os recursos de ensino que seriam 

usados, introdução ou justificativa, desenvolvimento e critérios de avaliação da 

aprendizagem relativos ao momento de avaliação. Este artigo incidiu sobre o grupo de 

Eletromagnetismo, do estudo citado anteriormente e permitiu concluir que uma das 

principais dificuldades era substituir recursos muito usuais na sala de aula por outros 
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que fossem possíveis de ser percetíveis a alunos com deficiência visual, tal como pode 

ser visto com a seguinte declaração obtida durante o debate: “Uma outra dificuldade que 

estamos tendo em relação ao aluno com deficiência visual é a impossibilidade de uso de 

recursos visuais como lousa, gráficos, desenhos e textos. Outro aspeto que se pode 

constatar depois da análise de dados é que os professores manifestam uma grande 

dependência da visão na lecionação dos conteúdos programáticos. Parecendo haver uma 

relação entre ver e saber, o que constitui uma limitação ao ensino de alunos com 

deficiência visual. Outro aspeto importante é a desresponsabilização por parte dos 

futuros professores, argumentando a não existência de materiais específicos para o 

ensino da Física para alunos com deficiência visual. É evidente também que os futuros 

professores manifestaram dificuldades em ultrapassar a metodologia de ensino centrada 

no professor: “Também faremos aulas expositivas usando lousas e giz sobre os 

conceitos eletromagnéticos”. Este procedimento afeta não só os alunos com deficiência 

visual, como também os outros alunos sobre os quais não existem referências de NEE. 

Silva, Bernardo & Oliveira (2011), realizaram um estudo na temática ondas 

sonoras em que referiram algumas alternativas para o ensino deste tema para pessoas 

cegas. As estratégias aplicadas foram por eles testadas com um aluno que ficou cego aos 

22 anos, em consequência de um atropelamento. O aluno voltou a estudar mas 

encontrou várias barreiras na sua inclusão no ensino regular, particularmente no ensino 

da Física, já que o seu professor teve várias dificuldades em adaptar os conteúdos à 

condição do seu aluno. Assim, também estes autores aconselham que os professores 

frequentem formação na área da deficiência visual, já que na opinião dos mesmos, a 

formação académica nas áreas científicas não contemplam esta realidade. Os autores 

utilizaram cartolinas onde representaram as ondas em relevo para que o aluno cego 

conhecesse as diferentes características de uma onda sonora. Utilizaram um violino para 

explicar o timbre e a frequência das ondas sonoras e para explicar a diferença entre uma 

onda transversal e uma onda longitudinal utilizaram molas que o aluno oscilou. 

Também utilizaram o diapasão. O aluno foi continuamente avaliado e no final das 

atividades foi aplicado um questionário oral que mostrou que o aluno estava a 

compreender os conceitos.  

Lumadi & Magavhe (2012), entrevistaram 63 participantes de uma escola de 

Inverno, durante uma semana, no mês de julho. As entrevistas pretendiam averiguar a 

aprendizagem das ciências por parte de alunos deficientes visuais. Os participantes eram 

oito professores que acompanhavam 55 estudantes sul-africanos. Os professores foram 
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entrevistados no primeiro dia e os alunos nos dias seguintes. As entrevistas foram 

transcritas e as transcrições apresentadas aos participantes para que acrescentassem o 

que entendessem ser relevante. Os alunos referiram que valorizavam o professor que 

tem sempre presente a sua condição de deficiente visual, mas que muitos duvidam das 

suas capacidades de aprender ciências, porque não veem Os professores referem que 

para ensinar ciências a um aluno cego, para além de terem que ter um domínio dos 

conteúdos científicos, têm que conhecer bem os alunos e a sua situação relativamente à 

visão, ou então não poderão adaptar convenientemente as suas práticas e estratégias aos 

seus alunos deficientes visuais. Parece existir a ideia entre estes professores, que ser 

professor de ciências e professor de alunos deficientes visuais, obriga que sejam 

especialistas nas duas áreas. No entanto, acreditam que com práticas adequadas podem 

desenvolver nos seus alunos a capacidade de pensar cientificamente. A motivação foi 

um fator referido por professores e alunos como importante para o ensino das ciências e 

por isso o que se ensina deve ser relevante e estimular a curiosidade. Os autores referem 

que os alunos deficientes visuais merecem ter professores que disponibilizem o seu 

tempo para eles e estejam dispostos a enfrentar as dificuldades que o ensino das ciências 

lhes coloca, quando os seus alunos são deficientes visuais. Os autores referem também 

que a tecnologia é importante para estes alunos, porque lhes permite o acesso a 

informação científica que de outra forma seria muito difícil. 

Os estudos apresentados permitem concluir que os professores referem algumas 

das dificuldades sentidas quando trabalham com deficientes visuais, mas também 

revelam algumas atitudes e opções que lhes colocam dificuldades. 

 
Quadro 1: Dificuldades sentidas por professores de ciências quando trabalham com alunos 

cegos 

Dificuldades Autores 
Utilização de linguagem que remete para a visão Camargo & Nardi 2006 
Necessidade de utilizar o quadro Camargo & Nardi 2006. 2007a e 2007b 
Falta de conhecimento do Braille por parte de alunos e 
professores 

Camargo, Silva & Filho, 2006;Costa Neves & Barone 
2006 

Falta de recursos materiais adaptados Costa Neves & Barone 2006; Camargo & Nardi, 2007b 
Falta de professores especializados em ciências e em 
deficiência visual 

Costa Neves & Barone 2006 

Falta de salas de apoio Costa Neves & Barone 2006 
Excesso de alunos na sala de aula Costa Neves & Barone 2006 
Pouca bibliografia sobre o assunto Costa Neves & Barone 2006 
Ideia que a falta de visão não permite aprender Costa Neves & Barone 2006; Camargo & Nardi, 2007b 
Não conhecer a realidade do aluno cego Camargo & Nardi, 2007b 
Arranjar alternativas na parte experimental para não 
utilizar a visão 

Camargo & Nardi, 2007ª 

Substituir tabelas e gráficos Camargo & Nardi, 2007ª 
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No entanto, os professores também sugeriram alternativas que permitiram a 

superação de algumas das suas dificuldades, nomeadamente maior utilização da 

oralidade e prevalência da avaliação contínua (Camargo & Nardi, 2006); Utilização de 

registos áudio, maior apoio e proximidade do professor, adaptações das atividades 

laboratoriais ao nível da utilização do tato e da audição (Camargo, Silva & filho, 2006, 

Camargo & Nardi, 2007b); Aumentar a formação dos professores de ciências na área da 

deficiência visual (Costa, Neves & Barone, 2006). Estes estudos deixam também 

algumas críticas às atitudes dos professores, uma vez que estes parecem desculpar-se 

com a falta de materiais adaptados para justificar as suas dificuldades. Também 

manifestam dificuldade em desprender-se dos modelos de ensino em que o quadro 

ocupa um lugar central e o mais preocupante é terem a ideia de que o aluno não aprende 

porque não vê, quando na realidade muitos dos conceitos científicos não são visuais, 

mas existem representações desses conceitos que os tornam visuais e inacessíveis aos 

alunos cegos (Camargo & Nardi, 2007b, Costa, Neves & Barone 2006). Sendo assim, os 

professores não conhecem as capacidades dos alunos cegos subestimando-os. Os 

estudos apresentados incidem principalmente na análise da perspetiva do professor. No 

entanto, muitos estudos foram também realizados para tentar averiguar a opinião dos 

alunos cegos relativamente a assuntos relacionados com a Física ou com a Química. 

Todos os estudos apresentados parecem conduzir às mesmas conclusões de Sevilla et al 

(1991), que vão no sentido de confirmar que os alunos cegos conseguem ter os mesmos 

resultados nas ciências que os alunos normovisuais. Assim, estes autores realizaram um 

estudo, no qual se descreve um conjunto de modelos tridimensionais, desenvolvidos 

especificamente para o ensino da Física a alunos com deficiência visual. Estes modelos 

foram manipulados durante as aulas, para que pudessem verificar conceitos e ideias, 

para responder a questões e também para resolver problemas que eram colocados pelo 

professor de Física ou por eles mesmos. Todos os modelos utilizados tinham sido 

testados. A utilização dos modelos levou a que estes alunos criassem representações 

mentais de realidades difíceis de percecionar de outro modo. Sendo assim, segundo 

Sevilla et al (1991), alunos com deficiência visual podem perfeitamente seguir um 

programa geral de Física e ter sucesso nos exames finais, desde que sujeitos a práticas 

adequadas. Além disso, o estudo permitiu comparar o desempenho de alunos deficientes 

visuais com o de alunos normovisuais podendo dizer-se que é semelhante. 

Smothers & Goldston (2009), realizaram um estudo com dois alunos cegos 

congénitos do Ensino Básico (EB) no qual lhes apresentaram várias questões sobre: 
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dissolução; transformação Química; expansão e condensação. Os resultados foram 

surpreendentes na medida em que as conceções alternativas demonstradas pelos dois 

alunos cegos foram as mesmas que as dos seus colegas normovisuais. Os alunos cegos 

mostraram ter representações visuais e comunicaram-nas por palavras semelhantes às 

dos seus colegas normovisuais. Assim, os investigadores concluíram, tal como os 

autores anteriores, que a visão não é uma vantagem para entender em termos 

microscópicos a matéria, havendo assim evidências que os cegos congénitos conseguem 

criar imagens mentais sem experiências visuais. 

  No ano letivo 2010/2011, Lewis & Bodner (2013), realizaram uma investigação 

em que escolheram alunos cegos que foram sempre ensinados por professores 

normovisuais utilizando materiais criados por normovisuais. O objetivo era descobrir 

como é que alunos cegos acertam equações Químicas e que interpretações fazem sobre 

a representação simbólica que é usada para representar e acertar equações Químicas. 

Depois, pretendia-se comparar os resultados obtidos com os resultados obtidos por 

alunos normovisuais em tarefas semelhantes, que estão documentados na literatura. Os 

resultados apresentados fazem parte de um estudo com um maior número de 

participantes, no entanto, neste estudo, são apresentados os resultados relativos a três 

alunos cegos, a quem foram feitas seis entrevistas a cada um. Tentou averiguar-se o seu 

nível de conhecimento sobre: os estados da matéria; estrutura atómica; nomenclatura; 

mole, acerto de equações Químicas e estequiometria. Durante as entrevistas foram 

apresentados aos alunos duas equações Químicas que estes teriam que acertar e 

representar. Para isso, os alunos tinham à sua disposição uma Tabela Periódica 

interativa constituída por peças de diferentes formas e legendadas em Braille que podem 

ser usadas para representar equações Químicas. O conjunto continha também peças com 

os símbolos químicos, número atómico de cada elemento da Tabela Periódica, setas, 

sinais de adição e coeficientes representados na forma de quadrados. A primeira 

equação foi-lhes apresentada e foi pedido aos alunos que criassem uma representação 

tátil da mesma, com os materiais disponíveis. A segunda reação foi apresentada 

oralmente e foi pedido que os alunos a acertassem e descrevessem como colocariam a 

equação em formato digital, usando as tecnologias com que estavam familiarizados. Os 

alunos usavam o Pac Mate que é um computador de bolso com acesso à internet, tem 

instalado o Windows Media Player e o programa Jaws. O estudo teve lugar numa escola 

secundária dos EUA uma vez que esta tinha já historial de trabalho com alunos 

deficientes visuais. O primeiro participante no estudo era cego praticamente desde a 
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nascença. Caracterizado como um aluno do nível A, lembrava-se de ter aprendido a 

acertar equações no 8º ano de escolaridade, mas apresentava algumas dificuldades neste 

tema. O segundo participante caracterizado como um aluno de nível C, perdeu a visão 

nas primeiras semanas de vida. O aluno referiu que as ciências não eram difíceis para si 

mas que não gostava de interpretar gráficos nem diagramas. Teve necessidade de ter 

acompanhamento individualizado a matemática porque tinha dificuldade em representar 

em Braille conceitos matemáticos. O terceiro aluno participante, nasceu sem olhos e até 

aos 11 anos não tinha aprendido Braille ou matemática. Caracterizado como aluno de 

nível B, referiu que gostava de ciências desde que esta não envolvesse matemática nem 

trabalho de grupo com alunos normovisuais. O primeiro aluno identificou os reagentes e 

produtos de reação da primeira equação enquanto os outros participantes manifestaram 

algumas dificuldades. O terceiro aluno teve particular dificuldade em distinguir os 

índices dos coeficientes. No entanto, segundo os autores, esta dificuldade é também 

comum aos alunos normovisuais. Todos os participantes do estudo mostraram 

compreender o significado das setas e do sinal de adição. Na análise da segunda 

equação a dificuldade com os coeficientes e índices manteve-se para todos os 

participantes. Esta dificuldade, segundo os autores, acrescenta dificuldades na 

representação da equação Química. Os três alunos acertaram a equação, o primeiro 

aluno sem ajuda e os outros dois alunos completaram o acerto com a ajuda do 

entrevistador. Depois, os alunos tinham que representar a equação Química com os 

materiais disponíveis. Todos fizeram a sua representação. O primeiro aluno reconheceu 

a existência de moléculas diatómicas, mas representou unicamente ligações entre 

átomos iguais. O segundo aluno representou todos os átomos separados, não formando 

qualquer molécula. O terceiro aluno era o que utilizava as palavras átomos e moléculas 

de forma correta, reconheceu a existência de moléculas diatómicas e juntou alguns 

átomos de espécies diferentes para representar moléculas. Os dados mostram que o 

acerto de equações pode ser difícil para os alunos cegos. Esta situação pode ser 

explicada com a dificuldade que os alunos cegos têm na utilização do Braille em 

representar índices e expoentes. No entanto, o código matemático Nemeth tem forma de 

fazer estas representações, mas os alunos têm dificuldade em utilizá-lo na Química. Os 

dados recolhidos foram comparados com dados relativos a investigações realizadas com 

normovisuais em investigações realizadas por outros autores e Lewis & Bodner (2013), 

concluíram que alunos cegos e alunos normovisuais entendem os significados dos 

símbolos químicos, do sinal de adição e das setas. No entanto, ambos não associam esta 
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representação às ligações existentes entre os átomos dos reagentes ou produtos de 

reação. Os alunos cegos podem apresentar mais dificuldades relativamente aos índices e 

coeficientes. Como alunos cegos e normovisuais apresentam dificuldades semelhantes, 

os investigadores aconselham que se utilizem modelos táteis na lecionação destes 

conteúdos. A utilização dos modelos táteis no processo de aprendizagem de ambos pode 

ajudá-los a entender o que acontece durante as reações Químicas relativamente às 

ligações. Os modelos podem levar a que os alunos entendam as equações como algo 

mais do que um conjunto de números e letras (Lewis & Bodner, 2013). Segundo estes 

autores, os professores das disciplinas de ciências, têm que estar melhor preparados já 

que o número de alunos cegos na escola tende a aumentar. 

 

Quadro 2: Dificuldades sentidas pelos alunos cegos quando têm aulas de ciências 
Dificuldades Autores 
Falta de conhecimento do Braille por parte de alunos  Camargo, Silva & Filho, 2006;Costa Neves & Barone 

2006; Lewis & Bodner , 2013 

Pouca bibliografia sobre o assunto Costa Neves & Barone 2006 

Ideia que a falta de visão não permite aprender Costa Neves & Barone 2006 

 

Os estudos de de Kumar & Stefanich, (2001 b), e também Becck-Winchatz & 

Riccobono (2007), permitem concluir que a participação dos cegos nas ciências não é 

unicamente benéfico para estes, mas também para a comunidade científica uma vez que 

abre perspetivas, aumenta o sucesso do seu trabalho e introduz maior diversidade na 

comunidade científica, para além de ser uma experiência enriquecedora para os 

professores destes alunos (Becck-Winchatz & Riccobono, 2007, Kumar & Stefanich, 

2001b) 

2.5. A utilização da simbologia da Química e da Física Braille pelos alunos cegos  

 

O domínio do Braille por parte dos alunos cegos é um requisito importante para 

a aprendizagem das Ciências Físicas e Químicas. Para isso, deve haver um investimento 

no desenvolvimento da literacia Braille. Em Portugal, no decreto-lei nº3 de 2008, alínea 

b está previsto “o ensino e aprendizagem da leitura e escrita Braille bem como das suas 

diversas grafias e domínios de aplicação.” No artigo nº4 do mesmo decreto-lei, refere-se 

que é nas escolas de referência que é feita a aprendizagem do Braille, uma vez que estas 

“integram docentes com formação especializada em educação especial no domínio da 

visão e outros profissionais com competências para o ensino do Braille e da orientação e 
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mobilidade”. No entanto, como se pode ver na secção 2.2 uma das dificuldades 

indicadas e que limitam a aprendizagem das ciências é o desconhecimento do Braille 

por parte de alunos e professores e das suas diversas grafias. Existem estudos que 

mostram que para haver sucesso nestas aprendizagens é necessário uma aprendizagem 

quase individualizada e permanente. Tal como se pode ver no estudo realizado por 

Barclay et al (2010), a leitura deve ser trabalhada com os alunos cegos. Segundo estes 

autores existem professores com experiência em Braille, mas que não têm experiência 

no desenvolvimento de competências da leitura e da escrita. Enquanto outros 

professores que têm experiência no desenvolvimento de competências da leitura e 

escrita não têm conhecimentos de Braille. Sendo assim, os autores sugerem um trabalho 

conjunto de profissionais com diferentes valências. Esta sugestão poderá ser extrapolada 

para o trabalho conjunto de professores de apoio, que têm conhecimentos do Braille, e 

os professores de Ciências Físico-Químicas que na sua maioria não possuem estes 

conhecimentos, mas têm os conhecimentos científicos necessários para a lecionação dos 

conteúdos da disciplina. 

 A leitura tátil processa-se de forma contínua e é considerada como o único meio 

natural, universal e indispensável de leitura para os cegos. A idade ideal para 

desenvolver a aprendizagem do Braille é entre os 6 e os 10/11 anos, sendo que, a 

aprendizagem após esta idade leva a resultados com menor sucesso (ME, 2008). A 

maioria dos alunos cegos, à exceção dos cegos congénitos, vai perdendo a visão 

gradualmente e por isso aprendem o Braille muitas vezes numa idade posterior aos 10 

ou 11 anos o que pode explicar as dificuldades sentidas pelos alunos na aprendizagem 

do Braille. Para iniciar a aprendizagem do Braille é necessário que as crianças 

desenvolvam a motricidade fina. 

No início do século XVIII, em Paris, surgiu o Instituto Real para Jovens Cegos 

de Paris. Este instituto, fundado em 1784, pretendia que os jovens cegos recebessem 

educação e nessa altura utilizava-se o mesmo alfabeto árabe mas em relevo. Este 

método era difícil em termos de escrita e leitura, mas era o único existente e o que os 

alunos aprendiam no Instituto (Coelho, 2005; Silva, 2008). Mais tarde, por volta de 

1815, um capitão da artilharia do exército de Luís XIII, Charles Barbier, teve 

necessidade de criar uma forma de comunicação que dispensasse a luz para trocar 

mensagens em combate durante a noite. Assim, o seu código consistia na leitura de 

pontos e traços em relevo que quando combinados formavam palavras (Coelho, 2005; 

Silva, 2008). As palavras eram lidas através do tato e Barbier chamou a este código de 
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comunicação escrita noturna. Barbier levou depois para o Instituto Real para Jovens 

Cegos de Paris a sua criação que foi aperfeiçoada. Apesar de ser um sistema complexo 

foi o sistema adotado. Ao mesmo tempo desenvolveu-se a lousa ou plaqueta ou pauta e 

a punção ou estilete que permitiam a escrita deste código e mais tarde da escrita Braille 

de forma manual. Em 1809, nasce Louis Braille que, com três anos de idade, sofre um 

acidente com instrumentos de trabalho do seu pai que era celeiro, ficando totalmente 

cego aos cinco anos de idade, por complicações resultantes do seu acidente anos antes. 

Esta situação não impediu que frequentasse a escola tal como as outras crianças. Em 

1819, Louis Braille recebeu uma bolsa de estudos para o Instituto Real para Jovens 

Cegos de Paris. Ainda aprendeu o primeiro código em relevo do alfabeto árabe e mais 

tarde o código noturno. Tentou aperfeiçoar o código noturno com algumas sugestões 

que apresentou a Barbier. No entanto, este não autorizou as mudanças sugeridas por 

Braille. Louis Braille continuou a perfeiçoar o sistema e chegou ao sistema de seis 

pontos que ainda hoje se utiliza. Surge então em 1825, o Sistema Braille, testado com os 

alunos no Instituto em Paris mas só adotado oficialmente em 1854. Em 1837 Braille já 

teria publicado toda a estrutura e símbolos do Sistema Braille aplicado à matemática, 

literatura e música. Braille morreu em 1852 não tendo tido oportunidade de ver 

reconhecido oficialmente o seu Sistema. Em 1949, a Índia dirige um pedido à UNESCO 

para difundir este sistema a nível mundial e um ano mais tarde realiza-se a Conferência 

Internacional de Braille e da educação de cegos, onde se estabeleceram os princípios 

para fundamentar o sistema e o unificar a nível mundial (Coelho, 2005; Silva, 2008). 

Daqui resultou, em 1954, o livro “A escrita do Braille”, publicado pela UNESCO 

(Coelho, 2005; Silva, 2008). Assim, na leitura Braille são utilizadas combinações de 

seis pontos que estão organizados em conjuntos de dois pontos na largura e três pontos 

na altura. Ou seja, duas colunas verticais e paralelas. A primeira coluna vertical tem três 

pontos 1, 2 e 3. A segunda coluna vertical, posicionada à direita, também tem três 

pontos identificados como 4, 5 e 6 de cima para baixo. Estas combinações formam 63 

símbolos diferentes. A escrita Braile é portanto utilizada na matemática, música e 

ciências. Para além do Braille ainda hoje poder ser escrito à mão é mais frequente que 

se utilize a máquina de escrita Braille. Esta máquina tem seis teclas que correspondem a 

cada um dos seis pontos que constituem a unidade Braille. Embora a escrita à mão seja 

difícil aconselha-se que as crianças saibam assinar o seu nome (Silva, 2008). Também 

se recomenda que apesar do acesso às novas tecnologias e aos livros audiogravados os 

alunos devem aprender o Braille porque este será fundamental para compreender as 
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várias disciplinas, outros códigos Braille, materiais impressos e expressão escrita do 

individuo (Silva, 2008). Quando bem treinados os cegos podem ler até 250 palavras 

com as duas mãos ou 125 só com uma, sendo que a maioria dos cegos consegue ler 104 

palavras por minuto (Coelho, 2005). As ciências e em particular a Química obrigam a 

que se utilize uma quantidade imensa de símbolos para os quais o Braille não tem 

correspondente. A Química Orgânica usa uma linguagem gráfica complexa e por isso 

constitui uma dificuldade para os alunos deficientes visuais. A escrita Braille não se 

adequa às necessidades da representação de índices, expoentes e representação da 

fórmula de estrutura de compostos cíclicos. No entanto, recorre-se a letras acentuadas e 

sinais de pontuação para representar em Braille a simbologia Química. O benzeno é 

representado pelos seis pontos da célula Braille (123456) (Pereira et al, 2009; Fartaria et 

al 2013). A alternativa à representação com símbolos em Braille é a representação em 

relevo das fórmulas de estrutura, o que por vezes constitui também um problema para os 

alunos deficientes visuais. Assim, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

podem assumir um papel determinante na inclusão destes alunos na escola (Pereira et al, 

2009; Fartaria et al 2013). Existem já alguns softwares disponíveis e com download 

gratuito para alunos deficientes visuais e seus professores de ciências, muitos deles 

possibilitando a utilização por normovisuais e deficientes visuais simultaneamente, 

podendo assim ser utilizados nas aulas de ciências. O programa Kekulé permite a 

navegação em estruturas moleculares, no entanto não está comercialmente disponível. O 

programa Brailechem é um software que funciona como ferramenta que ajuda os cegos 

a ter acesso a informação que habitualmente é representada de forma visual incidindo 

sobre estruturas moleculares e Tabela Periódica. Esta aplicação tem disponível o 

download gratuito (Pereira et al, 2009; Fartaria et al 2013). No estudo realizado por 

Pereira et al (2009), desenvolveu-se um editor molecular compatível com vários 

programas que permite aos alunos deficientes visuais receber em forma de texto 

informação sobre cada átomo que constitui a molécula permitindo a construção mental 

da estrutura de moléculas simples. Este software, NavMol, permite também a 

construção e alteração de moléculas utilizando comandos no teclado (Pereira et al, 

2009). Atualmente já existe a versão NavMol 2.0 que está também disponível para 

download gratuito. No programa televisivo “ComCiência” Foi possível ver na RTP2, a 

Investigadora Florbela Pereira, a explicar as potencialidades do NavMol e como este foi 

testado. Segundo a mesma, em entrevista para o referido programa televisivo, quatro 

alunos deficientes visuais disponibilizaram-se para testar este software, apesar de não 
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frequentarem cursos de Química. Assim, os alunos deficientes visuais tinham que 

estudar semanalmente alguns conteúdos de Química Orgânica e depois, com a utilização 

do NavMol, responder a um questionário onde também referiam as suas dificuldades e 

sugestões. Este software foi desenvolvido para possibilitar a independência dos alunos 

deficientes visuais na aprendizagem de conceitos de Química Orgânica ao nível do ES e 

primeiro ano do ES na área da Química. Pode também permitir que profissionais da 

Química que tenham problemas de cegueira posteriores à sua formação académica 

continuem a trabalhar na área. 

Em 2013, a equipa envolvida no desenvolvimento do NavMol e nas melhorias 

que conduziram ao NavMol 2.0 publicou um artigo em que explicavam as 

potencialidades do programa e comparavam as duas versões do mesmo. Para Fartaria et 

al (2013), conhecimento científico é fundamental nos dias de hoje e, por isso, deve estar 

acessível a todos, incluindo os deficientes visuais. Não incluir os deficientes visuais no 

universo científico pode ser um desperdício de talento humano e de diversidade para 

além de ser uma má prática da inclusão. 

 Fartaria et al (2013), referem que as fórmulas Químicas e representações de 

estruturas Químicas são vistas como desenhos o que as torna muitas vezes inacessíveis 

aos alunos cegos. A representação em 3D é difícil de interpretar pelos alunos deficientes 

visuais e muitas vezes impossível de representar. Assim, os programas informáticos 

podem ser a resposta a estes problemas na representação destas estruturas na Química. 

No estudo de Fartaria et al (2013), um grupo de estudantes deficientes visuais, que 

haviam concluído o ES, mas não eram alunos de Química Orgânica e com idades 

compreendidas entre os 18 e os 30 anos, testaram o NavMol. Durante um ano estudaram 

conteúdos de Química Orgânica e responderam a um questionário relacionado com o 

assunto estudado com a ajuda do programa informático. Os alunos também fizeram um 

relatório com as suas dificuldades e sugestões de melhorias. Este programa permite 

representar estruturas Químicas, alterá-las e saber mais sobre ela. As posições dos 

átomos são dadas com coordenadas de relógio tal como os deficientes as utilizam na sua 

orientação e mobilidade. Os participantes no estudo classificaram o programa como 

muito intuitivo. Este programa está disponível gratuitamente podendo ser uma 

ferramenta de extrema importância para a prática inclusiva do ensino da Química. Pode 

ser utilizada simultaneamente por alunos deficientes visuais, alunos normovisuais e o 

professor de Química potenciando a comunicação entre todos. Este programa apresenta 
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alternativas às dificuldades normalmente enunciadas pelos utilizadores do Braille 

aplicado à Química. 

  O estudo de Pereira et al (2009), debruçou-se também sobre outras 

problemáticas que afetam os alunos cegos no estudo da Química Orgânica. Um dos 

problemas que os alunos cegos enfrentam é a representação de reações Químicas. Para 

isso, os autores sugerem o uso de tabelas em que, na primeira coluna colocam os 

reagentes, como nome por extenso e a fórmula é identificada com a ajuda do NavMol. 

Na coluna do meio é representado o tipo de reação e as condições reacionais, indicadas 

por extenso. Na terceira coluna estão representados os produtos de reação também por 

extenso e as moléculas correspondentes. Este método permite representar fórmulas 

moleculares, fórmulas de estrutura, fórmulas estereoQuímicas e fórmulas 

conformacionais. A representação de estruturas com materiais comuns foi também uma 

preocupação Pereira et al (2009), já que à data não era possível com o NavMol 

representar estereoisómeros. Assim, com matérias simples como palhinhas de beber, 

gomas adesivas e os elementos químicos escritos em Braille, recorrendo à máquina e 

fita de etiquetar em Braille, podem construir-se estereoisómeros. Outro ponto 

importante em Química Orgânica é a interpretação de espectros, já que todos os alunos 

que estudam nesta área devem identificar a estrutura de um composto orgânico 

utilizando espetroscopia Visível/Ultravioleta, espetroscopia Infravermelha, 

espetroscopia de Ressonância Magnética Nuclear de Carbono-13 e de Protão e 

espetrometria de Massa. O problema dos alunos cegos neste assunto é que os espetros 

são visuais e por isso os investigadores fizeram tabelas com os dados espetrais. No caso 

da espetroscopia de infravermelho foi atribuída a cada frequência espetral uma 

frequência sonora através de um programa de computador (Sonification Sandbox versão 

4.2.1) Estas alternativas parecem dar resposta a alguns problemas que os alunos 

deficientes visuais podem encontrar quando estudam Química Orgânica ao nível da 

representação de conceitos e de Simbologia Braille nesta área (Pereira eta al, 2009). 

  O documento publicado em 2012, pela Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) serviu para normalizar a representação 

dos símbolos utilizados na Química, notações específicas, figuras e estruturas para 

garantir que alunos deficientes visuais tenham acesso aos textos da área e tenham 

liberdade de aprender e pesquisar e os professores tenham liberdade de ensinar 

utilizando grafias adequadas. Segundo este documento, para se aprender Química é 

necessário um conhecimento macroscópico, microscópico e representacional. O 
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conhecimento macroscópico está relacionado com os fenómenos químicos, as 

transformações Químicas e propriedades das substâncias e materiais. O conhecimento 

microscópico está relacionado com as teorias e modelos que os químicos utilizam para 

explicar fenómenos macroscópicos. A compreensão do nível microscópico exige 

abstração. Neste nível entra o entendimento sobre a constituição da matéria e modelos 

de ligação Química. O nível representacional está relacionado com a utilização de 

simbologia própria que permite a representação de substâncias, propriedades e 

transformações. Esta representação de estruturas pode tornar-se um problema na 

representação em si e na sua interpretação. Em Química utilizam-se figuras que 

representam átomos e moléculas e se os alunos cegos não as conhecerem e não tiverem 

acesso a elas é excluído do processo de aprendizagem deste ramo das ciências. Assim, a 

Grafia Química Braille permite representar símbolos, fórmulas, equações e estruturas 

moleculares. Neste documento oficial do Ministério da Educação do Brasil tudo foi tido 

em consideração: Representação de elementos Químicos; Número de átomos nas 

fórmulas das substâncias Químicas; Número Atómico e de Massa; Coeficientes 

estequiométricos em Equações Químicas; Estado físico das substâncias nas reações 

Químicas; Representação de Catiões, Aniões e Eletrões; Setas nas equações Químicas 

(para a direita, para a esquerda, de reversibilidade, reversibilidade favorecendo a reação 

para a direita, reversibilidade favorecendo a reação para a esquerda, setas com símbolos 

em cima e em baixo); Ligações Químicas (horizontais, verticais, na posição oblíqua, 

ligação de hidrogénio, Notação de Lewis; Radical Livre ou Grupo Funcional; Níveis de 

Energia; Cadeias carbonadas: Estruturas Cíclicas; Estruturas tridimensionais de 

fórmulas Químicas; Símbolo Braille delimitador; Translineação de fórmulas Químicas; 

Unidade de medida; Alfabeto Grego. Para atualização da Grafia Química Braille teve-se 

em consideração os símbolos definidos no código matemático unificado e símbolos 

Braille representativos já convencionados. A nova grafia Química Braille é muito 

complexa. No entanto, existem formas de representar qualquer conceito. O domínio 

desta grafia obriga a um estudo sistemático por parte do aluno cego, uma vez que, este 

para além de ter que dominar os conceitos científicos também tem que dominar esta 

linguagem complexa (SECADI, 2012). 

 No XV Encontro Nacional de Ensino da Química que aconteceu em Julho de 

2010 em Brasília, Bertalli, Ramos & Siqueira (2010), apresentaram uma alternativa para 

a representação de fórmulas e de geometria de algumas moléculas. Utilizaram o 

programa “Braille Fácil”, disponível em, http://intervox.nceuuuuufrj.br/brfacil/. Com 

http://intervox.nceuuuuufrj.br/brfacil/
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este programa é possível escrever em Braille negro no Word utilizando a fonte 

Braillekiama, sendo o tamanho 24 adequado a esta fonte. Os autores escreveram um 

texto sobre ligação Química e as fórmulas tridimensionais do metano, amoníaco e água. 

Tudo foi impresso e com cola marcaram-se os pontos em relevo. Um professor cego 

testou os materiais e foi-lhe pedido que representasse a geometria das referidas 

moléculas com varetas e bolas e representasse em Braille a fórmula tridimensional das 

moléculas. O professor representou as diferentes geometrias apresentando dificuldades 

unicamente com a representação do eletrões livres. O professor finalizou a tarefa com 

sucesso e por isso os autores concluíram que esta pode ser uma estratégia vantajosa para 

trabalhar com alunos cegos questões relacionadas com a Química.  

 Existe outro método alternativo ao Braille e que foi desenvolvido para 

utilizadores com baixa sensibilidade na ponta dos dedos, para quem a utilização do 

Sistema Braille seria difícil. Este sistema chama-se Moon e consiste no relevo de letras 

impressas. Segundo Fulton (2008), é mais fácil de ler do que o Braille, mas ocupa ainda 

mais espaço do que o Braille. O Moon usa linhas e curvas que formam nove símbolos 

que quando sujeitos a rotação ou reflexão criam 26 letras do alfabeto (Fulton, 2008). É 

outro método que pode ser utilizado por deficientes visuais que pode ajudar a minimizar 

as dificuldades com o Braille. No entanto, Fulton (2008), não estabeleceu qualquer 

ligação entre o Moon e a simbologia utilizada nas ciências, em particular na Física e na 

Química. 

 2.6. A realização de atividades laboratoriais pelos alunos cegos 

 

A realização de atividades laboratoriais em ciências é um desafio para o 

professor que tem na sua aula alunos deficientes visuais, e também para o aluno 

deficiente visual (Schleppenback, 1996; Supalo, 2007). Existem evidências de que não 

são dadas as mesmas oportunidades aos alunos cegos e normovisuais nas ciências 

(Jones et al, 2006). Supalo (2012), refere mesmo que os alunos cegos e com baixa visão 

têm sido marginalizados no acesso em atividades laboratoriais e ciências que envolvem 

o aluno ativamente, talvez por receios dos professores quanto à segurança dos seus 

alunos. De acordo com Jones et al (2006) e Sahin & Yorek (2009), os professores de 

educação especial não têm conhecimentos sobre o currículo de ciências, conteúdos de 

ciências e ensino das ciências, o que pode explicar os problemas dos alunos cegos nas 
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ciências, apesar destes terem maior sucesso em processos de aprendizagem onde o 

hands on é praticado. 

  Segundo Schleppenback (1996), para que os alunos deficientes visuais da 

Universidade de Purdue pudessem usufruir totalmente do laboratório e em segurança foi 

necessário por à disposição destes alunos um assistente de laboratório, juntamente com 

toda a tecnologia disponível. Também houve a necessidade de etiquetar em Braille todo 

o material de vidro. Também segundo, Sahin & Yorek (2009), o facto do material de 

laboratório estar acessível para os alunos cegos pode aumentar a sua autoestima e 

independência. Medições, mistura de componentes, aquecimento de soluções, bem 

como outras tarefas são realizadas pelo assistente de laboratório do aluno deficiente 

visual. Assim, o assistente funciona como os olhos do aluno deficiente visual situação 

referida por Schleppenback (1996), e mais tarde por Sahin & Yorek (2009). Também 

Supalo (2012), refere que o assistente de laboratório é indispensável para ajudar o aluno 

a executar alguns procedimentos, efetuar registos e medições. Supalo (2012), refere que 

este deve ser um posto de trabalho remunerado já que, a alternativa de utilizar um aluno 

normovisual no papel de assistente não permite que o aluno normovisual tenha um 

papel intelectualmente ativo e aja por caridade. Assim pretende-se que exista esta figura 

de assistente de laboratório que auxilia realmente o aluno deficiente visual na prática da 

ciência e ajuda a diminuir os medos que os professores de ciências manifestam quanto 

ao envolvimento efetivo do aluno deficiente visual no laboratório (Supalo, 2012). 

Kumar, Ramasamy & Stefanich (2001 a,b), recolheram e juntaram alguns 

conselhos de outros investigadores que podem ajudar os professores de ciências a 

adotarem uma atitude inclusiva também no laboratório de ciências. Segundo estes 

autores, que citam vários outros autores, os materiais utilizados pelos alunos cegos 

devem ter legendas em Braille. O professor deve permitir o registo áudio da aula. O 

professor deve falar diretamente para o aluno cego e usar um tom de voz normal na 

comunicação com o aluno. O professor não deve usar frases vagas e deve ser claro e 

específico quando dá indicações ao aluno cego. As experiências de hands-on devem ser 

privilegiadas. Nas aulas devem ser utilizados objetos reais que devem ser percecionados 

pelo aluno através do tato. Os professores devem permitir o acesso, por parte dos alunos 

cegos, de diagramas e gráficos táteis. Fulton (2008), refere que os professores podem 

acrescentar aos diagramas e gráficos algumas descrições que ajudem os alunos na sua 

exploração, quando estes não têm descrições. Os professores devem utilizar escalas 

apropriadas à perceção dos alunos cegos e, segundo Fulton (2008), os professores 
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podem colar tiras de plástico nas réguas e instrumentos de medida para os alunos terem 

as escalas em relevo. Os professores devem familiarizar os alunos cegos com as saídas 

de emergência, os produtos químicos, material de vidro, extintores, chuveiros e lava-

olhos. Este processo de apresentação do aluno cego ao laboratório pode ser feito pelos 

seus pares normovisuais que devem ser voluntários na tarefa de ajuda ao seu colega 

cego. Quando se apresenta o laboratório aos alunos cegos e sala de aula estes devem ser 

alertados caso existam objetos pendurados, situação referida também por Sahin & 

Yorek (2009). Todos os frascos de reagentes devem estar etiquetados em Braille 

(Kumar, Ramasamy & Stefanich 2001 a e b). Supalo et al (2007), referem que o 

material de vidro deve ter os números em relevo e todos os químicos venenosos têm que 

estar etiquetados. Os mesmos autores aconselham os professores a adaptar as atividades 

laboratoriais substituindo todas as informações digitais ou luminosas, que são visuais, 

por informações sonoras. Os caminhos do laboratório devem estar desimpedidos e as 

portas e gavetas não devem estar semiabertas para não causar acidentes. Os professores 

devem sensibilizar os outros alunos para cederem a passagem ao aluno cego mesmo que 

este não esteja a usar a bengala (Kumar, Ramasamy & Stefanich 2001 a e b). O 

professor deve providenciar um espaço amplo para o cão guia, no caso do aluno cego 

ser acompanhado por um, e não permitir que os outros alunos importunem o cão 

(Kumar, Ramasamy & Stefanich 2001 a e b). Também Kumar, Ramasamy & Stefanich 

(2001 a e b), referem a necessidade do professor providenciar um assistente de 

laboratório ou alunos voluntários que queiram trabalhar com o aluno cego, ler-lhe 

direções e procedimentos e que guiem o aluno cego durante as atividades. Segundo 

Supalo et al (2006), esta é mesmo a adaptação mais comum feita nas aulas laboratoriais. 

Sahin & Yorek (2009), deixam a sugestão que durante as atividades laboratoriais os 

alunos normovisuais áudio gravem os resultados observados enquanto o aluno cego 

executa o procedimento para que este fique com o registo da aula. Também Camargo 

(2007), refere que sempre que possível o professor deve providenciar tecnologias que 

auxiliem o aluno cego, tais como equipamentos que falam (termómetros, voltímetros, 

relógio e calculadoras) situação também referida por Fulton (2008). Segundo Supalo et 

al (2007), a espectroscopia de infravermelha e ultravioleta podem também ser utilizadas 

para fazer a caracterização Química de uma substância e os alunos cegos devem utilizar 

os sentidos para a observação. Por exemplo, no estudo das reações Químicas o aluno 

pode identificar a ocorrência de reação ouvindo o som do gás que se forma. 
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Camargo (2007), refere ainda que o professor deve evitar o uso de gestos e 

também evitar a utilização de figuras e fórmulas que só possam ser percecionados 

através da visão. O mesmo autor realça que quando necessário o professor deve tocar na 

mão do aluno cego para lhe apresentar a explicação necessária. Para além disso, explica 

que ao longo do seu trabalho tem notado que é importante que o aluno cego fale do que 

já aprendeu e do que está a aprender, deixando a sugestão que os professores de ciências 

falem com os seus alunos cegos sobre os assuntos que estão a ser tratados na sala de 

aula (Camargo, 2007). Para que os professores possam fazer algumas adaptações no 

laboratório de Química, para que este se torne mais acessível. Supalo & Mallouk 

(2008), deixaram algumas indicações de adaptações que podem resolver alguns dos 

problemas manifestados pelos alunos. Os alunos cegos têm normalmente dificuldade em 

medir volumes, observar mudanças de cor e formação de precipitados, entender a 

ligação covalente e regra do octeto, pares de eletrões não ligantes e geometria das 

moléculas, escrita de fórmulas e nomenclatura de compostos iónicos, características da 

Tabela Periódica como variação do raio atómico e distribuição eletrónica e 

nomenclatura de compostos orgânicos. Assim, os autores para cada uma das 

dificuldades que os alunos cegos sentem na área da Química, os autores deixam a 

sugestão de um conjunto de materiais e atividades que devem existir no laboratório e 

que podem ser feitas por qualquer professor a baixo custo. Algumas das sugestões 

passam por atividades simples, como no caso da nomenclatura e escrita de fórmulas 

iónicas em que podem ser utilizados um conjunto de cartões que encaixam uns nos 

outros. Por exemplo, o catião CU2+ está escrito num cartão com duas ranhuras 

correspondentes aos eletrões em falta, enquanto o anião O2- está inscrito num cartão 

com duas saliências que correspondem aos dois eletrões em excesso. As ranhuras e 

saliências encaixam umas nas outras. Para a notação de Lewis os autores sugerem 

recortar os símbolos químicos e eletrões em papel com espessura. Colocar um íman 

atrás do papel e usar o quadro magnético para os alunos fazerem a estrutura de Lewis. 

As sugestões são dadas para adaptar um laboratório, no entanto, algumas das sugestões 

são para construção de formas de representação que devem estar presentes num 

laboratório, neste caso de Química.  

Fulton (2008), deixa também, algumas sugestões para melhorar a participação 

dos alunos cegos nas atividades laboratoriais. Assim, sugere que se utilizem programas 

de computador que permitam criar gráficos que possam ser impressos num formato tátil, 

para que assim o aluno cego produza os seus próprios gráficos e os possa analisar. 
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Fulton (2008), refere que em alternativa ao Bico de Bunsen os alunos podem utilizar a 

técnica de “banho-maria” que é mais segura para os alunos cegos, nos processos em que 

é necessário fazer aquecimento de soluções ou materiais. Este autor refere que quando 

se fazem montagens de circuitos elétricos os alunos cegos têm mais facilidade em 

utilizar fios com crocodilos, para além de reforçar também a ideia de usar campainhas 

em vez das lâmpadas comummente utilizadas nestas montagens. Quando se ensina o 

som Fulton (2008), sugere que os alunos normovisuais tapem os olhos com vendas e 

partilhem com os alunos cegos uma experiência aproximada da sua realidade. Assim, os 

alunos são convidados a usar principalmente a audição nestas aulas. O autor sugere 

colocar feijão ou grãos de arroz na pele de um tambor. Os alunos tocam o tambor e 

sentem o movimento dos grãos em cima da pele para perceberem que existe vibração 

para haver som. Para estudar a propagação do som alguns alunos encostam o ouvido no 

tampo de mesas de diferentes materiais e tamanhos, enquanto outros alunos batem na 

extremidade da mesa oposta produzindo diferentes sons com as mãos ou outros objetos. 

Os alunos também podem ouvir sons através das paredes, mesmo estes sendo emitidos 

noutra divisão. A propagação do som no ar é explicada utilizando maracas e apitos que 

produzem sons a diferentes distâncias dos alunos. Os alunos devem entender que quanto 

mais próximos da fonte sonora melhor ouvem o som. Produzir som utilizando uma 

régua que está presa através de uma das suas extremidades e é colocada a vibrar, mostra 

que nem só os instrumentos musicais produzem som. Outro problema que os alunos 

cegos podem ter no estudo da luz é perceber as palavras: opaco, transparente e sombra. 

Esta última palavra é muito importante para estudar os eclipses, dias e noites e fases da 

lua. Assim, para que os alunos compreendam a diferença entre opaco e transparente 

pode convidar-se o aluno cego a apanhar sol através de um vidro de uma janela ou 

através de uma porta ou parede e pedir-lhe que descreva a experiência. O aluno 

aprenderá a utilizar as palavras de forma adequada. Para explicar o conceito de sombra 

sugere-se que se projete luz sobre um objeto de forma a obter a sua sombra numa folha 

de papel. O contorno da sombra é desenhado pelo professor ou aluno normovisual e 

depois recortado. Assim, o aluno cego, para além de perceber a forma da sombra pode 

também tocar na sombra e manipulá-la. Esta técnica pode ser utilizada para desenhar 

silhuetas e proporcionar ao aluno com atividades laboratoriais o domínio de linguagem 

necessária para aquisição de conceitos científicos (Fulton, 2008). A reflexão e refração 

podem ser mostradas ao aluno cego recorrendo a um quadro de cortiça, que existe na 

maior parte dos laboratórios, alfinetes e fio que vão representar os raios incidentes, 
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refletidos e refratados (Fulton, 2008). Estas são algumas estratégias que podem ser 

adotadas pelo professor de CFQ para tornar acessível aos alunos cegos alguns conceitos 

tidos como visuais e inacessíveis aos alunos cegos. Para além disso, estas atividades 

podem ser realizadas também por alunos normovisuais. 

Kumar, Ramasamy & Stefanich (2001 a e b), também deram alguns exemplos de 

adaptações que podem ser feitas na Química e na Física para que o aluno cego participe 

ativamente nas aulas de CFQ. Para isso, sugerem que para medir comprimentos se 

imprimam secções da escala métrica e se marquem os centímetros com cola ou com 

pioneses para que o aluno possa medir sozinho um determinado comprimento. Na 

Química, os autores sugerem a utilização do olfato, sempre que os materiais sejam 

inócuos para o aluno. A cor é uma das situações apontadas por professores e alunos 

como uma dificuldade no laboratório. Nas reações Químicas em que é necessário 

identificar a cor, devem utilizar-se calorímetros que estão ligados a computadores 

programados para converter os sinais de cor em informações Braille (Camargo, 2007). 

A observação de mudança de cor, por exemplo, em titulações e formação de 

precipitados pode ser resolvida com o uso de sensores com fotocélulas que estão 

associados a um sistema que emite som quando há mudança na intensidade de luz, uma 

vez que a formação de precipitados e mudança de cor alteram a transmissão de luz 

através da solução. Assim, um som mais alto pode indicar que a solução está 

transparente (Supalo e Mallouk, 2008). Em 2006, foi realizado um estudo por Supalo et 

al (2006), unicamente sobre a deteção de cor e formação de precipitados utilizando o 

The Submersible Audible Light Sensor SALS. Este dispositivo tinha em 2006 um preço 

aproximado de 100 dólares americanos e a fotocélula é constituída por Cádmio e 

Enxofre. O SALS podia ser ainda utilizado com o telemóvel de uma determinada marca, 

que tem um software que identifica a cor quando o utilizador tira uma fotografia. Em 

2006, este dispositivo já tinha sido testado mas não era ainda utilizado nas salas de aula. 

Esta tecnologia pode permitir aos alunos registarem observações visuais de forma 

independente e fazer com que os alunos se sintam capazes de prosseguir estudos nas 

áreas científicas. Caso o professor não tenha os materiais que permitem a identificação 

de cor, o par normovisual do aluno cego deve identificar e descrever o acontecimento 

(Sahin & Yorek, 2009).  

Os dispositivos informáticos podem ser uma grande ajuda para os alunos cegos no 

laboratório e por isso tem-se verificado um grande investimento nesta área em alguns 

países. Em 2007, foi lançado, nos EUA, o LabQuest, um dispositivo que funciona como 
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um pequeno computador (Supalo et al, 2007). Esta ferramenta permite recolher dados 

quantitativos uma vez que é compatível com os 70 sensores já desenvolvidos pela marca 

Vernier. Este aparelho tem ecrã tátil, microfone, bateria recarregável e entrada e saída 

USB, Foram já sugeridas algumas melhorias e foi testado por 27 pessoas com 

deficiência visual, surgindo mais recentemente o Talking LabQuest. Este dispositivo 

tem quatro páginas: sensores, gráficos, tabelas e notas. Podem ainda instalar-se 

aplicações como a Tabela Periódica e calculadora que falam (Supalo et al, 2007). Este 

instrumento pode vir a ser um importante instrumento para os cegos no laboratório, 

possibilitando a sua liberdade nas atividades laboratoriais de ciências (Supalo et al, 

2007). Em 2007, Supalo et al (2007), fizeram um levantamento de todas as ferramentas 

que existem agora para ajudar o aluno cego na prática científica, particularizando o 

dispositivo Lab Pro que quando ligado a um computador equipado com o software 

Logger Pro 3.5, permite a transformação da informação em gráficos, comparar hipóteses 

e fazer análise estatística.  

Em março de 2008, o projeto The Independent Laboratory Access for the Blind 

(ILAB), desenvolvido na Universidade da Pensilvânia, organizou um workshop com a 

duração de duas horas para professores de ciências que trabalham com alunos cegos 

(Supalo, 2010). Este projeto desenha ferramentas e técnicas que permitem que alunos 

deficientes visuais participem, tal como os alunos normovisuais, em experiências 

científicas nas escolas regulares ou em escolas especiais para deficientes visuais 

(Supalo, 2010). O objetivo do projeto, descrito por Supalo (2010), é que os alunos 

deficientes visuais aumentem o interesse nas áreas científicas e posteriormente 

prossigam carreiras científicas. A primeira parte teve o tema “What to do if a Blind 

Student Should Enroll in my Science Class”. Foram apresentadas aos professores as 

ferramentas que podem ser utilizadas no ensino destes alunos, bem como ferramentas de 

leitura e escrita. Foram também discutidos aspetos relacionados com a legislação, 

técnicas e recursos disponíveis para os professores de ciências e os alunos cegos. 

Depois, houve uma segunda apresentação “low cost tools and techniques”, em que se 

mostraram algumas ideias desenvolvidas no ILAB que resultaram em ferramentas de 

baixo custo que podem ser utilizadas no laboratório com alunos cegos. Realizaram-se 

ainda três atividades laboratoriais com recurso às ferramentas anteriormente 

apresentadas. A primeira atividade laboratorial consistiu na determinação da 

concentração de soluções aquosas usando o calorímetro Vernier. Este dispositivo mede 

a percentagem de transmitância e quantidade de absorvância de soluções aquosas. Todo 
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o procedimento experimental foi disponibilizado aos professores e está também 

disponível neste artigo citado. A segunda atividade laboratorial consistiu na separação 

de camadas aquosas e orgânicas utilizando o funil de separação e o SALS, para separar 

água de óleo vegetal. A terceira atividade laboratorial chamava-se “Blue Bottle 

Reaction” e foi concebida para demonstrar a mudança de cor de uma solução devido à 

oxidação. A solução inicialmente azul ficaria transparente e quando agitada voltaria a 

ficar azul. Mais uma vez o Sals foi a ferramenta utilizada. Com estas atividades os 

professores puderam experimentar a ciência inclusiva e perceber como se podem 

conceber experiências significativas para alunos cegos com as ferramentas adequadas 

(Supalo et al, 2009b). 

Em 2009 e em 2010, realizaram-se dois workshops de ciências, na ilha de 

Tobago, nas Caraíbas, para alunos cegos (Supalo, Wohlers & Humphrey, 2012). O 

objetivo destes workshops era divulgar as ferramentas ILAB junto destes alunos e 

realizar algumas atividades laboratoriais com as mais recentes adaptações tecnológicas 

para que os alunos sentissem que seria possível participar no laboratório. No workshop 

realizado em 2009 participaram 14 alunos e no workshop de 2010 participaram 16 

alunos. Os participantes eram alunos de algumas ilhas das Caraíbas. Nestes encontros 

foram apresentados vários dispositivos tecnológicos entre eles o SALS e o JAWS. O 

JAWS é o programa de computador para processar texto e aceder a recursos existentes 

na internet. Tem um sintetizador de voz que permite aos deficientes visuais ler e 

escrever relatórios, pesquisar na internet e aceder e manipular informação. O workshop 

de 2009 iniciou-se com uma discussão sobre o método experimental e apresentação dos 

instrumentos ILAB. A primeira atividade consistiu em colocar uma Alka Seltzer num 

saco plástico fechado com água. Usando o tato, os alunos puderam explorar a formação 

de dióxido de carbono no estado gasoso que resultou da reação entre o bicarbonato de 

sódio, o ácido cítrico e a água. Os alunos podiam ouvir as bolhas de gás a formarem-se 

dentro do saco plástico fechado. A esta atividade que requer audição e tato permite 

ilustrar o estado sólido, liquido e gasoso da matéria e a sua passagem duma fase para a 

outra. Para a realização da segunda atividade foi necessário misturar tiossulfato de 

sódio, iodeto de potássio, água açucarada e peroxidissulfato de amónia. O SALS foi 

usado para detetar as mudanças de cor. Um assistente preparou as soluções. A maior 

parte dos alunos detetou os três sons diferentes que indicavam a mudança de cor. Voltou 

a discutir-se o método científico e os resultados obtidos e o que significavam. Em 2010 

repetiu-se o workshop com mais atividades laboratoriais. Uma delas foi sobre os estados 
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físicos da água e as suas mudanças de fase. As questões foram também discutidas em 

grupo e os procedimentos a ter em caso de emergência foram também explicados 

(Supalo, Wohlers & Humphrey, 2012). 

Supalo et al (2009), referem que para as atividades laboratoriais serem realizadas 

com sucesso pelos alunos cegos, os procedimentos devem ser facultados aos alunos em 

Braille. Os alunos cegos devem lê-los um dia antes da realização da atividade e 

desenvolver um plano cooperativo para a execução da atividade. O professor deve 

organizar sessões para os alunos se familiarizarem com os materiais adaptados e 

material de laboratório a utilizar, assim os alunos podem memorizar a forma dos 

materiais. O professor deve dar tempo para experimentar as ferramentas que vão utilizar 

sem o aluno sentir a pressão da realização das atividades. Os aspetos relacionados 

devem ser discutidos como por exemplo a localização de saídas de emergência, lava-

olhos e chuveiros. 

Numa academia de ciências promovida pela Federation of the Blind (NFB), 

NASA e um instituto que promove boas práticas de ensino nas áreas de ciências e 

matemática com alunos cegos e de baixa visão realizaram-se diversas atividades como o 

estudo das propriedades dos gases; conservação de energia; síntese de biodiesel; reações 

de condensação e formação de um éster (Supalo et al, 2009). Os autores verificaram que 

os alunos participavam de forma entusiasta nas sessões de discussão de resultados, 

realizadas depois das atividades. Durante as atividades, o facto dos alunos cegos se 

aperceberem que os seus colegas também cegos, estavam a participar na realização das 

atividade fez com que ganhassem confiança e também o fizessem. Para além disso, 

quiseram experimentar diferentes papéis nas atividades laboratoriais. Atividades como 

estas mostram que é possível realizar atividades laboratoriais com alunos cegos desde 

que com os devidos cuidados. 

 No estudo de Madox & Morgan (2009), descreve-se a experiência realizada pela 

Universidade de Nottingham, quando recebeu, pela primeira vez, dois alunos cegos para 

frequentarem um módulo de Física com grande componente laboratorial. Devido à falta 

de experiência decidiu-se que os alunos fariam parte das decisões tomadas, discutindo 

com eles as soluções encontradas. Em primeiro lugar foi pensada a segurança dos 

alunos cegos. A equipa que acompanhou estes alunos pensava que o ideal para os seus 

alunos seria terem par normovisual e um assistente de laboratório para executar as 

atividades laboratoriais. Inicialmente um dos alunos cegos tinha unicamente o par 

normovisual para apoio na realização de atividades no laboratório. O segundo aluno 
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cego apareceu mais tarde e não tinha par normovissual nem assistente de laboratório. 

Então, experimentou-se juntar os dois alunos cegos no mesmo grupo com um assistente 

de laboratório. Esta situação não funcionou uma vez que o assistente não conseguia 

ajudar os dois alunos cegos. Assim, cada aluno cego passou a ter o seu próprio 

assistente. Outra preocupação da equipa foi que todo o material impresso existiria 

também em formato digital para os alunos, bem como os procedimentos das atividades 

experimentais. O manual não foi transcrito para Braille uma vez que tinha 140 páginas e 

em Braille ficaria muito extenso. Os investigadores consideraram importante a 

participação efetiva dos alunos nas atividades laboratoriais e que a sua participação não 

se resumisse unicamente à recolha de dados. Um dos problemas referidos foi a natureza 

das atividades laboratoriais de Física serem muito visuais e os resultados serem 

normalmente apresentados na forma gráfica. A dificuldade era analisar os gráficos 

obtidos em Excel. No entanto, o assistente de laboratório também ajudou os alunos 

nestas tarefas. Para além disso, os alunos explicaram que em atividades anteriores 

utilizavam o quadro de cortiça e alfinetes para representar e analisar os gráficos. Antes 

das aulas práticas os alunos tinham sessões de três horas no laboratório onde testavam 

os materiais e equipamentos. Inicialmente pensou-se em comprar aparelhos falantes 

para os alunos, mas depois de estes verem uma demonstração dos aparelhos noutra 

universidade referiram que não seria necessária esta aquisição, uma vez que cada um 

tinha o seu assistente. Os dois alunos frequentaram o módulo de Física com sucesso e 

este estudo mostra que, o facto de a equipa colaborar com os alunos permitindo 

sugestões, é benéfico para todos (Madox & Morgan, 2009). 

 Supalo (2010), concluiu a sua tese de doutoramento sobre as atividades de 

alunos deficientes visuais nas ciências, em particular na Física e na Química. Uma das 

preocupações do investigador é o facto de atualmente, poucos alunos deficientes visuais 

não prosseguirem carreiras científicas o que pode estar relacionado com a falta de 

independência que sentem quando frequentam disciplinas com grande componente 

prática como a Física ou a Química. Este sentimento de dependência de terceiros pode 

ser diminuído com a utilização de ferramentas que falam e de tecnologias que facilitam 

o acesso à informação. Nesta investigação Supalo (2010), aponta para o facto de um 

laboratório adaptado permitir ao aluno cego uma participação idêntica aos outros 

alunos. Para além disso, a participação total nas atividades laboratoriais parece 

aumentar o interesse dos alunos deficientes visuais nas carreiras científicas. No seu 

estudo para além dos dispositivos e tecnologias já citadas o autor refere ainda os 
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medidores de pH, calorímetros, detetores de oxigénio, medidores de campo magnético, 

força, aceleração e som e voltímetros, toda uma gama de equipamentos adaptados às 

necessidades dos alunos cegos. O autor do estudo refere também o Scout Pro Balance, 

balança que se pode ligar a um computador através de USB e o ID Mate II que é um 

leitor de código de barras que permite ao utilizador cego saber a informação que esteja 

guardada num código de barras de um frasco que contenha um determinado reagente. O 

Mobile Speak é um software que pode ser utilizado com um telemóvel que tenha 

câmara. Este programa informático identifica as cores das substâncias e novas cores 

formadas através do vidro. Ainda tem que ser aperfeiçoado uma vez que as sombras e 

ângulos interferem com a determinação da cor. Para além do Mobile Speak, existem 

também o Brytech Color Teller e o Care Tec Colorino mas que detetam a cor só por 

contacto direto com o objeto, não fazendo a deteção de cor através do vidro. O Cals é 

outro dispositivo que identifica as cores de uma solução, através do vidro, e também de 

sólidos. O problema do Mobile Speak e do ID Mate II é que, segundo o autor, são 

equipamentos muito caros. Para além do investigador explicar quais os instrumentos 

que o ILAB já desenvolveu para o uso de alunos com deficiência visual, apresentou 

quatro estudos de caso. Em cada estudo, Supalo (2010), caracteriza: a escola onde 

decorre o estudo; o aluno e a sua situação quanto à visão, experiências anteriores do 

mesmo relativamente ao laboratório de ciências e nível de familiarização com 

tecnologia como o Jaws; o professor do aluno deficiente visual e o seu percurso 

profissional. Todos os professores dos alunos deficientes visuais participavam de 60 em 

60 dias num encontro com colaboradores do ILAB e outros professores que também 

testavam na sua prática docente equipamentos ILAB. Nestes encontros os professores 

partilhavam experiências, davam sugestões e tiravam dúvidas sobre os equipamentos 

que estavam a utilizar. Nos estudos de caso o investigador analisou cinco aulas práticas 

de laboratório. Duas das aulas não tinham equipamentos ILAB, enquanto nas outras três 

aulas práticas os alunos cegos tinham equipamentos ILAB ao seu dispor. O objetivo era 

verificar se o desempenho dos alunos variava com o acesso a estas ferramentas. Para 

cada estudo o investigador cronometrou o tempo que o aluno despendia a realizar cada 

tarefa que o protocolo exigia e verificava se o aluno utilizava ou não as ferramentas 

ILAB. No primeiro estudo de caso, durante as aulas práticas o professor tentou variar as 

tarefas do aluno deficiente visual o mais possível e até onde a tecnologia permitia. O 

professor participante referiu que os alunos normovisuais mostravam algum desconforto 

a trabalhar com o aluno deficiente visual e por isso todas as semanas o professor 
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mudava os colegas de grupo do aluno deficiente visual. Esta situação, segundo o 

investigador, poderá ter prejudicado o aluno deficiente visual já que sempre que este 

trocava de companheiros tinha que lhes explicar o funcionamento dos equipamentos e 

adaptar-se aos novos colegas, todas as semanas. O aluno deficiente visual trabalhou bem 

no seu grupo influenciando as decisões do grupo. No segundo estudo de caso, os 

resultados da análise da performance do aluno deficiente visual mostram que este esteve 

muito envolvido em todas as aulas de laboratório com ou sem ferramentas ILAB. O seu 

grande envolvimento pode ser explicado com a sua experiência anterior, na disciplina 

de Química, na utilização destas ferramentas. No terceiro estudo de caso, na primeira 

aula analisada, o aluno não participou como era de esperar uma vez que este se 

manifestou nervoso por ter que manipular químicos corrosivos. No entanto, o seu 

desempenho melhorou de aula para aula verificando-se uma melhoria mais acentuada 

quando manipulava as ferramentas ILAB, uma vez que se sentia mais seguro. Este 

aluno nunca queria trabalhar sozinho uma vez que se sentia mais confortável fazendo 

parte de um grupo. No último estudo de caso, a aluna mostrava-se apreensiva quanto a 

esta disciplina já que noutras atividades laboratoriais passadas, se sentiu sempre muito 

dependente dos colegas normovisuais que lhe descreviam as atividades. Para além 

disso, a sua professora, pensava não ser da sua responsabilidade ensinar a utilizar os 

equipamentos, não se disponibilizando para apoiar a aluna nesta aprendizagem. Esta 

situação pode ter levado a que a aluna não tivesse a quem recorrer em momentos de 

dificuldade com as ferramentas ILAB. A aluna mostrou dificuldades em ter um papel 

ativo nas aulas práticas laboratoriais de Química tendo sido encorajada a utilizar as 

ferramentas ILAB disponíveis e ser mais independente do grupo de trabalho e da 

professora. A sua passividade pode ser explicada com a falta de experiência de 

utilização das ferramentas ILAB. No entanto, a professora e a aluna deficiente visual 

receberam antes desta investigação formação para aprenderem a trabalhar com estes 

equipamentos. A aluna referia que preferia livros de texto, talvez por apresentar 

algumas dificuldades com as novas tecnologias. O estudo de casos realizado mostrou 

que menos interação com o professor leva a um maior envolvimento com as ferramentas 

ILAB, a não ser no caso de alunos menos independentes que precisam mais do apoio do 

seu professor. A maior parte dos alunos referiu que gostaria de participar em mais 

atividades laboratoriais e que os instrumentos ILAB aumentam o seu nível de 

participação no laboratório. Apenas um aluno indicou que a participação nas aulas 

laboratoriais de Químicas contribuiu para diminuir o seu interesse nas ciências. No 
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entanto, este aluno refere que não é impossível para o aluno cego prosseguir uma 

carreira científica. Também os professores referiram que a utilização destas ferramentas 

é benéfica para os alunos deficientes visuais já que lhes permitem uma participação 

mais autónoma no laboratório. Em geral, os contributos dados pelos alunos deficientes 

visuais nos seus grupos foram bem aceites pelos seus pares. Este estudo mostra que as 

ferramentas ILAB podem ser utilizadas em qualquer nível de ensino das disciplinas de 

Física e Química resultando numa maior inclusão dos alunos deficientes visuais nos 

grupos de trabalho, aumentam o interesse dos alunos deficientes visuais nas ciências e 

desenvolvem atitudes mais positivas face às ciências no geral. No entanto, para a 

utilização destes equipamentos é preciso algum treino por parte dos professores e alunos 

(Supalo, 2010). Este estudo mostra que com equipamentos adequados e adaptações os 

alunos deficientes visuais podem ter sucesso na parte laboratorial das ciências. No 

entanto, deve ter-se em conta que estes equipamentos foram disponibilizados no âmbito 

de um projeto que não está disponível em Portugal. Os professores participantes no 

estudo também foram acompanhados por colaboradores do projeto, tendo sido este 

apoio fundamental para o desenvolvimento do trabalho em sala de aula com os alunos 

deficientes visuais. Todos os alunos frequentavam o ES e alguns deles já tinham 

participado em aulas laboratoriais de ciências o que lhes proporcionava alguma 

confiança na execução das tarefas. Sendo assim, este estudo mostra que, é possível a 

alunos com deficiência visual participarem em atividades laboratoriais com algum nível 

de complexidade, mas é necessário um investimento grande em materiais. No caso de 

existirem os materiais, é preciso que os professores tenham formação para a sua 

utilização e os alunos também tenham tempo para se adaptar às novas ferramentas. 

Ultrapassadas estas situações não há razão para ter opinião de que os alunos cegos não 

devem prosseguir estudos na área das ciências. 

Camargo (2007), deixa ainda um contributo importante ao referir que os alunos 

normovisuais beneficiam quando são integradas informações nas aulas ou atividades 

laboratoriais, que obrigam à utilização de outros sentidos que não a visão. Assim, 

valorizando todas as perceções coloca os alunos em igualdade na aprendizagem de 

conteúdos científicos. 
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2.7. Os alunos cegos e a escolha de uma carreira na área das ciências  

 

Segundo Becck-Winchatz & Riccobono (2007), um dos maiores obstáculos na 

educação em ciências, para os alunos cegos, é a falta de materiais acessíveis, 

principalmente durante o 3º ciclo e secundário. No 3º ciclo e secundário é quando os 

alunos podiam despertar uma paixão pelas ciências e interessar-se em carreiras 

científicas. Para além disso, segundo Schleppenback (1996), as áreas científicas são 

frequentemente inacessíveis aos alunos deficientes visuais uma vez que assentam em 

conceitos e informação que é muito dependente da visão. Assim, devido à dependência 

da visão que estas áreas implicam, os deficientes visuais foram perdendo o interesse 

pelas áreas científicas. Os alunos cegos não prosseguem os estudos em áreas científicas 

devido à falta de informação gráfica importante ou pelo facto de esta informação não 

existir num formato acessível para estes alunos (Becck-Winchatz & Riccobono, 2007, 

Kumar & Stefanich, 2001 b). Dar a oportunidade de deficientes visuais trabalharem em 

laboratórios pode fazer com que estes tenham vontade em perseguir carreiras científicas. 

No entanto, é necessário criar ferramentas que permitam aos alunos trabalhar no 

laboratório de ciências, como o fazem os outros alunos, e proporcionar o treino na 

utilização destas ferramentas (Supalo, 2009b). Com as ferramentas e adaptações 

necessárias o sucesso dos alunos deficientes visuais aumentará o que fará aumentar a 

confiança nas suas capacidades, o que pode conduzir a um aumento destes alunos em 

áreas científicas (Supalo, 2010). 

Hoje existem poucos cientistas deficientes visuais, sendo que os que existem são 

modelos para os estudantes que pretendem seguir uma carreira científica. Potenciar o 

contacto entre alunos cegos pode fazer com que o aluno cego se sinta menos isolado. 

Também o contacto destes alunos com profissionais das áreas científicas que são cegos 

podem ser uma oportunidade de interação com um modelo e com alguém que conhece 

as suas dificuldades. Nos E.U.A, os alunos deficientes visuais estão a ser integrados em 

escolas regulares no entanto, apesar existirem cerca de 100000 jovens cegos nos E.U.A, 

dados relativos a 2007, muitas vezes existe apenas um aluno cego numa escola. Assim, 

estes alunos não têm colegas, nem adultos com o mesmo problema que possam servir de 

modelos e ajudá-los a desenvolver confiança nas suas capacidades, nomeadamente de 

aprender ciências (BecK-Winchatz & Riccobono, 2007). Um aluno cego numa escola 

implica custos elevados e constitui um desafio difícil, por isso mesmo estes alunos 

ficam muitas vezes privados de recursos muito importantes, nomeadamente os gráficos 
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(BecK-Winchatz & Riccobono, 2007). Geerat Vermeij (1988), é um exemplo de um 

cientista que partilhou o seu exemplo na Convenção da National Federation of the 

Blind, que aconteceu a 6 de Julho de 1988. O autor começa o seu artigo questionando 

como pode um cego ter uma carreira científica se até para os normovisuais a ciência é 

difícil e muitas vezes inacessível. O autor referiu, que à data em que escreveu o artigo, 

não havia livros em Braille e que apesar do cegos poderem vir a ser físicos teóricos 

nunca poderiam ser biólogos, já que a Biologia seria a ciência mais visual de todas. 

Geerat Vermeij é investigador, professor de várias disciplinas na área de biologia numa 

universidade e é cego. Nascido na Holanda, desde sempre manifestou interesse em áreas 

científicas, tendo sido sempre encorajado pelos seus pais a desenvolver os seus 

interesses (Geerat Vermeij, 1988). Algumas pessoas esperavam que o seu interesse nas 

ciências não se transformasse numa vontade em ter uma carreira científica, já que 

poderia não ter emprego. Mesmo assim, continuou a gostar de ciências e tirou o curso 

de Biologia e Geologia na universidade de Princeton, nos EUA. Mais tarde, tirou o 

doutoramento na Universidade de Yale. Depois, em 1971, foi trabalhar para o 

departamento de Zoologia da Universidade de Maryland. Requereu uma bolsa à 

Fundação Nacional de Ciência para continuar a sua investigação relacionada com 

conchas, o seu objeto de estudo desde sempre, que foi concedida com a condição do 

investigador não recolher dados no Oceano Indico, uma vez que o trabalho de campo e a 

sua condição não seriam compatíveis. O investigador teve que explicar que não era a 

primeira vez que recolhia dados nos trópicos e que estes dados seriam imprescindíveis 

para o seu trabalho conseguindo total financiamento para a sua investigação. Este 

investigador está sempre acompanhado por um assistente ou um colega normovisual, no 

entanto, refere que investigadores normovisuais também têm assistentes. Quando 

consulta revistas científicas que não existem em Braille alguém lê para si. Situação que 

prefere em relação a artigos já gravados. Transcreveu vários artigos completos para 

Braille na sua área e a sua biblioteca Braille tem mais de 800 publicações. Foi professor 

de várias disciplinas na área da Biologia e quando necessário os professores assistentes 

ajudavam-no na componente laboratorial de cada uma das disciplinas. Mais uma vez, o 

autor referiu que o facto de ter professores assistentes não é uma situação consequente 

da sua cegueira, mas uma situação comum nas universidades. Foi orientador de sete 

teses de doutoramento na sua área de investigação, mostrando que desempenha todos os 

papéis de um investigador. O autor refere que não se pode entender a natureza sem a 

experimentar e que a observação é das etapas mais importantes do trabalho científico 
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em Biologia, mas possível também para os cegos. Se não se permitirem as observações 

aos cegos eles serão afastados das ciências. O investigador refere que se tivesse que dar 

opinião quanto a um aluno cego prosseguir uma carreira científica lhe diria as mesmas 

coisas que diria a um aluno normovisual. Diria que: teria que amar a sua disciplina; 

estar preparado para trabalhar duro; não desencorajar com erros e dúvidas; aceitar os 

riscos; saber ciência e matemática; ter boas notas; ter um cientista como referência; 

vontade para descobrir novos factos e ideias, fazer novas observações; delinear 

hipóteses e interpretar resultados. Segundo este investigador, durante muitos anos os 

cegos foram encaminhados para as áreas de Ciências Sociais, por serem consideradas 

áreas seguras, uma vez que, não têm laboratórios nem trabalho de campo. No entanto, 

esta atitude mostra ignorância quanto às capacidades do cego. Um outro exemplo de um 

cientista cego é Cary Supalo, tantas vezes citado nesta investigação. Supalo é deficiente 

visual desde criança tendo perdido completamente a visão aos 17 anos. Frequentou a 

Universidade de Purdue e tirou o curso de Química e o curso de Comunicação. Tirou 

mestrado em Química Inorgânica e foi durante o mestrado que se interessou no 

desenvolvimento de equipamentos de hardware e software que permitissem ao aluno 

deficiente visual fazer pesquisas no laboratório. Fundou o projeto ILAB para recolher 

dados para o seu doutoramento em Química e atualmente é presidente de uma empresa 

que está a tentar comercializar ferramentas que tornam o laboratório acessível aos 

alunos deficientes visuais. (Supalo, 2010). O facto de Supalo ter estudado na 

Universidade de Purdue, que é uma universidade que pratica a inclusão, pode ter 

contribuído, em nossa opinião, para o sucesso deste investigador na área das ciências. 

Este é um exemplo que deve ser divulgado para que não se pense que é impossível ter 

formação académica na área das ciências e ser cego. Outro cientista cego é David 

Wohlers, professor de Química na Universidade de Estadual de Truman. Este 

investigador foi diretor do departamento de Química desta universidade e é também 

doutorado em Química desde 1983 (Supalo, Wholers & Humphrey, 2012). Estes 

exemplos, que em Portugal são pouco ou nada conhecidos, podem ajudar professores de 

alunos cegos a acreditar que é possível que os seus alunos cegos sejam cientistas e que 

alunos cegos tenham modelos inspiradores para se manterem motivados quanto à 

persecução de uma carreira científica. Apesar de não ser muito comum em 

investigações como esta colocar a biografia de pessoas, parece-nos importante deixar 

exemplos concretos para que não restem dúvidas quanto à existência de pessoas cegas 
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que têm profissões ligadas às ciências e nestes casos são até investigadores com vários 

trabalhos publicados. 

Os professores de Ciências, na maioria dos casos, não estão familiarizados com 

os métodos adequados para ensinar os conteúdos científicos aos alunos cegos e por isso 

devem frequentar formações especializadas (Kumar & Stefanich, 2001 b). Para além 

disso, os pais e professores dos alunos cegos têm normalmente baixas expectativas 

quanto ao sucesso dos alunos nas disciplinas científicas (Becck-Winchatz & Riccobono, 

2007, Sahin & Yorek, 2009).  

  No estudo realizado por Stefanich & Norman (citado por Sahin & Yorek, 2009 e 

Kumar & Stefanich, 2001 b), professores de alunos cegos mostravam acreditar que os 

seus alunos cegos poderiam ser cientistas, mas na realidade existe uma grande distância 

entre as crenças dos professores nas capacidades dos seus alunos e os recursos 

existentes para ajudar os alunos cegos a desenvolver o seu potencial. No entanto, não 

podemos esquecer que os alunos cegos fazem parte do sistema educacional de ciências e 

tudo deve ser feito para que se tornem cientistas uma vez, que não é necessário visão 

para ser cientista, já que, a única coisa que distingue o aluno cego do normovisual é não 

poder fazer observações e disponibilizando-se os recursos adequados ele poderá vir a 

ser um cientista (Sahin & Yorek, 2009). Algumas mudanças nas escolas como 

adaptações que tornam o laboratório de ciências acessível aos alunos cegos podem levar 

os alunos a gostarem de ciências, a prosseguir estudos em áreas científica e mais tarde 

terem carreiras nas áreas de ciências. A participação ativa dos alunos cegos na ciência 

leva a uma atitude mais positiva do aluno cego face à ciência e as expectativas dos 

professores podem ser maiores e assim aumentar o número de alunos cegos no ensino 

superior na área das ciências (Supalo & Mallouk, 2008 Supalo et al, 2009).  

Em Portugal, também os alunos são principalmente encaminhados para as áreas 

das humanidades e da música quando prosseguem estudos no Ensino Superior, 

parecendo continuar a existir a ideia que os deficientes visuais não têm capacidade para 

aprender ciências e consequentemente prosseguir estudos nas áreas científicas. Esta 

ideia constitui uma barreira ao conhecimento já que a Química ajuda o Homem a 

conhecer os fenómenos que o rodeiam aumentando assim, a sua consciência sobre o 

mundo (Pereira et al, 2009).   

O facto da maioria dos cegos enfrentar diariamente dificuldades, faz com que na 

generalidade tenham capacidade de resolução de problemas para se manterem adaptados 
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a um mundo desadaptado a si e manifestam vontade de aprender. Características 

desejáveis num cientista (Supalo et al, 2009). 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGIA UTILIZADA 
3.1. Introdução 

 

Neste capítulo descreve-se e justifica-se a metodologia utilizada neste estudo. 

Começa-se pela síntese do estudo realizado (3.2). De seguida caracteriza-se a amostra 

participante no estudo (3.3), descrevem-se as técnicas de investigação e instrumentos de 

recolha de dados (3.4), nomeadamente a sua elaboração e respetivos processos de 

validação (3.4.1). Por último, apresenta-se o processo de recolha de dados (3.5) e 

tratamento de dados (3.7) importantes para cumprir os objetivos deste estudo. 

3.2. Síntese da investigação 

 

Para a realização desta investigação entrevistaram-se 11 professores de Física e 

Química, que já trabalharam com deficientes visuais. Também foram entrevistados oito 

alunos cegos e que frequentam ou frequentaram as aulas de Física e Química. A opção 

por entrevistar alunos do Ensino Secundário (ES), tal como os professores, do EB e do 

ES, prende-se com o facto de assim se poder comparar as opiniões de alunos e 

professores.  

As entrevistas foram posteriormente analisadas, comparando então as opiniões 

de professores do EB e do ES perante a problemática em estudo. Finalmente, vão 

comparar-se as opiniões de professores e alunos, a fim de se tirar algumas ilações sobre 

atitudes, práticas, dificuldades e motivações tanto de professores e alunos quanto à 

realidade do deficiente visual na sala de aula regular, que possam ser úteis a professores 

e alunos, uma vez que os entrevistados possuem uma experiência que sendo partilhada 

poderá contribuir para a melhoria das práticas. 

3.3. População e amostra 

 

A população é o conjunto de todos os membros de um grupo de pessoas, 

acontecimentos ou objetos no qual se vai centrar o estudo sobre um determinado 

assunto e assim compreender o que se pretende (Tuckman, 2002). Sendo assim, neste 

estudo, a população é o grupo de alunos do Ensino Básico (EB) e do Ensino Secundário 
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(ES) portugueses com deficiência visual, considerados legalmente cegos que ao longo 

do seu percurso tiveram formação em Física e Química. A população compreende ainda 

os professores de Física e Química que lecionaram a estes alunos cegos. No estudo, 

realizado em 2004, por uma equipa do Ministério da Educação contabilizaram-se, a 

nível nacional, 174 alunos com deficiência visual a frequentar o EB e 133 alunos a 

frequentar o ES. Assim, à data da recolha de dados era provável que existissem 

aproximadamente 174 alunos a frequentar a disciplina de CFQ, já que esta faz parte das 

disciplinas estudadas no terceiro ciclo e 133 alunos cegos que teriam estudado a 

disciplina. O mesmo estudo refere, ainda, que quase toda a população se encontra nas 

áreas abrangidas pelas Direções Regionais da Educação de Lisboa, do Norte e do Centro, 

sendo que neste estudo se recolheram dados no Norte e Centro do país. 

A amostra é o subconjunto do universo ou população, através do qual se 

compreendem as características dessa população (Gil, 1999; McMillan & Schumacher, 

2010; De Ketele & Roegiers, 1996). Nesta investigação, a amostra é uma amostra 

disponível constituída por professores de Física e Química do EB e ES, que lecionaram 

alunos cegos e por alunos cegos do ES que tiveram no seu percurso escolar formação 

em Física e em Química.  

Estes professores e alunos constituem uma amostra disponível, uma vez que são os 

sujeitos que se encontram acessíveis ao investigador. Desta forma, os resultados obtidos 

deverão ser interpretados sem pretensão de generalização (McMillan & Schumacher, 

2001). Utilizou-se esta amostra de professores e alunos, uma vez que, o tempo para 

realizar o estudo não permitiu que a amostra fosse de maiores dimensões Para além 

disso, os alunos cegos a frequentar o EB ou o ES à data da recolha de dados 

encontravam-se dispersos pelo país o que exigiria deslocações da investigadora. As 

deslocações necessárias para recolher dados de alunos em todo o país para além de 

exigirem recursos financeiros exigiam tempo e ausências da cidade onde residia e 

trabalhava a investigadora, o que não era viável. Outra razão que condicionou o número 

de alunos e professores entrevistados foi a dificuldade em encontrar estes alunos. Para 

realizar as entrevistas aos alunos cegos, todos eles menores, foi necessário pedir 

autorização aos Encarregados de Educação, o que nem sempre foi favorável para o 

desenvolvimento da investigação. 

Para a realização desta investigação foram entrevistados oito alunos, que 

frequentavam o ES. Nenhum aluno do ES frequentava a área Científico Natural. A 

maior parte dos alunos tinha 16 anos ou mais. Foram entrevistados cinco elementos do 
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sexo feminino e três do sexo masculino. A maior parte dos alunos entrevistados estudou 

Física e Química, pela última vez, no ensino básico na disciplina de CFQ há um ano ou 

há três anos. A maioria dos alunos refere ter tido aproveitamento positivo à disciplina. 

Cinco dos alunos entrevistados tiveram sempre o mesmo professor de físico-Química ao 

longo do 3º ciclo do EB e quatro dos alunos tiveram dois professores na disciplina de 

CFQ (Tabela 1). 

Tabela 1: Caracterização da amostra de alunos 
  (NA=8) 

Características  f 
Idade 14 1 
 16 3 
 17 ou mais 4 
Ano de escolaridade que frequentavam 10º 3 
 11º 2 
 12º 3 
Género Feminino 5 
 Masculino 3 
Quando tiveram CFQ pela última vez Há um ano 3 
 Há dois anos 2 
 Há três anos 2 
 Há mais de três anos 1 
Aproveitamento escolar na disciplina de CFQ Positivo 7 
 Negativo 1 
Número de professores de CFQ ao longo do 3ºciclo do EB Um 4 
 Dois 4 
 

No que se refere aos professores participantes neste estudo, a amostra é 

composta por 11 professores de Física e Química a maioria com idades entre 30 e 39 

anos; com mais de 15 anos de serviço; eram do sexo feminino e com formação 

académica em Ensino de Física e Química (Tabela 2). 

 Nenhum dos professores tinha formação no âmbito do Ensino Especial, em 

partículas em deficiência visual.  

A maior parte dos professores entrevistados só teve um aluno cego ao longo da 

sua carreira. Todos os professores foram professores dos alunos cegos quando estes 

frequentavam o Ensino Básico, maioritariamente no 8º e 9º ano de escolaridade. 

 A maioria dos professores refere que o aproveitamento dos seus alunos cegos 

era Bom ou Muito Bom. 
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Tabela 2: Caracterização da amostra de professores 
  (NP=11) 
Características  F 
Idade Menos de 30 1 
 De 30 a 39 5 
 De 40 a 49 4 
 De 50 a 59 1 
Tempo de serviço contabilizado até 31 de agosto de 2008 De 1 a 6 1 
 De 7 a 15 4 
 15 ou mais 6 
Género Feminino 8 
 Masculino 3 
Formação Académica Ensino de Física 

e Química 
9 

 Química  1 
 Engenharia 

Química 
1 

Formação no âmbito do ensino especial Sim 0 
 Não 11 
Número de alunos cegos ao longo da carreira docente Um 8 
 Dois 3 
 

3.4. Seleção das técnicas e instrumento de recolha de dados 

 

A técnica utilizada para a recolha de dados foi o inquérito. O inquérito é uma 

forma indireta de recolher dados sobre um determinado assunto. Esta técnica permite 

recolher opiniões e perceções sobre acontecimentos, pessoas ou experiências pessoais 

que permitam fazer suposições sobre capacidades e comportamentos do sujeito que não 

seriam possíveis de observar (Lessard-Hébert, 1996). 

Como instrumento de recolha de dados, existentes optou-se pela entrevista em 

detrimento do questionário, já que a entrevista é um instrumento de recolha de dados 

flexível que envolve mais os entrevistados e o entrevistador tem a oportunidade de 

motivar os entrevistados (Gall & Borg, 2003, McMilan & Schumacher, 2010). A 

entrevista de tipo semiestruturada foi realizada individualmente (De Ketele & Roegiers, 

1999). Neste tipo de entrevistas, as questões colocadas são definidas previamente, no 

entanto, a sequência das mesmas pode ser alterada de acordo com o decurso da 

entrevista. Este instrumento permite um maior aprofundamento dos assuntos (De Ketele 

& Roegiers, 1999, Gall & Brg, 2003). Além disso, ao contrário das entrevistas livres, 

pelo facto das questões serem previamente formuladas, permite que o entrevistador 

oriente o entrevistado e que garantem que se tratem efetivamente todos os aspetos a 

pretendidos (De Ketele & Roegiers, 1999, Gall & Borg, 2003). A entrevista 

semiestruturada permite ainda uma recolha de dados que melhor representam as 

realidades dos sujeitos entrevistados e deixam que o entrevistador coloque mais 

questões para aprofundar determinados assuntos que vão surgindo durante a entrevista 
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(De Ketele & Roegiers, 1999, Gall & Borg, 2003). Este método, permite ainda que os 

participantes respondam oralmente a um conjunto de questões de uma forma mais 

completa, não deixando nenhuma questão por responder. No entanto, é uma técnica 

mais morosa, é influenciada pela prestação do investigador que coloca as questões e 

pode ser difícil garantir o anonimato dos participantes (Gall & Borg, 2003; McMilan & 

Schumacher, 2010). 

3.4.1. Elaboração e validação das entrevistas 

 

Procedeu-se à construção dos protocolos das entrevistas – um para professores 

de Física e Química que ao longo da sua atividade profissional lecionaram Física e 

Química a alunos cegos (Anexo I) e outros para alunos cegos que no seu percurso 

escolar estudaram Física e Química (Anexo II). Sempre que possível, elaboraram-se 

questões semelhantes de modo a que fosse possível comparar as respostas de 

professores e alunos que participaram no estudo (Ghiglione & Matalon, 1997). 

Na sua versão final, os protocolos das entrevistas eram constituídos, 

essencialmente, por questões abertas acompanhadas por um pedido de justificação das 

repostas dadas. No Quadro 3 apresentam-se os objetivos contemplados nas questões das 

entrevistas para os professores e os objetivos contemplados nas questões das entrevistas 

para os alunos. 

Como se pode constatar pelo quadro as entrevistas apresentavam estruturas 

semelhantes. Na parte introdutória, explicavam-se os objetivos do estudo e convidavam-

se professores e alunos a participar no mesmo. Foram criados vários grupos de questões 

com o propósito de: caracterizar a amostra de alunos e professores; compreender a 

inserção dos alunos cegos nas turmas de inclusão; analisar o ensino da Física e Química 

a alunos cegos, com destaque para os temas de Física e Química; averiguar a 

importância das representações externas para o processo de aprendizagem da Física e da 

Química; Saber se o aluno cego e o seu professor de Física e Química conhecem a 

simbologia da Química e da Física Braille; conhecer a participação e importância do 

laboratório para o aluno cego; conhecer a relação entre Física e Química, o aluno cego e 

o professor de apoio; averiguar quais as razões da escolha ou não escolha da área de 

ciências por parte do aluno cego. 
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Quadro 3: Matriz das entrevistas realizadas aos professores e aos alunos cegos 

Parte dos Questionários Objetivos Questões 
Professor 

Questões 
Aluno 

Introdução Legitimação da entrevista e motivação para a resposta - - 
Caracterização da amostra Caracterizar a amostra 2.1 a 2.6; 

3.1 a 3.2 
2.1 a 2.3; 
3.1 

Os alunos cegos e as 
turmas de inclusão 

Caracterizar a inclusão de alunos cegos em turmas regulares  3.3;3.4; 
3.5;4.4 

3,2;3.3;4.4 

O ensino da Física e da 
Química e os alunos cegos 

Apurar em que medida a posição ocupada pelo aluno cego na sala de 
aula era adequada 

4.2 4.1;4.2 

Averiguar em que medida a organização da sala de aula foi alterada 
pela presença do aluno cego 

4.3 - 

Analisar em que medida os temas programáticos foram adaptados aos 
alunos cegos 

4.3.1 4.1;4.2 

-A localização do aluno 
cego na sala de aula 

 Averiguar acerca da dificuldade de abordar os temas de Física e 
Química com os alunos cegos 

4.3.1;4.3.2 4.3.3;4.3.4 

-Os temas programáticos Avaliar como as dificuldades de lecionação/compreensão foram 
ultrapassadas 

4.3.4; 4.3.5 

 Conhecer a perspetiva de funcionamento das aulas de CFQ segundo o 
aluno cego 

 4.3 

 
Conhecer o gosto dos alunos cegos pelos temas programáticos de 
CFQ 

 4.3.1 

Representações visuais 
externas 

Averiguar se o aluno cego teve ou não acesso a formas de 
representações visuais externas e quais as consequências 

4.3.6 4.3.6 

Recolher a opinião quanto às representações visuais externas e suas 
características 

4.3.7 4.3.6;4.3.9 

Averiguar a importância atribuída a este tipo de representações  4.3.5 4.3.7 
Conhecer o tipo de apoio prestado aos alunos cegos na exploração 
destes materiais 

4.3.8 4.3.8 

Utilização do laboratório Averiguar se foram realizadas atividades laboratoriais e que 
adaptações foram feitas  

4.3.11 4.3.12 

Conhecer as formas de participação do aluno cego nas atividades 
laboratoriais 

4.3.11 4.3.12 

Averiguar a importância das atividades laboratoriais para os 
participantes 

4.3.10 4.3.13 

Utilização da simbologia da 
Química e da Física Braille 

Aferir se os participantes tinham conhecimentos quanto à simbologia 
da Química e da Física Braille e se a utilizavam 

4.3.9 4.3.10 

Averiguar se o professor de CFQ do aluno cego possuía 
conhecimentos sobre a simbologia da Química e da Física Braille 

 4.3.11 

Aconselhamento a carreiras 
futuras 

Conhecer os desejos dos alunos relativamente a carreiras científicas  5.1 
Averiguar existência de modelos para alunos cegos  5.2 
Averiguar a opinião dos quanto aos cegos terem profissões científicas 5.1  

Conclusão Acrescentar informações relevantes  6.1;6.2 6.1;6.2 

As primeiras versões dos protocolos das entrevistas foram validadas por dois 

especialistas em educação em ciências. Os protocolos das entrevistas foram ainda 

validados por um especialista em deficiência visual. No processo de validação dos 

protocolos procurou-se analisar se as questões eram adequadas ao objetivos de 

investigação deste estudo, se o questionário apresentava uma dimensão adequada e que 

as questões eram claras, essenciais e a informação percetível para os participantes no 

estudo (Ghiglione & Matalon, 1997; McMillan & Schumacher, 2010). 

A análise dos especialistas levou a um conjunto de sugestões que conduziu ao 

aperfeiçoamento dos protocolos das entrevistas. As principais alterações realizadas 

incidiram na reformulação de questões de modo a torná-las mais adequadas e claras 

designadamente ao nível etário dos alunos. 

Quando se realizou a primeira entrevista, esta foi analisada para detetar possíveis 

situações a serem melhoradas, já que a entrevistadora não tinha experiência na 

realização desta tarefa. A primeira entrevista foi utilizada para a recolha de dados. 
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3.5. Recolha de dados 

 

As entrevistas foram efetuadas individualmente aos professores e aos alunos nas 

escolas que lecionavam e frequentavam respetivamente. Foram realizadas pelo 

investigador e áudio gravadas com a concordância por parte do entrevistado.  
  Os primeiros contactos foram efetuados em duas escolas do Norte do País que, 

segundo a DREN, teriam alunos cegos. Estes contactos foram estabelecidos 

pessoalmente, tendo-se dirigido a investigadora às escolas e falado primeiro como os 

professores do Ensino Especial da escola. Através dos professores do Ensino especial, 

foram identificados os primeiros professores que lecionavam ou tinham lecionado 

Física e Química a alunos cegos. Depois de estabelecido o contacto com os professores 

de Física e Química foi-lhes pedido o contacto dos seus alunos cegos, tendo-se feito o 

contacto com os alunos cegos posteriormente. A solicitação da participação dos alunos 

cegos neste estudo foi feita pelo professor de Ensino Especial aos encarregados de 

educação ou em alguns casos foi o professor de Física e Química que estabeleceu o 

contacto entre a investigadora e os encarregados de educação dos alunos cegos.  

Uma vez identificada a amostra de alunos e professores, foram efetuados 

pedidos de autorização dirigidos às direções das escolas, onde lecionavam os 

professores, para realizar as entrevistas nas escolas. Para além disso, foram efetuados 

pedidos de autorização aos Encarregados de Educação dos alunos cegos, para realizar as 

entrevistas aos seus educandos. Assim, as entrevistas decorreram nas escolas dos 

professores e alunos para evitar deslocações dos mesmos. A recolha de dados foi feita 

durante o ano de 2008 já que os alunos e professores se encontravam dispersos em 

várias cidades. 

Realizaram-se entrevistas, para além do Porto, em Braga, Vila Real, Coimbra e 

Aveiro. A confidencialidade dos entrevistados foi garantida logo no início de cada 

entrevista. As questões colocadas nas entrevistas já estavam previstas pelo 

entrevistador, assim durante a entrevista não se verificou uma grande dispersão 

relativamente aos temas a tratar, embora o entrevistador tenha deixado o entrevistado 

falar com liberdade na forma como se exprimiu (De Ketele & Roegiers, 1999). Durante 

as entrevistas foram abordados os assuntos que permitiram atingir os objetivos da 

investigação.  

Para que se conseguisse tirar o melhor proveito das entrevistas foi realizada uma 

entrevista de treino que foi analisada minuciosamente de forma a detetar possíveis erros.  
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A Direção Regional de Educação do Norte (DREN) autorizou o estudo nas 

escolas. No entanto, quando as entrevistas foram realizadas na escola foi pedida 

autorização aos diretores das mesmas para se realizarem as entrevistas.  

3.6. Tratamento de dados 

 

 As entrevistas foram áudio gravadas e posteriormente transcritas. Essas 

transcrições foram enviadas aos entrevistados que manifestaram vontade depois de lhes 

ter sido colocada a questão do envio das mesmas. O envio das transcrições garantia ao 

entrevistado que os dados que seriam utilizados corresponderiam integralmente ao que 

haviam dito na entrevista. Uma das professoras entrevistadas solicitou também o registo 

áudio que foi também enviado. A investigadora atribuiu um código a cada entrevista. 

Assim, a cada entrevista de um aluno correspondia a letra A e a cada entrevista de um 

professor correspondia a letra P. Para distinguir os diferentes alunos e professores foi 

também atribuído um número que correspondeu à ordem pela qual as entrevistas foram 

sendo realizadas. Por exemplo P1 significa o primeiro professor a ser entrevistado e A1 

o primeiro aluno a ser entrevistado e sucessivamente para professores e alunos. Depois e 

de acordo com McMillan e Schumacher (2010), fez-se uma leitura geral das respostas 

dadas a cada questão, a fim de identificar os assuntos relatados pelos participantes. 

Posteriormente, criou-se um conjunto de categorias de resposta para cada questão. 

Depois, para poder classificar os tipos de resposta dada pelos participantes aplicou-se 

cada conjunto de categorias definidas anteriormente. Foi necessário fazer ajustamentos 

em alguns conjuntos de categorias, para as tornar mais objetivas e mais adequadas aos 

dados em causa. Os dados obtidos foram organizados em tabelas que respeitavam as 

categorias de resposta e comparados com os dados da literatura. 
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CAPÍTULO IV 

 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1. Introdução 

 

Neste capítulo apresentam-se e discutem-se os resultados obtidos na 

investigação realizada, tendo em conta os objetivos definidos para a mesma. Assim, 

dividiu-se este capítulo em 4 partes. Inicia-se com a Introdução (4.1), depois analisam-

se os dados relativos à inclusão dos alunos cegos nas turmas de inclusão (4.2). De 

seguida, surge a secção o ensino da Física e da Química alunos deficientes visuais (4.3). 

Esta secção está dividida em 11 subsecções. A primeira corresponde à análise da relação 

do professor de apoio, o professor de CFQ e o ensino da disciplina a alunos cegos 

(4.3.1). Seguidamente analisa-se a perspetiva de alunos cegos e professores de CFQ 

sobre as aulas de CFQ (4.3.2). Depois, analisa-se a perspetiva dos alunos cegos sobre as 

aula de CFQ (4.3.2.1) mostram-se as adaptações introduzidas pelos professores de CFQ 

na lecionação dos conteúdos de CFQ, aquando da inclusão do aluno cego na sua turma 

(4.3.2.2). Logo a seguir, analisam-se as preferências dos alunos cegos quanto as temas 

de CFQ (4.3.2.3). Posteriormente discutem-se as dificuldades de aprendizagem dos 

temas de CFQ por alunos cegos segundo a perspetiva de todos os participantes no 

estudo (4.3.2.4). Seguidamente, analisam-se as soluções encontradas para ultrapassar 

dificuldades de aprendizagem dos temas de CFQ por alunos cegos segundo a perspetiva 

de todos os participantes no estudo (4.3.2.5). Após esta discussão, analisam-se as 

representações visuais externas nas aulas de CFQ (4.3.3), e a sua utilização, segundo 

professores de CFQ e alunos cegos (4.3.3.1). Depois analisa-se quais as características 

adequadas de uma representação externa, sempre segundo a perspetiva dos participantes 

no estudo (4.3.3.2) e o tipo de apoio prestado aos alunos cegos na exploração destes 

materiais (4.3.3.3). Posteriormente, comenta-se a simbologia da Química e da Física 

Braille (4.3.4), a sua efetiva utilização por professores de CFQ por professores (4.3.4.1) 

e alunos cegos (4.3.4.2) e as dificuldades associadas à sua utilização (4.3.4.3). Depois 

exploram-se questões relacionadas com o laboratório e os alunos cegos (4.3.5),a sua 

realização (4.3.5.1), a adaptação das atividades laboratoriais aos alunos cegos (4.3.5.2).e 

a importâncias destas atividades segundo professores de CFQ e alunos cegos (4.3.5.3). 
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Por último, analisam-se os dados relativos ao aconselhamento para carreiras futuras 

(4.4.) 

A apresentação dos dados segue a sequência de questões colocadas durante a 

entrevista. 

4.2. Os alunos cegos nas turmas de inclusão 

 

Os professores foram questionados quanto à existência de critérios de inclusão 

dos alunos cegos em determinadas turmas. Todos, os onze professores entrevistados, à 

exceção dos professores P4 e P6 referiram que foram adotados critérios para a inclusão 

dos alunos cegos nas suas turmas. Depois pediu-se aos professores de CFQ que 

identificassem os critérios considerados na inclusão dos alunos nas suas turmas (Tabela 

3). 

Tabela 3: Critérios considerados para a inclusão de alunos cegos nas turmas a que pertenciam 
 (N=9) 
Critério para a inclusão do aluno na turma f* 
Continuidade do aluno na turma 3 

Reduzido número de alunos na turma  7  

Turma com bom aproveitamento 3 

Turma com baixo aproveitamento 1 

Bom comportamento dos alunos da turma  1 

Experiência no ensino com alunos cegos 1 

*Nota: A frequência total é superior a 9 pois alguns professores apresentaram mais do que um 

critério para a integração dos alunos cegos nas suas turmas. 

 

A maioria dos professores, sete, referiu que se procurou que o aluno cego fosse incluído 

em turmas que apresentavam um reduzido número de alunos na turma. A título de 

exemplo um dos professores referiu: 
”Turma era pequenina, eram 12 alunos.”P9 

Outro dos critérios referidos pelos professores para a inclusão dos alunos cegos nas suas 

turmas, entre eles, o nível de aproveitamento da turma. Relativamente a este critério 

verificou-se uma diferença de opiniões, já que, alguns professores, três, referiram que se 

optou por inserir o aluno cego numa turma com bom aproveitamento, tal como referiu 

professor P3: 
 “ (…) era uma turma muito boa, (…). Acho que havia poucas turmas na altura do 7º ano e 
eles (direção da escola) puseram-na na melhor.”P3 
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No entanto, um outro professor, (P1) mencionou que o aluno foi inserido numa turma 

com baixo aproveitamento de modo a que o aluno cego pudesse sobressair entre os 

colegas, sentindo-se deste modo mais valorizado. Assim, P1 explicou: 

 “Ele (o aluno cego) estava inserido numa turma especial. Essa turma tem muitas 
dificuldades. Portanto, ele sobressai-se, não quer dizer que seja ao nível do excelente mas 
de facto ele à vista dos colegas está muito melhor.” P1 

Três professores referiram que foi mantida a continuidade do aluno cego na turma que o 

acompanhava já desde o 1º ciclo situação referida por P2: 

” (…) ele já acompanha a turma, penso que desde o Primeiro Ciclo.”P2 

O bom comportamento da turma e o facto de os professores dessa turma já terem 

experiência no ensino de alunos cegos, foi também um critério apontado para a inclusão 

do aluno na turma que viria a ser sua. Os professores P9 e P11 indicaram que: 
“ (…) ele estava numa turma se calhar onde os alunos eram mais calminhos.”P9 

 

“ (…) Já conhecemos esta problemática um bocadinho, já tínhamos um bocadinho essa 
noção.”P11 

Como se sabe os alunos cegos demoram mais tempo para realizar algumas tarefas e, por 

isso, se o aluno estiver inserido numa turma mais pequena poderá ser mais fácil receber 

apoio do seu professor de CFQ. Outro critério que foi tido em consideração foi o facto 

dos professores que trabalharam com o aluno já terem tido experiência com deficiência 

visual. Este fator pode realmente ajudar o aluno cego já que se depreende que os 

professores com mais experiência nesta problemática conheçam as necessidades do 

aluno e formas de adaptar práticas. A questão do aluno cego estar inserido numa turma 

com bom comportamento pode ser também uma razão válida, já que o professor deve 

privilegiar a oralidade quando ensina uma turma que tem alunos cegos (ME, 2008). Ora, 

se a turma for boa em termos de comportamento o aumento da oralidade vai ter o efeito 

pretendido para o aluno cego, uma vez que, não se verificarão grandes perturbações na 

comunicação. 

Na recolha de dados perguntou-se aos professores de CFQ que informação receberam 

sobre o(s) aluno(s) cegos(s) (Tabela 4).  

Tabela 4: Informações recebidas pelos professores de CFQ sobre os alunos cegos 
        (N=9) 
Tipo de Informações P1 P2 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P11 

Estratégias de ensino X X X X - - - X - 
Pessoais X - - X X X X - X 
Gestão de tempo - - - - - X - - - 
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Na tabela 4, pode ver-se que a maior parte dos professores referiu que as 

informações dadas foram principalmente pessoais incidindo sobre o seu aluno cego e as 

suas dificuldades, traços de personalidade, gostos e outras características pessoais. 

Outros professores referiram que lhes foram transmitidas algumas estratégias de ensino 

para trabalhar com o aluno cego. A resposta do professor P5 ilustra o tipo de 

informações recebidas: 
”(…) fomos informados basicamente das necessidades do miúdo e das maneiras que 
teríamos para trabalhar com ele…portanto a professora reuniu-se connosco e mostrou a 
disponibilidade dela para nos acompanhar, e em que sentido, nós fazíamos as fichas de 
trabalho e ela traduzia para Braille…era a professora do ensino especial eu dava com 
antecedência o material.”P5 

Um dos professores, P7, referiu ainda que necessitou de informação sobre gestão de 

tempo na turma em que o aluno estava inserido. Assim, o professor referiu: 
”Pedi para ela (professor de apoio) vir às aulas, (…) algumas vezes pedi, no início pedi e 
(…) porque não sabia muito bem gerir o tempo”P7 

Na literatura é referido que os professores devem procurar saber informações sobre os 

seus alunos para assim adequarem melhor as suas práticas às suas necessidades. 

Parece que a maioria dos professores recebeu informações de natureza diferente mas 

que tinha como objetivo aumentar o conhecimento do professor de CFQ sobre o aluno 

cego tal como é pretendido. 

Depois de saber que informações receberam os professores de CFQ sobre o seu 

aluno cego, perguntou-se, aos mesmos, quem lhes transmitiu essas informações 

(Tabela 5). A maioria dos professores de CFQ referiu que foi o professor de apoio 

(PA) que deu informações sobre o aluno cego. Outros professores, três, referiram que 

receberam a informação sobre o aluno cego através do diretor de turma (DT). Um dos 

professores, P5, referiu que a informação recebida foi transmitida numa reunião de 

conselho de turma (CT) em que estava presente o PA. 

Tabela 5: Fonte de informação sobre o aluno cego 
          N=10 

Fonte de informação P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

Professor de apoio X - - X - - X X X - X 
Diretor de turma - X X - - X - - - - - 
Reunião Conselho de turma e PA - - - - X - - - - - - 
Professor do 1º ciclo do aluno - - - - - - X - - - - 

 

Outro dos professores, P7, que era também DT do aluno cego, para além de falar 

com o PA, recorreu também ao professor do primeiro ciclo do aluno cego. Assim o 
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professor P7 explicou o porquê da necessidade de falar com o professor primário do 

aluno, como se pode ver na seguinte transcrição: 
”Falei com a professora do ensino especial, mas a minha primeira tendência foi ir ter com a 
professora da escola primária. (…) Porque ele não tem visão absolutamente nenhuma. Tive 
algumas dicas, algumas coisas do que fazer com ele (…). Na altura achei também que em 
relação ao ensino das ciências, em relação a minha área, as informações que eu tive da 
professora do ensino especial não correspondeu exatamente aquilo que eu depois constatei 
no decorrer porque ele (o aluno cego) vinha com muitas possibilidades, muito interessado, 
bom aluno e tudo.”P7 
 

 Apesar de não terem sido questionados quanto à importância do PA para o 

desenvolvimento do seu trabalho como professores de CFQ de um aluno cego a maior 

parte dos professores referiu a grande importância do PA. Assim, dois professores P1 e 

P4 referiram: 
”(…) o professor de apoio só chegou eu penso que no 2º período e as dificuldades eram 
tremendas porque nenhum dos professores do conselho de turma tinha alguma formação 
nesse campo, não percebíamos nada de Braille e não percebemos ainda, alguns professores 
e eu também.”P1 
 
”Temos a ajuda do professor de apoio, que é importantíssima. Sem a ajuda dele, isto seria 
muito complicado.”P4 
 
Pela análise das tabelas 4 e 5 pode concluir-se que na maior parte dos casos, 

houve a preocupação de informar os professores de CFQ da situação do aluno, 

verificando-se articulação entre o professor da disciplina e o PA, tal como é pretendido, 

quando um aluno cego pertence a uma turma regular (ME, 2008, Correia e Martins 

2000). 

Depois foi pedido aos onze professores de CFQ que avaliassem se a informação 

recebida foi suficiente para trabalhar com qualidade com os alunos cegos. A maioria dos 

professores referiu que a informação recebida permitiu um desenvolvimento do trabalho 

com o aluno cego com qualidade. No entanto, o professor P2 referiu que a informação 

recebida não contribuiu para uma maior qualidade do desenvolvimento do seu trabalho, 

uma vez que, as informações recebidas não foram as suficientes e as estratégias 

sugeridas pelo professor de ensino especial tiveram que ser alteradas. As sugestões 

feitas, ao professor P2, foram no sentido do aluno cego ser acompanhado por um colega 

de turma. No entanto, esta situação foi alterada para apoio extra a CFQ com a própria 

professora e por outro professor de CFQ. Os professores P3 e P7 não responderam à 

questão colocada. O professor P10 referiu não ter recebido qualquer informação sobre o 

seu aluno cego da seguinte forma: 
” (…) é que a mim ninguém me deu ajuda para trabalhar.”P10 
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Os professores de CFQ e os alunos cegos foram questionados quanto à posição ocupada 

pelos alunos cegos na aula de CFQ. Todos os alunos referiram que ocupavam um dos 

lugares da frente. Também todos os 11 professores de CFQ referiram que os seus alunos 

cegos ocupavam um das posições à frente na sala de aula. No entanto, acrescentaram 

alguma informação para explicar melhor a localização do aluno cego na sala de aula de 

CFQ. A título de exemplo o professor P1 referiu: 
”(…) nas aulas normais ele está colocado a frente do professor.” P1 

Alguns professores explicaram que para além do aluno cego estar à frente estava 

também acompanhado por um colega normovisual que lhe prestava apoio. Esta situação 

foi referida pelo professor P6 da seguinte maneira: 
”À frente, encostada à janela e havia sempre uma amiga que a ajudava e se sentava com 
ela.” P6 
 

A maior parte das opções de localizar o aluno cego na sala de aula vão ao 

encontro da literatura uma vez que, a posição ocupada pelo aluno cego na sala de aula 

deve ser perto do professor, daí quando professores e alunos referem que o aluno cego 

se encontrava sentado à frente, esta é uma posição adequada (DEGNL, 2001; Fulton, 

2008). Um dos alunos referiu a proximidade de uma tomada elétrica como sendo um 

fator importante a considerar na escolha da posição do aluno cego na sala de aula, já que 

os alunos cegos utilizam o computador em todas as aulas esta sugestão é também 

referenciada na bibliografia (DEGNL, 2001; Fulton, 2008) 

O recurso a alunos normovisuais nas aulas de ciências, que podem desempenhar um 

papel de assistente de laboratório, é sugerido por vários autores como uma solução para 

o apoio do aluno cego no cumprimento de algumas tarefas (Kumar, Ramasmy & 

Stafanich, 2001 a e b). No entanto, segundo Supalo (2012), a tarefa de assistente de 

laboratório deve ser desempenhada por um especialista e não pelos alunos 

normovisuais. A figura do assistente de laboratório é também referida por Sahin & 

Yorek (2009), como determinante para a participação dos alunos cegos nas aulas de 

ciências. 

Quando questionados acerca dos motivos para a escolha da posição do aluno na 

sala de aula, os professores referiram diversos motivos indicados na tabela 6. 

A decisão do aluno cego ocupar uma das primeiras mesas ou bancadas é 

justificada com a maior proximidade do professor e para uma maior acessibilidade do 

professor ao aluno como referem P1, P3, P4, P9 e P11. O facto de o aluno cego estar 
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perto não deixa o professor P4 esquecer do seu aluno cego, situação referida da seguinte 

forma: 
”Acho que é importante porque nós temos que ir lá várias vezes e está mais acessível. 
Também é para não nos esquecermos do aluno cego. Quando é preciso fazer uma 
demonstração numa das bancadas, vai-se buscar o aluno cego para a bancada e faz-se na 
mesma.”P4 

Tabela 6: Motivos dos professores para a escolha das posições ocupadas pelos alunos cegos 

na sala de aula 
        N=9 

Motivos P1 P2 P3 P4 P7 P8 P9 P10 P11 

Maior proximidade e acessibilidade do aluno X - X X - - X - X 
Para o professor não se esquecer do aluno - - - X - - - - - 
Mais espaço para a máquina e os materiais - - - - X X - - - 
Segurança - - - - - - - X - 

 

 O maior espaço para a máquina Braille e para os materiais do aluno cego foram tidos 

também em conta pelos professores P7 e P8. O professor P8 explicou:  
“O aluno cego está à frente ao pé do professor por causa da máquina e dos livros. Inicialmente 
estava assim.“ P8 

O facto do aluno cego estar num canto do laboratório é explicado pelo professor P10 

como sendo por motivos de segurança. Segundo este professor a máquina Braille não 

pode obstruir a passagem em caso de emergência. Para além disso, o aluno estava 

acompanhado, em todas as aulas, pelo PA e pelo delegado de turma. Apesar do aluno 

cego estar acompanhado permanentemente pelo PA, o professor de CFQ pensou ser 

conveniente rodear o aluno com materiais de segurança como se pode verificar na 

seguinte transcrição: 
“Nós temos a regra de segurança laboratorial, se eu pusesse a máquina noutro sítio 
qualquer, barrava a passagem em caso de emergência. Ficou onde a máquina não obstruísse 
a saída. (…) tentei aproximar do chuveiro de lava-olhos e o extintor e o banco de areia. Se 
ele chegasse fogo a ele próprio era o sítio mais fácil eu tentei adaptar isso. (…)”P10 
 

As razões apontadas pelos professores para a escolha da posição ocupada pelo 

aluno cego foram no sentido de melhorar o apoio ao aluno, o seu conforto e segurança. 

A segurança é também um fator importante na medida em que os locais de passagem 

devem estar desimpedidos e os alunos devem ter espaço para os seus materiais 

(DEGNL, 2001; Fulton, 2008). O aluno cego deve estar próximo do professor para ter 

um maior apoio por parte do seu professor (Camargo, Silva & Filho, 2006, Camargo & 

Nardi, 2007). 
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Para além dos motivos que levaram à escolha de determinado lugar para o seu 

aluno, alguns professores referiram também quem sugeriu a melhor posição para o 

aluno cego. Assim, o professor P8 referiu que foi o PA que sugeriu qual o lugar que 

devia ser ocupado pelo aluno cego na aula de CFQ e que a decisão final foi do Conselho 

Executivo (CE). O professor P2 referiu que foi em CT que se decidiu a posição mais 

adequada para o aluno cego. Os professores P3 e P7 referiram que a decisão quanto ao 

melhor lugar para o aluno cego na sala de CFQ foi tomada por si e pelo DT. O professor 

P9 referiu que foi o próprio a escolher o lugar do aluno cego enquanto o professor P1 

deixou que o aluno cego escolhesse o seu lugar pelos seguintes motivos: 
”(…)O aluno cego sentou-se logo na primeira fila em frente ao professor, e de facto é o 
melhor lugar para ele porque como temos que dar 2 aulas em simultâneo convém que ele 
não esteja muito longe para não perder pelo menos tempo na deslocação. É mais fácil, 
digamos assim.”P1 
 

Também foi pedido aos oito alunos cegos, a sua opinião, quanto ao lugar que 

ocupavam na sala de aula de CFQ. Todos os alunos referiram que a posição que 

ocupavam durante as aulas de CFQ era adequada e justificaram esta opinião com vários 

motivos (Tabela 7). A maior parte dos alunos referiu que à frente ouvia melhor e 

estavam com maior atenção. Como exemplo, o aluno A3 justificou a sua opinião: 

”Porque é fundamental (…) estar a ouvir o professor (…). Porque se uma pessoa for 
para o fundo, (…) depois um começa a falar, outro a falar e depois uma pessoa desliga 
completamente do professor. E assim à frente dá aquela coisa de (…) estar sempre a 
ouvir.”A3 

Tabela 7: Justificação da adequação do lugar ocupado na aula de CFQ, pelos alunos cegos 
       NA=8 
Motivos A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Ouvir melhor o professor X - X X - - - X 

Evitar esquecimento do aluno por parte do professor X - - - - - - - 

O lugar não é importante - X - - - - - - 

Ouvir o aluno - - - - X - - - 
Evitar que o aluno seja o centro das atenções - - - - - X - - 
Maior atenção - - X X - - - - 

Maior rapidez no esclarecimento de dúvidas - - - - - - X - 

 

Tal como o professor P4, referiu que o facto do aluno cego estar num dos lugares 

da frente não permitia que se esquecesse dele, também um dos alunos referiu que ocupar 

um dos lugares da frente evitava o esquecimento do aluno por parte do professor de CFQ. 

Esta situação foi referida pelo aluno A1 da seguinte forma: 
”Porque ouvia melhor, ao menos estava ali e a professora lembrava-se que eu existia.”A1 
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No entanto, um dos alunos, A6, referiu não gostar de sentar nos lugares da frente para 

evitar ser o centro das atenções, explicando-se da seguinte maneira: 
”Uma pessoa não deve estar muito à beira do professor, por uma razão muito simples, é que o 
professor, quando está a beira de uma pessoa invisual têm tendência a prestar muita mais 
atenção ao aluno invisual do que ao aluno normal, (…), muitos professores esquecem-se das 
pessoas. Esquecem-se que existem 13 ou 14 alunos na turma, pensam que só há um aluno na 
turma portanto uma coisa que eu não acho correto de alguns professores é insistirem que um 
aluno fique à beira do professor.”A6 
 

Um dos alunos referiu que o lugar onde se senta na aula não é importante para as 

aprendizagens dizendo: 
”Às vezes mudávamos para trocar de colegas de carteira. Acho que se perceber, percebe-se 
igual ou num sítio ou noutro. Porque se não se perceber num sítio não se vai perceber 
noutro.”A2 

Um dos alunos referiu que quando se encontra num dos lugares da frente verifica-se 
uma maior rapidez no esclarecimento de dúvidas, conforme explicou A7: 

” Para tirar assim mais rápido as dúvidas que tivesse.”A7 

A maior parte dos alunos refere que tem necessidade de estar num dos lugares da 

frente para ouvir o professor e fazer registos. Segundo orientações do ME (2008), a 

comunicação oral deve ser privilegiada, quando um aluno cego se encontra integrado 

numa turma regular, assim o facto dos professores e alunos referirem que o aluno se 

encontrar perto do professor para que o aluno esteja mais acessível, ouça melhor e esteja 

mais atento, vai ao encontro destas indicações. Um ponto positivo que se pode avaliar 

com esta questão é que as decisões quanto ao que é melhor para o aluno são decididas 

muitas vezes em conjunto, ou seja pelo PA e pelo professor de CFQ e em alguns casos 

pelo CT, tal como é aconselhável. Um dos alunos refere que não gosta de demasiadas 

atenções e por isso prefere ficar mais longe do professor. Embora os professores devam 

estar atentos às necessidades dos alunos cegos, esta ajuda deve resultar de uma 

solicitação do aluno cego para que o aluno se sinta autónomo e não invadido no seu 

espaço (DEGNL, 2001; Fulton, 2008). 

 Os alunos foram também questionados quanto ao apreço que tinham pela sua 

turma. Quatro dos alunos cegos entrevistados, A2, A3, A5 e A8 manifestaram apreço 

pela sua turma. Enquanto apenas um dos alunos A6 refere não gostar da sua turma. Dois 

dos alunos A1 e A4 referem gostar mais ou menos da sua turma e o aluno A7 diz gostar 

só de alguns colegas da turma.  

Os alunos cegos foram também questionados se sentiam integrados na sua 

turma. Apenas metade dos alunos entrevistados, quatro, refere que se sente integrado na 
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turma a que pertence. Apesar de nenhum dos alunos dizer que não se sente integrado, o 

tipo de resposta dada, pelos restantes quatro dos alunos participantes no estudo, mostra 

que não há uma integração completa do aluno cego na turma. 

  Depois, os alunos foram questionados quanto aos motivos que os levaram a ter 

essa opinião, de integração ou não. Apenas dois dos alunos que referiam sentir-se 

integrados justificaram o seu sentimento. Um dos alunos referiu que a sua situação era 

como a dos outros alunos normovisuais e por isso não tinha porque não se sentir 

integrado na turma. Enquanto, o outro aluno referiu que gostava de alguns colegas e que 

por isso se sentia bem na sua turma.  

Quando os alunos deram a entender que a sua integração não era plena foi-lhes 

pedido que indicassem as razões para esta situação (Tabela 8). Os quatro alunos cegos 

que não se sentiam bem integrados nas suas turmas invocaram motivos relacionados 

com o comportamento desadequado dos alunos normovisuais. 

Tabela 8: Motivos dos alunos cegos para não se sentirem integrados na turma 
    N=4 

Motivos A1 A4 A6 A7 

Alguns alunos normovisuais tratavam mal o aluno cego X - - X 
Os alunos normovisuais faziam barulho quando a professora estava a explicar X - - - 

Os alunos  normovisuais não entendiam as dificuldades do aluno cego - X - - 
Os alunos normovisuais não aceitavam as pedagogias diferenciadas - X - - 
Existência de dois alunos cegos e as máquinas faziam muito barulho - - X - 

 
Assim, dois dos alunos cegos referiram que os alunos normovisuais os tratavam 

mal. A título de exemplo o aluno A7 referiu:  
“Sim (gosto de) alguns. Melhor do que com outros. Por exemplo, havia um com quem (…), 
eu com esse em termos de turma eu dava-me pessimamente mal. Pessimamente porque ele 
tinha a mania que era assim maior.. Infelizmente. E ameaçava-me mesmo e dava-me socos, 
doíam-me imenso. Dava-me bem com (…).”A7 
 

Os alunos normovisuais faziam barulho enquanto a professora estava a explicar alguma 

coisa ao aluno cego e o facto de se rirem quando participava, foi um dos motivos 

apontados para se sentirem pouco integrados nas suas turmas. Assim, o aluno A1 

explicou: 
 “ (…) acho que eles (colegas) brincavam muito com a situação. (…) quando a professora 
estava-me a tentar explicar alguma coisa eles aproveitavam o momento para começarem a 
falar e isso prejudicava-me muito. (…) depois parece que quando eu fazia alguma pergunta 
havia sempre um riso assim de troça por parte deles, (…).“A1 
 

Os alunos normovisuais não aceitavam pedagogias diferenciadas e não entendiam as 

dificuldades do aluno cego. Por exemplo, o facto do aluno cego ter necessidade de ter 
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mais tempo para fazer o teste de CFQ não era bem aceite pelos alunos normovisuais que 

pensavam que também deviam ter o mesmo direito. Assim, o aluno A4 explicou: 
” (…) Porque às vezes eles (colegas) não percebem as dificuldades. E depois às vezes eu nos 
testes tinha que ter mais tempo e eles não percebiam isso. Também queriam ter mais 
tempo.”A4 
 

 Outra situação apontada como complicada, foi a existência de dois alunos cegos na 

mesma turma. Os dois faziam muito barulho com as máquinas Braille, o que foi 

classificado como prejudicial para todos, do seguinte modo: 
”Ora bem, eu tive em três turmas, portanto eu tive numa turma de 13 alunos no 7º 
ano em que pronto, sentimos algumas dificuldades porque na altura punham duas pessoas 
invisuais na mesma turma e foi uma turma um bocado complicada. Foi uma altura muito 
difícil. (..). Devidamente ao barulho das máquinas Braille.”A6 
 

Nem sempre a inclusão dos alunos cegos é bem aceite pelos alunos 

normovisuais, verificando-se alguns problemas entre o aluno cego e os aluno 

normovisual. Alguns alunos normovisuais parecem entender a inclusão destes alunos 

como uma dificuldade acrescida no funcionamento das aulas e alguns professores 

também. Repare-se na tese de doutoramento de Supalo (2010), em que um dos 

professores que participou na sua investigação e que lecionava Física a uma turma que 

tinha um aluno cego, referiu que o aluno tinha que mudar de pares nas atividades 

laboratoriais todas as semanas, porque os alunos normovisuais mostravam algum 

desconforto quando trabalhavam com o aluno cego. Na mesma investigação um dos 

alunos cegos referiu que não gostava de trabalhar com alunos normovisuais. No estudo 

de Lewis e & Bodner (2013), um dos alunos cegos referiu que não gostava de fazer 

trabalhos de grupo com alunos normovisuais. Já MacCuspie (1992), referia no seu 

estudo que a sala de aula pode ser hostil para o aluno cego. Os motivos que levam a 

estas atitudes não está referenciada na literatura mas pelas respostas dos alunos 

participantes neste estudo podemos inferir que o facto dos alunos cegos terem mais 

atenção do professor pode levar a estes comportamentos. Como se sabe o aluno cego 

demora mais tempo a realizar algumas tarefas e por isso o professor deve conceder 

tempo extra ao aluno cego para realizar tarefas (Linn & Thier, 1975; Sousa, 2004, 

DEGNL, 2001; Fulton, 2008), o que pode impedir o normal desenrolar da aula e por 

isso mesmo, os alunos normovisuais podem associar o aluno cego a uma dificuldade 

acrescida nas aulas. Alguns alunos normovisuais não aceitam práticas diferenciadas o 

que pode colocar problemas ao professor e ao aluno cego. Para além disso, os alunos 

cegos participantes no estudo referem que os colegas de turma aproveitavam que o 

professor lhes dedicava mais atenção, para brincarem gerando-se mais barulho, o que 



92 
 

dificultava a perceção da explicação do professor. Estes acontecimentos explicam que o 

aluno não se sinta completamente integrado nas suas turmas. 

Os professores foram questionados quanto à necessidade ou não de efetuar 

alterações no funcionamento das aulas de CFQ aquando da inclusão de alunos cegos nas 

turmas. Assim, todos os onze professores participantes neste estudo, referiram que a 

inclusão dos alunos cegos nas turmas regulares levou a que se efetuassem algumas 

alterações no funcionamento da aula de CFQ. Alguns professores, fizeram as alterações 

baseando-se em experiências anteriores em lecionaram a disciplina de CFQ a alunos 

cegos, outro fizeram essas alterações juntamente com o PA e outros ainda baseando-se 

na sua perceção da realidade dum aluno cego. Já que, todos os professores referiram 

que, a inclusão do aluno cego obrigou a alterações no funcionamento da sua aula de 

CFQ. Foi-lhes pedido que enunciassem essas alterações. As respostas foram 

organizadas em várias dimensões, na tabela 9. Assim, as alterações referidas pelos 

professores foram ao nível da: organização do tempo; preparação de outros materiais; 

avaliação; maior recurso à oralidade; utilização de outras estratégias; adaptação da 

simbologia da Química e da Física.  

Tabela 9: Alterações no funcionamento das aulas de CFQ resultantes da inclusão do aluno 
cego na turma regular. 

  N=11 
Alterações          f* Total 
Organização de tempo Preparar materiais com mais antecedência 2 

9  Dedicar mais tempo às atividades 3 
 Marcar aulas extra de apoio 4 
Preparação de outros materiais Preparar  resumos no computador 2 

6  Gravar em áudio conteúdos para o aluno 1 
 Enviar documentos em formato digital 1 
 Construir gráficos e outros modelos 2 
Avaliação Marcar hora extra para fazer o teste 1 

20 

 Não avaliar o aluno no teste em alguns conteúdos 2 
 O teste era diferente dos colegas 7 
 Acompanhar o aluno durante a realização do teste 5 
 Fazer o teste oralmente com o aluno e áudio gravar as suas 

respostas 
1 

 Utilizar modelos durante o teste 2 
 Não colocar imagens no teste 2  
Maior recurso à oralidade Falar mais tempo 7 8  Falar mais alto devido ao barulho da máquina Braille 1 
Utilização de outras estratégias Não utilizar a linguagem escrita 1 

11 

 Adaptar atividades e desenvolvimento de novas atividades 5 
 Presença do PA em todas as aulas 1 
 Apoiar o aluno de forma individualizada 2 
 Propor tarefas diferentes  1 
 Recorrer menos a imagens 1 
Adaptação da simbologia da 
Química e da Física 

 1 1 

*Nota: A frequência total é superior a 11 pois alguns professores apresentaram mais do que uma 

alteração aquando da inclusão dos alunos cegos nas suas turmas 
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A maior parte dos professores refere que teve necessidade de fazer alterações na 

forma como realizava a avaliação dos alunos. As alterações relativas à avaliação 

dividem-se assim em seis subdimensões que correspondem a: 

- necessidade de fazer um teste diferente para o aluno cego, situação referida por sete 

professores: 
”(nos testes) tinha que ser tudo muito direto. Ou dava a massa e a aceleração e ele calculava 
a força, ou dava a força e a aceleração e ele já fazia as contas mentalmente (…).” P9 
 

- não colocar imagens nos testes como referem os professores P7 e P8: 
”  (…) O gráfico rodoviário, eles (alunos normovisuais) vêm logo as distâncias o que é que 
eu faço com o aluno cego? Eu descrevo, digo que demorou tanto tempo para parar.” P8 
 
”(…) fazia testes diferentes para ele (…) optava por fazer um descrição da imagem.”P7 
 

- acompanhar o aluno na realização do teste para o apoiar na realização do mesmo, tal 

como, referiu o professor P7: 
“Depois durante o teste, em que dizia assim, coloca, qual é a ordem correta para que possa 
acontecer, por exemplo, o eclipse da Lua. E punha, só a Terra e a Lua, punha as opções. E 
não punha desenhos não era. Porque o aluno cego tinha apenas esta descrição. E então o 
que é que eu fazia? Fazia-mos com as mãos. Por exemplo, punha-mos a Luz é a tua mão, 
aqui é a Lua, aqui é a Terra, por isso, eu mexia na minha mão. E então era isso que eu 
tentava fazer por exemplo nos testes. Estar sentada ao lado dele.”P7 
 

 - não avaliar o aluno em alguns conteúdos como refere o professor P10: 
 
”Esta ultima matéria (…) nós demos a matéria de uma forma mais superficial porque 
achamos que não vai ser necessário para o futuro dele, eu posso perfeitamente como 
professor e como conheço os anos todos, dizer, esta matéria não interessa para este aluno 
específico. Porque é que eu vou estar a massacrar o miúdo com conteúdos, se ele já não vê, 
uma coisa que é mostrar átomos, moléculas, o que interessa é que eles existem, agora se são 
grandes se são pequenos (…) um miúdo invisual não vale a pena estar a explicar (…) a 
imagem era traduzida para português. “é um miúdo com uma bola”. (…) eles não têm a 
noção do que é 20 Km/h ou 20 m/s, depressa ou mais devagar (…)”P10 
 

- fazer o teste oralmente com o aluno e áudio gravar as suas respostas para minimizar 

qualquer erro relacionado com a utilização do Braille. 
“(…) Porque às vezes aconteceu, sabe que ele fazia, eu tinha a certeza que ele sabia fazer 
determinadas coisas e depois ele não fazia (no teste). Ou fazia mal. Escrevia cada coisa 
perfeitamente ilógica (no teste). Mas como é que tu fizeste isto mal se tu sabias fazer? Ele 
ficava calado. (…) também na altura comprei um gravador e então eu fazia-lhe as perguntas 
(do teste) e ele respondia-me para o gravador.” P7 
 

- utilizar modelos durante o teste. Situação referida por P5 e P8 conforme se pode ver 

nas seguintes transcrições. 
” Depois em testes simplificava em termos de cálculos. (…) Escolhíamos o exercício do 
livro onde estivesse representado no livro dele a molécula em Braille, em relevo e no teste 
dizia-lhe “É esta a molécula que eu quero que identifiques”.” P5 
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“(…) ela não aprendeu a fazer a notação de Lewis. Como é que eu fazia nos testes? 
Enquanto que aos outros alunos pedi geometria. Para o aluno cego levava-lhe os modelos 
para o teste e ele com base neles só construindo é que ele conseguia” P8 
 

- marcar hora extra para realização do teste. 
“Tinha que marcar uma hora extra do meu horário para estar com ele e não era uma hora só, 
porque ele demorava muito mais. Quer dizer, se fosse oral, ele falar para mim e eu falar 
para ele, era rápido, agora nesta fase com a máquina Braille, ele não consegue fazer o teste 
em 45 minutos como os colegas porque a máquina Braille é muito mais demorosa do que 
escrever, normalmente e então tinha que marcar, era muito triste”P1 
 

 Outra das alterações necessárias foi a organização do tempo. Esta dimensão divide-se 

em três subdimensões, que correspondem a: 

- dedicar mais tempo às atividades nas turmas do aluno cego. Situação que pode ser 

ilustrada com as seguintes afirmações: 
“(…) na resolução de exercícios, enquanto que os colegas faziam 3 ou 4, o aluno cego 
ficava-se por um porque tinha-se que passar o enunciado. (…) a única turma em que eu não 
consegui completar o programa foi na .turma dele e não é por acaso. (…) Muitas vezes 
marcava aulas extras com ele mesmo para dar um reforço da matéria outras vezes para fazer 
mais exercícios, outras vezes para acabar teste. (…)”P1 
 
”As aulas práticas em que o aluno cego está atrasam-se sempre relativamente ao outro 
turno. (…). E eu atraso sempre. Quer seja uma prática ou teórico prática, o aluno cego 
atrasa sempre um bocadinho. Escreve mais devagar do que os outros.” P8  
 

- marcar aulas extra de apoio a CFQ tal como refere P7: 
”Relativamente ao aluno cego, eu como estava com ele uma hora por semana 
sozinha, concentrava-me naquilo que eu achava que era essencial e pronto, a 
exigência era de acordo com isso.” P7 
 

- preparar os materiais com mais antecedência, como é o caso do professor P10, que 

referiu: 
”Agora com este, tive que voltar outra vez ao início como se fosse estágio (…) porque as 
aulas eram quase preparadas. Se aquela aula dava para ele ou se não dava para ele, se não 
desse para ele tinha que arranjar uma estratégia de uma forma ou de outra para ele estar 
entretido na aula ou ler, ou passar uns exercícios em Braille. Tinha que preparar a aula em 
função dele.” P10 
 

 A preparação de outros materiais, devido à sua inexistência ou desadequação 

dos existentes, foi uma das alterações necessárias que os professores de CFQ tiveram 

necessidade de fazer. Estas alterações dividem-se em quatro subdimensões, que 

correspondem a: 

- construir gráficos e outros modelos como foi o caso do professor P1 que referiu: 
” (…) fazia gráficos com, em relevo, utilizando cordas, botões (…)”P1: 

- gravar em áudio dos conteúdos para o aluno porque muitas vezes os livros em Braille 

não estavam disponíveis referiu o professor P7: 
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” Alguns textos eu fazia assim, eu lia para ele, para o gravador em casa, e depois dava-lhe a 
cassete, depois ele ouvia em casa, e pronto, ele adorava. Aqueles primeiros textos que 
tinham, a ver com descrições, o que acontecia ao movimento dos planetas, coisas assim, 
pronto eu lia, os livros demoravam muito no início do ano letivo, por isso ele tinha que ter 
alguma coisa para poder trabalhar.” P7 
 

- enviar documentos em formato digital através do email, explicando: 
”(…) por exemplo, fichas de trabalho mandava-lhe por e-mail. Ele respondia-me por e-mail 
e eu depois corrigia, mandava também por e-mail. Tirava cópias escritas. Trabalhava mais 
com o computador e com o livro do que propriamente com a máquina.” 

 
- preparar recursos no computador para evitar que o aluno tivesse que ler muito, 

conforme explicou P1 e P2 

 
”(…) preparava-mos os apontamentos em computador a preto, que achava-mos 
adequados.”P1 

”Então tentamos fazer uns resumos para ele não estar a ler tanto. Preparação para teste e 
mesmo o trabalho de casa”P2 

 
As estratégias na sala de aula, tiveram também que ser alteradas. A alteração das 

estratégias na sala de aula divide-se em seis subdimensões que correspondem a: 

- apoiar ao aluno cego de forma individualizado. 
 “É uma coisa que eu acho curiosa, (o aluno cego) tem apoio individualizado, digamos na 
sala de aula, nas disciplinas práticas em FQ por acaso eu dou-lhe esse apoio, porquê? 
Porque a turma é uma turma que me permite fazer isso, mas era óptimo se ela tivesse uma 
pessoa de FQ que não eu, com ela que a apoiasse nas aulas praticas.”P8 
 

- presença do PA em todas as aulas, referida por P10 e classificada como indispensável 

da seguinte maneira: 
”É assim, aquele miúdo não pode estar sozinho, é impossível estar sozinho, porque ele não 
é autónomo, se a gente disser: vai passar, ele passa. Mas a velocidade com que ele está a 
passar não é a velocidade da aula. Precisa de obrigatoriamente de ter uma professora ou 
outra. Só estava proposto dar 45 minutos essa professora, ela na minha aula gostava de 
acompanhar o aluno cego como devia gostar também da minha aula e devia gostar de FQ 
também, ficava 90, e eu como vi que ela ficava 90, aproveitei-me muito dessas 
circunstâncias e ajudou-me bastante. E agora para o ano como ela ficou 90, para o ano vai 
ficar 90+45 comigo ou sem. Porque não dá, um professor sozinho com um aluno invisual, 
com uma turma grande é complicado. Aquela imagem que lá está, para os alunos vale tudo, 
para o aluno cego a professora que estava ao lado, isto era previamente preparado, ela lia-
lhe aquela imagem, traduzia a imagem para o texto.” P10 
 

- adaptar atividades ou desenvolvimento de novas: 
”(...) Para explicar eclipses, fizemos isso na câmara escura e fizemos todos em conjunto e 
nessa altura fiz uma adaptação ao contrário, ou seja, aquilo resultou muito bem, 
aproveitamos, como eu era DT e como estava a ver de alguma forma, (…). Então, em vez 
de tentar durante essas aulas que fosse o aluno cego a tentar entender as coisas do nosso 
mundo. Como nós o vemos. Tentei fazer ao contrário, ou seja, dei essas aulas, eles tiveram 
com os olhos vendados. (…) eles vendaram os olhos e desceram as escadas de olhos 
vendados, foi uma experiência diferente, o aluno cego delirou, porque se apercebeu que 
eles iam aflitos e ele com facilidade.” P7 
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”nós damos em laboratório que não se deve cheirar diretamente mas eu deixava-o cheirar 
alguns para ter a sensação do que era aquilo.” P10 
 

- propor tarefas diferentes para o aluno cego como por exemplo: 
”Depois também fazia trabalhinhos de pesquisa que eu mandava às vezes, das outras vezes 
era na própria aula, quando por exemplo, às vezes os colegas tinham cálculos mais 
complicados. Por exemplo, nos modelos atómicos andamos a pesquisar, eu com ele. Ele 
depois gravou, depois leu e depois tivemos a discutir um bocado.” P9 
 

-recorrer menos a imagens, tal como se pode ver na seguinte transcrição: 
”Isso obriga (a alterações). Quer em termos de formas de dar a matéria, (…) dou por mim a 
recorrer a, na turma onde ele está, a menos acetatos com imagens, já não recorro tanto, 
porque não quero o massacrar, tento usar outro tipo, ou até mostro o acetato, não o projeto, 
para ele não se sentir tão excluído. Isso não, faço coisas diferentes, as estratégias dentro da 
sala de aulas são diferentes.” P11 
 

-não utilizar a linguagem escrita 

“Ele em termos escritos, ele na minha aula não escreve nada. O ano passado escrevia. Eu 
peço para não escrever nessas aulas é por um motivo. Ele escreve tudo o que ouve. Mas 
escrever e ouvir é complicado e comecei a pedir para ele ler aquilo que escrevia e em 
termos de português e de ciência não estava…não se entendia o que ele escrevia.”P2 
 

 O maior recurso à oralidade foi uma das alterações referidas pelos professores 

de CFQ, sendo que esta alteração se divide em duas subdimensões que correspondem a: 

- falar mais tempo, situação referida por P1, P6 e P9: 
”quando eu me calava porque estava a espera que a reação final acontecesse, não são 
imediatas, ele não se calava porque ele queria sempre uma imagem do que estava a 
acontecer portanto eu não podia parar, eu ficava cansadíssima da voz e até sentia um 
cansaço físico por estar constantemente a falar, eu não podia estar calada porque para ele 
(aluno cego) faz-lhe imensa confusão.(… ) Ele (aluno cego) era o primeiro, muitas vezes eu 
própria não tenho noção porque me abstraio um pouco e estou preocupada também com os 
outros alunos, abstraio-me um pouco e não tenho muita noção do que preciso dizer para o 
aluno cego.” P1 
 
” (…) verbalizar muito, tornar a aula muito, com muita oralidade (…) fazemos tipo 
documentário. e depois também, os testes completamente diferentes, da avaliação final. A 
formativa, uma ficha de trabalho, fazer em pares sempre, um lê, ela responde logo.” P6 

 
”E muito oral, portanto, também tinha uma parte oral e era mesmo personalizada. E tinha 
que ser. Era completamente diferente dos outros. Aliás, ele por exemplo, quando eu estava 
a explicar determinados conceitos, ele ouvia e muitas vezes fazia questões, eu preferia que 
ele em vez de estar a passar, estivesse a ouvir.” P9  
 

-falar mais alto devido ao barulho provocado pela máquina Braille como explicou o 

professor P11: 
” O barulho (da máquina) é muito complicado. É, porque nós temos que nos repetir, temos 
que falar mais alto, depois ao falarmos mais alto, os próprios colegas também já falam mais 
alto e a uma certa altura estamos todos a berrar”P11 

 

Uma das mudanças referidas foi adaptar da simbologia da Química e da Física 

em Braille para outras letras que não as do alfabeto grego da seguinte forma: 
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”(…) fomos substituindo alguns caracteres, sobretudo aquelas fórmulas em que tinham 
letras gregas e fomos substituindo pelo abecedário que ele (o aluno cego) conhece e sempre 
com o apoio do professor de apoio em traduzir a linguagem da FQ para Braille” P1 

 

Os professores adotaram, na sua generalidade uma atitude inclusiva, na medida 

em que tentaram adaptar as suas aulas às necessidades dos seus alunos cegos: 

construindo e adaptando materiais, prestando apoio extra para apoio à disciplina para 

estes alunos, disponibilizando recursos áudio e digitais, adaptando a avaliação, 

acompanhando de forma mais próxima o processo de aprendizagem dos alunos cegos. 

Assim, dar ao aluno cego material em formatos alternativos como gravações áudio e 

digitais e documentos em Braille pode ajudar os alunos cegos no processo de 

aprendizagem. (Sahin & Yorek, 2009). Estas adaptações revelam atitudes inclusivas por 

parte dos professores dos alunos cegos e disponibilidade para mudar práticas. 

No entanto, o discurso de alguns professores mostra algum desconhecimento 

quanto às capacidades percetivas dos alunos cegos. A maior parte dos professores 

percebeu a necessidade do recurso à oralidade quando estes alunos se encontram 

incluídos nas turmas regulares (Sahin & Yorek, 2009). Alguns professores referem a 

utilização de modelos nas suas aulas, algo também apropriado à lecionação de 

conteúdos a estes alunos tal como refere Mathewson (2005), apesar da oralidade ser 

importante para os alunos cegos, os professores de ciências não devem deixar que as 

palavras e os textos dominem as imagens e modelos em ação. 

Uma das situações que os professores referem como tendo sido uma alteração na 

sala de aula, aquando da inclusão do aluno cego na turma regular, é a gestão do tempo. 

Realmente os alunos cegos, no geral, precisam de mais tempo para cumprir tarefas já 

que leem e escrevem mais devagar. O facto de estes alunos conhecerem os objetos pelo 

tato, leva também mais tempo ao aluno cego do que o aluno normovisual, no primeiro 

contacto com um material (Sahin & Yorek, 2009). As imagens dão uma quantidade de 

informação global, imediata e integrada que não pode ser construída tão rapidamente 

pelo tato, por um texto ou por descrições verbais (Mathewson, 2005) Assim os alunos 

cegos precisam de mais tempo no processo de aprendizagem do que os seus colegas 

normovisuais. As adaptações realizadas aquando da realização do teste também são 

desejáveis, já que os testes devem refletir o conhecimento dos alunos e não as suas 

dificuldades e por isso mesmo estarem adaptados (Kumar & Stefanich, 2001 b). No 

entanto, alguns professores referem algumas alterações que podem prejudicar os alunos. 

Alguns dos professores referem que não vão utilizar imagens nos testes ou que as vão 
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descrever quando atualmente se sabe que todos temos que aprender a descodificar 

informação em vários formatos. O professores, apesar de nenhum ter formação 

específica em Braille, foram capazes de se aperceber que por vezes os materiais não 

estavam bem transcritos para Braille optando por isso por testes orais. Outra situação é 

os professores não compreenderem que o aluno cego consegue ter uma perceção do que 

o rodeia idêntica ao aluno normovisual, por isso, quando o professor de CFQ refere que 

o aluno cego não sabe o que é 20Km/h ou 20m/s este não é um problema consequente 

da sua falta de visão. 

4.3. O ensino da Física e da Química a alunos deficientes visuais 

4.3.1. Relação entre o professor de apoio, professor de CFQ e o ensino das CFQ a 

alunos cegos 

  

 Perguntou-se aos professores de CFQ se nas suas escolas existia PA. Todos os 

professores,11, referiram que nas suas escolas existia um PA. Assim, foi pedido aos 

professores que explicassem a forma como se articulavam com este profissional na área 

das CFQ (Tabela 10). 

Tabela 10: Forma de articulação entre o professor de ensino especial e professor de CFQ 
 N=11 
Forma de articulação Professores  
Reuniões periódicas e obrigatórias P6 
Solicitação ajuda do PA quando necessária P1;P4;P8:P9 
Presença permanente do PA em todas as aulas de CFQ P10 
Transcrição para Braille de testes e respostas dos alunos cegos pelo PA P3;P5;P11; P9 
Presença do PA nas primeiras aulas P7 
Não referiu P2 

 

A maior parte dos professores de CFQ referiu a solicitação da ajuda do PA 

quando necessária como prática habitual em caso de dúvidas. A título de exemplo um 

dos professores referiu: 
”(…)Sim sim(recorro ao PA) para tratar de assuntos de CFQ. Se for necessário, sei lá, por 
exemplo,  às vezes as figuras, às vezes queríamos dar figuras, ao aluno cego e é muito 
complicado por isso pedia ajuda ao professor de apoio.”P4 

A transcrição para Braille de testes e respostas dos alunos cegos é também 

assegurada pelo PA, e por isso os professores de CFQ tinham necessidade de articular 

com ele para rever assuntos específicos da simbologia da Química e da Física Braille. 

Um dos professores explicou: 
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”(…) nós fazíamos as fichas de trabalho e ela traduzia para Braille…era a professora do 
ensino especial eu dava com antecedência o material. Ele fazia a ficha igual à dos outros 
miúdos. Ele tinha uma máquina própria onde escrevia e depois nos trazíamos o material 
todo que ele (aluno cego) fazia depois entregávamos outra vez à professora…dizíamos a ela 
o que pretendíamos com o objetivo da ficha e ela fazia a correção.”P5 

Uma das formas de articulação com PA referidas foi a sua presença nas reuniões 

periódicas e obrigatórias do CT e outras reuniões com o DT para transmitir informações 

que eram posteriormente transmitidas ao CT. Assim: 
”Ele (PA) ia às reuniões, conhecia os materiais, ia às reuniões periódicas e às obrigatórias, 
não que recordo uma ou outra que ele tivesse que vir cá e que estivéssemos todos mas pelo 
menos com a diretora de turma estava e depois ela também tinha, ela própria (a diretora de 
turma) tinha um tempo com ele aqui na escola.”P6 

A presença do PA era permanente nas aulas de CFQ, de modo a apoiar o aluno em 

qualquer tipo de atividade. Esta situação aconteceu unicamente ao professor P10 que 

explicou desta forma a situação: 
”(…) tive sempre uma professora na sala de aula, mas a professora sabia tanto de FQ como 
o aluno. Estava lá por causa do Braille só. Para ele passar as coisas corretamente. Às vezes 
quem segurava nas coisas de laboratório era a PA. Ela (PA) está sempre, acompanha-o em 
disciplinas. Eu pedi, por exemplo, para o próximo ano, vai-me sair um acréscimo de 45 
minutos no horário de FQ, pedi para ela (PA) estar 90+45. Não devo ser eu o professor para 
o ano, porque em principio vou ter que mudar de escola. “P10 

A presença do PA aconteceu nas primeiras aulas para o ajudar o professor de CFQ em 
questões relacionadas com a gestão de tempo. O professor P7 referiu: 

”Pedi para ela (PA) vir às aulas, pedia para ela vir as aulas, algumas vezes pedi, no início 
pedi e sobretudo no início porque não sabia muito bem gerir o tempo.”P7 

O professor P2 não referiu nenhuma forma de articulação com o PA 

A maior parte dos professores de CFQ interagiam com o PA. Alguns professores 

de CFQ contactavam-nos para tirar dúvidas, outros para pedir transcrições de testes e 

fichas de trabalho. 

Apesar dos professores de CFQ não terem sido questionados quanto à formação 

dos PA, os professores de CFQ referiram que os estes não tinham formação em ciências 

e por isso apresentavam dificuldade em os ajudar nos conteúdos de CFQ. Esta situação 

parece relevante, já que o facto dos professores do ensino especial não terem formação 

em ciências é um dos problemas no ensino das ciências a alunos cegos, apontados por 

alguns autores. Assim, mais do que um professor de CFQ referiu que esta situação 

podia explicar erros detetados em algumas transcrições e algumas reticências em pedir 

ajuda em assuntos relativos às CFQ. Um dos professores referiu que poderia ser mais 

vantajoso ter dois professores de CFQ na sala de aula em vez do PA. Outro professor 

referiu que apesar do PA não ser de ciências estudava os conteúdos para apoiar o aluno 
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cego. Outro professor, que teve o privilégio de ter o PA presente em todas as aulas, 

referiu que apesar de este não ter formação em ciências funcionava como assistente do 

aluno cego nas aulas de laboratório.  

”Questões de Física, o professor (de apoio) está sempre disponível, muitas das coisas que 
tem de transcrever para o aluno cego ele (PA) vai estudar, eu sei porque ele já me disse. É 
possível fazer mas não dá tempo para ele (PA)  aprender aquilo e ensinar à aluna cega, 
entretanto já passou. Não é uma pessoa formada em Física e Química.”P8 

”São eles (PA) que passavam os testes. E havia também uma professora normal que dava 
apoio, por exemplo, o aluno faz em Braille e depois ela passa as respostas para nós. Mas 
nós não temos a certeza se ele escreveu aquilo. Começa logo por ai não é? E muitas vezes 
essa pessoa não sabia nada de Física e ao passar a pergunta para eles não era aquilo que 
eu queria, porque “(…) o que é que está ai escrito?” Que é uma coisa que enerva não é? 
está-se a ver e nem sequer se pode ajudar Nós íamos entregar os testes, o professor de 
apoio era de educação Física e portanto tirou alguma coisa do ensino especial. E era o que 
dava apoio a esses miúdos, apoio de integração suponho, apoio quando a pessoa tinha, por 
exemplo, quando eles precisavam de tirar duvidas, ia-se lá e arranjavam quem lhe desse o 
apoio. Mas quem lhe dava não era ela, ia-me se calhar pedir a mim ou a outra pessoa que 
também não tínhamos aptidões diferentes para ensinar o aluno cego. Mas a FQ não teve 
apoio.” P3 

”(o professor de apoio) Não era da minha área. Porque da minha área se calhar às tantas era 
um colega que poderia estar na minha aula a ajudar. Mas é muito complicado, por mais boa 
vontade que eles tenham (PA), há determinadas figuras que é complicado”P9 

 É desejável que haja articulação entre todos os intervenientes no processo de 

ensino aprendizagem do aluno cego. As declarações mostram que existe um PA nas 

escolas e que realizam algumas das tarefas que são expectáveis tais como, a transcrição 

de documentos Braille. No entanto, estes profissionais não têm formação na área das 

ciências o que pode condicionar o desempenho de algumas das suas funções, já que 

alguns dos professores de CFQ detetaram erros nas transcrições e referiam que o PA 

não conseguia ajudar em alguns assuntos da disciplina. Segundo vários autores, 

(Norman, Caseu & Stefanich,1998; Villanueva, et al, 2012), os professores do ensino 

especial não têm formação em ciências e apesar de alguns professores de ciências terem 

formação em NEE o apoio que o aluno cego devia receber, por parte dos professores do 

ensino especial nas áreas científicas, pode ficar comprometido, uma vez que, o tempo 

dedicado às ciências no apoio prestado pelo professor do ensino especial é reduzido. 

  Os alunos foram questionados quanto à existência de um professor de educação 

especial na sua escola para assim averiguar se com ele tratavam de assuntos 

relacionados com a Física e a Química. Todos os alunos cegos referiram que na sua 

escola havia um professor de apoio, à exceção do aluno A2. No entanto, este aluno 

explicou que o seu professor de CFQ chegou a marcar uma hora para lhe dar 

explicações e prestar apoio na disciplina de CFQ.  
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De seguida, os alunos cegos foram questionados se abordaram com o seu PA 

assuntos relacionados com a disciplina de CFQ. Os alunos A1, A5 e A8 referiram nunca 

ter abordado com os seus PA temas de CFQ principalmente porque estes não tinham 

formação na área de ciências. Outros alunos cegos pensavam que o PA existia 

unicamente para transcrever os testes para Braille. Conforme explicaram o aluno A1 e 

A5: 
” Ela (PA) não sabia nada disso (de CFQ). Ela só sabia de filosofia. Olha dava-me mais 
apoio nessa coisa dos livros se fosse alguma coisa de francês, agora se eu fosse- lhe falar de 
FQ, olha, não fales comigo. Só ajudava na grafia Braille e já não foi mau.”A1 

” Tinha mas esse professor (PA) era só para, para passar testes e assim.”A5 

O aluno A8 era acompanhado por um PA, no entanto, quando tentou abordar com ele 

assuntos de CFQ foi encaminhado para os professores de CFQ que davam apoio extra à 

disciplina. Assim este aluno, para além de apoio com o PA tinha apoio duas vezes por 

semana a CFQ, uma vez com a sua professora e outra vez com outro professor de CFQ 

da escola. 

”Sim. De vez em quando, mas era mais o professor de apoio (que ajudava na exploração 
dos diagramas e modelos utilizados em CFQ (O professor de apoio que o aluno refere é o 
professor de CFQ, que não era professor da sua turma.) Cheguei a tentar e ele (PA e ensino 
especial) disse, olha faz isso com o professor de apoio e com tua professora que eu não 
percebo nada disto. É assim, a FQ envolve muita matemática e ele (PA) não é tanto dado às 
matemáticas”A8 
 

Dos oito alunos cegos entrevistados, só quatro referiram ter tratado de assuntos de CFQ 

com o seu PA. Assim, perguntou-se aos quatro aluno cegos que tipo de apoio 

receberam, em assuntos relacionados com as CFQ, por parte do PA, as suas respostas 

estão agrupadas em seis categorias de resposta na tabela 11. 

Tabela 11: Tipo de apoio recebido pelo aluno cego do se PA sobre assuntos de CFQ. 
 N=4 
Tipo de apoio Alunos  
Exploração de materiais táteis A7, 
Análise de gráficos A7 
Compreensão de conteúdos específicos de CFQ A7 
Realização dos trabalhos propostos A4 
Esclarecimento de dúvidas sobre simbologia da Química e da Física Braille A3; A4 
Não concretizou A6 

O apoio fornecido pelo PA aos alunos cegos relativamente a assuntos das CFQ 

estavam relacionados com: 

- a exploração materiais táteis, tal como explicou o aluno A7: 

”Também. Com o professor de apoio também (explorava figuras)”.A7  
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- o esclarecimento de dúvidas sobre simbologia da Química e da Física Braille 

conforme se pode ver nas seguintes transcrições: 

”fazia testes a Braille e ele tinha que passar aquilo para a escrita a negro, e pronto, quando 
eu tinha dúvidas em algum sinal ele tentava sempre procurar informação. (…) Era mais 
complicado (a disciplina de CFQ) porque ele não era professor de FQ. Mas ele (PA) 
pesquisava em livros ou íamos os 2 pesquisar a Internet.”A3 

- na realização de trabalhos propostos no âmbito da disciplina de CFQ, tal como referiu 

o aluno A4: 

”Não, ele só me ajudava a fazer os trabalhos (propostos pela professora de CFQ). Eu 
estudava mais com a minha tia (que é engenheira Química). (…) Principalmente quando 
metia aqueles símbolos difíceis do Braille e (o PA) ajudava-me.”A4 

-  na análise de gráficos, referiu A7 : 

”E até numa das aulas até o professor me explicou os gráficos de velocidade-tempo.”A7 

-  na compreensão de conteúdos específicos das CFQ explicando: 

”(…) por exemplo, tratei de um tema que era a eletricidade e o professor (de apoio) até me 
explicou como é que era, como é que funcionavam aqueles fios todos. Para ligar uma 
campainha.”A7 

O aluno A6 não explicou ou referiu o apoio recebido pelo PA. 

 Depois, foi pedido aos quatro alunos que receberam apoio que dessem a sua 

opinião quanto à utilidade do apoio dado pelo PA nos conteúdos de CFQ ao que os 

quatro alunos responderam que o apoio foi útil. O aluno A8, referiu que o apoio dado 

não teve utilidade.  

Também os alunos cegos apontam a falta de formação dos PA em ciências como a 

principal barreira que têm relativamente ao apoio por parte destes profissionais. O facto 

de os PA dizerem aos alunos que não os podiam ajudar em CFQ mostra que não se 

encontram preparados para prestar apoio aos alunos cegos, nas áreas científicas. Um dos 

alunos referiu que estudava juntamente com o seu PA os assuntos relacionados com as 

CFQ mas a maioria referiu que o apoio recebido na disciplina era dado por professores 

de CFQ em aulas extra. Um dos casos curiosos é que um aluno tinha aula extra com o 

seu professor de CFQ e com outro professor de CFQ da escola.  

Outra situação recorrente é os alunos dizerem que o PA servia unicamente para 

fazer transcrições para Braille. Ora os professores de Educação Especial 3, com o 

código 930, são os professores do apoio educativo a crianças e jovens com cegueira ou 

baixa visão e a estes compete lecionar áreas específicas como leitura e escrita em 

Braille, orientação e mobilidade, treino de visão e atividade motora adaptada, apoio à 
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utilização de materiais didáticos utilizados e tecnologias de apoio, tal com está previsto 

naos artigos 7º e 28º do Decreto-Lei nº3/2008 de 7 de janeiro. Se o aluno cego pensa 

que o seu professor de apoio serve unicamente para transcrever documentos pode 

indicar que o apoio nas áreas descritas não é dado. Este tipo de apoio quase inexistente 

nas CFQ pode condicionar o sucesso dos alunos na disciplina. 

4.3.2. As aulas de CFQ na perspetiva dos alunos cegos e dos professores de CFQ de 

alunos cegos 

4.3.2.1. Perspetiva dos alunos cegos sobre as aulas de CFQ 

 

Foi pedido aos alunos cegos que explicassem como foram lecionadas as suas 

aulas de CFQ. Os alunos centraram-se mais nas dificuldades que a disciplina de CFQ 

lhes colocava ou na tarefa que mais se repetia nas aulas de CFQ. Assim, na tabela 12, 

estão as categorias de resposta relacionadas com a forma como decorriam as aulas de 

CFQ, segundo a perspetiva dos alunos cegos 

Tabela 12: Modo como as aulas de CFQ foram lecionadas, perspetiva dos alunos. 
 N=8 
Lecionação das aulas de CFQ f*  
Realização de atividades laboratoriais 1 
As aulas não estão adaptadas aos alunos cegos 2 
Realização de trabalho de grupo 1 
Aprendizagem de uma nova grafia 1 
Utilização da máquina Braille 2 
Utilização de modelos e gráficos 2 
Não respondeu 2 

*Nota: A frequência total é superior a 8 porque alguns dos alunos mencionaram mais do que 

uma informação sobre a forma como forma lecionadas as aulas de CFQ. 

 

Para explicar como decorriam as aulas de CFQ os alunos cegos referiram que 

nessas aulas acontecia: 

- realização de atividades laboratoriais na disciplina de CFQ, dizendo: 
”Então, nós escrevemos o sumário, depois a professora começava a ditar os apontamentos e 
às vezes fazíamos experiências. (…)” A4 

- realização de trabalhos de grupo, explicando-se da seguinte maneira: 
“É que os meus colegas vão para grupo e eu, não sei porquê, comigo isso não acontece, 
parece que sou sempre a última, não sei, eles só vão ter comigo em último recurso se não 
tiverem ninguém. É sempre assim. Agora vamos fazer trabalho de grupo e eu fico ali, então 
prefiro fazer as coisas sozinha. Mas às vezes até fico a espera, deixa ver se alguém se 
oferece para ficar comigo, ai eu vou ficar com este, eu vou ficar este, eu vou ficar com 
este.” A1 
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- utilização de modelos e gráficos, particularizando com a situação da Tabela Periódica 

da seguinte maneira. 
”As aulas (de CFQ) são um bocadinho, portanto, chatas porque mexe muito com o estar a 
ver e pronto, há coisas que se pode dispensar e outras que não, por exemplo, gráficos ou 
mesmo na tabela periódica (…). Era um livro, mas é que era só um livro para uma tabela 
(…). O período é que era um bocadinho mais complicado mas pronto, porque o período é 
uma linha. O número atómico porque era assim, aquilo começava pelo nome, número 
atómico, número de massa. Nós tínhamos que ir procurar pelo grupo. E pelo grupo era um 
bocadinho complicado. Tinha que andar à procura dele (do elemento químico). Perdia 
muito mais tempo muito mais. Eles (colegas normovisuais) têm numa tabela assim e eu 
tinha num livro assim (faz gestos a comparar o tamanho).” A8 
 

- utilização  da máquina Braille, a título de exemplo um dos alunos referiu: 
” Escrevia alguma coisa na máquina. E era muita coisa, inclusive fazia os testes na 
máquina.” A7 
 

- aprendizagem de uma nova grafia, referindo-se à Simbologia da Química e da Física 

em Braille. Assim, o aluno A3 disse: 
”Xi. É complicado. Os sinais em Braille e tudo é totalmente diferente dos sinais, pronto, da 
escrita normal e depois baralha muito. É preciso aprender, é quase como uma grafia nova. 
Atrapalhou, bastante. Porque eu só comecei com o Braille exatamente no 7º ano. Porque até 
lá eu ainda conseguia ver, para escrever e para ler. Só que depois pronto, perdi a visão e 
tive mesmo que começar com o Braille. E então nesse ano foi começar tudo, foi na 
Matemática, foi na FQ. Foi muita coisa.” A3 

Dois dos alunos, referiram que as aulas de CFQ não estavam adequadas aos alunos 

cegos porque não existiam materiais adequados, concretizando com a necessidade de 

utilizar gráficos mas que estes, não podiam ser transcritos para a forma tátil e por isso se 

sentia prejudicado, já que estes eram, por vezes, imprescindíveis para a realização de 

alguns exercícios, conforme se pode ver nas seguinte transcrições: 
”Sei lá o que é que eu dizia, dizia que se calhar as aulas não estão assim bem adaptadas 
para nós, por causa dos gráficos sobretudo. Porque há gráficos que não podem ser 
transcritos, alguns que podem mas outros não e isso parece que não mas prejudica muito até 
porque eu fui muitas vezes prejudicada por causa disso, a professora mandava fazer os 
trabalhos de casa e eu sempre queria faze-los mas às vezes acontecia que ou tinha gráficos e 
não os entendia ou então dizia que aquele gráfico não podia ser transcrito”A1 
 

Dois dos alunos não responderam à questão. 

Com estas respostas pode confirmar-se que a disciplina de CFQ coloca aos 

alunos desafios diferentes de outras disciplinas. Nesta disciplina para além da 

necessidade de utilização de competências matemáticas, referidas pelos alunos 

como sendo uma dificuldade, os alunos têm que utilizar modelos e participar de 

forma ativa nas atividades laboratoriais. A análise de gráficos táteis, segundo 

Schleppenback (1996), pode ser imprecisa e morosa e por isso é que estes gráficos 

devem ser simples, a grafia matemática e a simbologia da Química e da Física 
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Braille obriga a conhecimentos específicos que muitas vezes os alunos não 

dominam, tal como alertam nos seus estudos Camargo, Silva & Filho (2006) e 

Costa, Neves & Barone (2006). As aulas no laboratório exigem uma quantidade 

de adaptações que se não forem feitas colocam os alunos em desigualdade no 

acesso ao conhecimento (Supalo, 2010). Assim as descrições feitas pelos alunos 

vão ao encontro do que é referido nos estudos realizados sobre cegueira e as CFQ, 

na medida em que para que os alunos se sintam incluídos na disciplina é 

necessário que se dê atenção aos vários fatores enunciados pelos alunos.  

4.3.2.2. As adaptações introduzidas pelos professores na lecionação dos conteúdos 

de CFQ 

 

Perguntou-se aos professores de CFQ se realizaram adaptações ao nível dos 

temas programáticos de Física e Química para os seus alunos cegos. Relativamente a 

esta questão, todos os onze professores realizaram algum tipo de adaptação 

relativamente aos conteúdos da disciplina. Foi pedido aos professores que indicassem 

quais as adaptações que fizeram ao nível dos temas programáticos de CFQ. Alguns 

professores, quando questionados quanto a este assunto referiam não ter realizado 

qualquer adaptação, no entanto, no decorrer da entrevista explicaram alguns dos seus 

procedimentos demonstrando que o fizeram. Na tabela 13, estão indicadas as principais 

adaptações que os professores de CFQ tiveram necessidade de fazer. Na mesma tabela, 

estão também registadas as explicações dadas pelos professores, já que para cada 

adaptação feita houve mais do que uma forma de atuar. 

As adaptações dos temas programáticos foram realizadas ao nível: 

- da simplificação de conteúdos. A simplificação dos conteúdos foi feita por diferentes 

motivos. Alguns professores, dois, referiram que certos assuntos não eram abordados ou 

então eram ensinados de uma forma superficial porque o aluno não iria dar continuidade 

aos estudos na área das ciências, ou não teria necessidade de efetuar certas 

aprendizagens, conforme se pode ver nos exemplos seguintes: 

” Na altura a exigência foi especificada foi menos exigente para o aluno cego do que para 
os outros. Portanto sempre pensando que o aluno cego não iria para a área de ciências, aliás 
o aluno cego dizia que gostava muito de matemática e Física mas o problema era as coisas 
que tinha que ver e que não via. Na altura do último teste de movimentos da Física, o teste 
do aluno cego foi muito pequenino, desenhar uns pontos no computador, não o mandei 
calcular declives de reta.”P3 
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” Esta ultima matéria, por exemplo, nós demos a matéria de uma forma mais superficial 
porque achamos que não vai ser necessário para o futuro dele, eu posso perfeitamente como 
professor e como conheço os anos todos, dizer, esta matéria não interessa para este aluno 
específico. Porque é que eu vou estar a massacrar o miúdo com conteúdos, se ele já não vê, 
uma coisa que é mostrar átomos, moléculas, o que interessa é que eles existem, agora se são 
grandes se são pequenos, há certas coisas que não vale a penar, um miúdo invisual não vale 
a pena estar a explicar”P10 

Tabela 13: Adaptações ao nível dos temas programáticos de Física e Química 
   N=11 

Adaptações  Explicação  f Total 
Das Representações Construção de gráficos que não existiam no livro do aluno 1  
 Elaboração de esquemas em relevo que o livro não tinha 1 6 
 Descrição de gráficos, tabelas e figuras 4  
Da simbologia da  Química e da Física 
Braille 

Apoio ao aluno para estudar a simbologia da Química e da 
Física Braille 

1 2 

 Substituição das letras gregas 1  
Da utilização do laboratório Ausência de participação do aluno quando era necessário 

a visão 
1 2 

 Adequação de procedimentos: o aluno cheirava os 
reagentes 

1  

Da simplificação de conteúdos Simplificação de conteúdos que envolvessem 
competências matemáticas 

5 9 

 Não há necessidade de efetuar algumas aprendizagens 2  
 Ausência de continuidade de estudos na área científica 2  

*Nota: A frequência total é superior a 11 visto que alguns professores indicaram mais do que 
uma adaptação 
 
Outros professores, cinco, explicaram que a simplificação de conteúdos se prendeu com 

as dificuldades que o aluno sentia na disciplina de matemática e, por isso, também na 

disciplina de CFQ era necessário tornar mais simples as questões que envolvessem 

cálculos e gráficos. A título de exemplo um dos professores referiu: 

”Alguns conceitos não exijo tanto, não aprofundo, portanto em termos de gráficos foi um 
problema para ele fazer interpretação e leitura de gráficos. É uma confusão. Portanto ele 
tem dificuldades (…). Em termos de cálculos rapidez, aceleração, velocidade, não lhe peço 
porque depois é difícil a tradução, a forma como ele faz.”P2 

- das representações. Estas alterações consistiram na construção de gráficos que não 

existiam no livro do aluno e na elaboração de esquemas em relevo que os livros não 

incluíam ou na descrição de gráficos, tabelas e figuras conforme se pode ver nas 

declarações dos professores P9 e P1: 

”(…)com as forças ainda fiz, mas era tudo por extenso, e a força e direção tal e então ele 
conseguia com os sentidos, ou sentidos diferentes, ele conseguia fazer a resultante.”P9 

”(…)os manuais que o aluno cego tem, são manuais de FQ mas devem ser manuais antigos, 
eles não estão de acordo com o programa atual e essas imagens ele não as tinha, então o que 
é que eu tive que fazer, o teste tudo que fosse de letras normais a preto, o professor de apoio 
passava para Braille e as imagens tive que recalcá-las.”P1 

- da utilização do laboratório. Um dos professores referiu que adequava os 

procedimentos para que o aluno cego pudesse utilizar outros sentidos no laboratório 
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nomeadamente, o olfato. No entanto, um dos professores referiu se verificava ausência 

da participação do aluno quando era necessário realizar observações, conforme se pode 

ver na transcrição seguinte: 

” Sim, sim (fiz adaptações). Tínhamos mesmo a adaptação do currículo para o aluno cego.  
(…) Sempre que era uma situação em que, por exemplo em que seria necessário que na 
parte experimental ela tivesse visto, toda essa componente, ela não tinha, era-lhe retirada 
(…)”P6 

- da simbologia da Química e da Física Braille, já que os alunos tiveram apoio com o 

PA ou em aulas extras com o professor de CFQ. Também houve a necessidade a 

substituição das letras gregas por outros símbolos. A título de exemplo o professor P5 

referiu: 

”Recorri (a adaptações), porque por exemplo, nos dávamos as fórmulas Químicas, e era 
muito complicado para ele estar a ser, portanto a ouvir e tal mas ele tinha alguns livros onde 
havia as fórmulas Químicas em Braille e portanto ele estudava isso comigo e com a 
professora na sala de apoio. Eu dizia o que se esperava da fórmula Química, os índices, 
símbolos e ele ía aprendendo aquilo junto com a professora num manual próprio.” P5 

De acordo com as respostas dos professores, depreende-se que estes tiveram a 

preocupação de alterar práticas em função das necessidades dos seus alunos. O que se 

pode tentar analisar é se essas mudanças terão sido benéficas e inclusivas. Uma das 

situações referida pela maior parte dos professores foi a questão da simplificação dos 

conteúdos. Deve ter-se em atenção que nenhum dos alunos cegos, dos professores de 

CFQ, estavam identificados como tendo problemas cognitivos ou de aprendizagem, 

sendo a sua deficiência unicamente sensorial. Os autores Jones et al (2006); Sahin & 

Yorek (2009), Fulton (2008), Rooks-Ellis (2014), referiram nos seus estudos que os 

alunos cegos não têm problemas cognitivos e têm as mesmas capacidades que os seus 

pares normovisuais. Se forem feitas adaptações para estes alunos eles podem conseguir 

um grande sucesso na aprendizagem de conceitos científicos. No entanto alguns dos 

comentários mostram, tal como na bibliografia (Becck-Winchatz & Riccobono, 2007; 

Sahin & Yorek, 2009), que muitos professores têm baixas expectativas quanto às 

capacidades do aluno cego e por isso o professor decide que conteúdos interessam ao 

aluno cego ou não Decidindo assim, sozinhos ou com a conivência do PA, não ensinar 

alguns dos conteúdos curriculares. Esta atitude, apesar de ser tomada na tentativa de 

poupar o aluno cego à frustração na realização de tarefas consideradas difíceis pelo 

professor, não é inclusiva, uma vez que priva o aluno do conhecimento. Esta privação é 

decidida por um professor que não é especialista na área do ensino dos cegos e por 

vezes pelo PA, que na maioria das vezes não tem formação na área das ciências. Para 
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além disso, a maioria dos professores de ciências tem pouca experiência de trabalho 

com alunos cegos, assumindo algumas visões estereotipadas sobre o que estes alunos 

são capazes de fazer situação referida por Jones et al (2006), citando Stefanich & 

Normam e detetada também por Norman, Caseu & Stefanich (1998), e Villanueva 

(2012). Devemos lembrar-nos que a visão não é um fator condicionante, para 

compreender alguns dos fenómenos, já que muitos não podem ser observados.  

Para além disso, mais do que um professor, sete, referiu que houve menos 

exigência com estes alunos, o que não é desejável numa escola inclusiva. Algumas 

destas sugestões tiveram muitas vezes origem no PA. Um dos professores, P1 referiu 

que o PA sugeriu retirar partes do programa de CFQ mas o professor de CFQ não 

concordou. Segundo o PA, alguns assuntos seriam difíceis para o aluno cego. O PA do 

professor P1 também pensava que seria melhor para o aluno retirar os gráficos mas, 

mais uma vez, o professor P1 não concordou e construiu gráficos conforme se pode ver 

nas citações seguintes: 
”(…) o PA tinha dúvidas que isso funcionasse e chegou-me a pedir que não desse essa parte 
do programa, mas eu achei que era extremamente importante porque da parte do programa 
da FQ, essa é a parte mais palpável no sentido em que está mais ligado ao mundo real. E 
achei que o aluno cego não ia ficar completo como pessoa se não percebesse de onde é que 
vem as fases da Lua, quais são, como é que acontecem os eclipses. Porque depois o que ele 
vai ouvir da televisão, no caso de ser um eclipse vai ser informação insuficiente, ele não vai 
conseguir perceber.”P1 

”(…) o PA dizia, se calhar essa parte é melhor não dar, porque metia gráficos. Por exemplo 
na parte das misturas de substâncias, identificar pela densidade e pelo ponto de ebulição e 
de fusão de substâncias, usa-se muito os gráficos. E ele era da opinião que não desse os 
gráficos. (…) fazia gráficos com, em relevo, utilizando cordas, botões para os pontos, 
construía-mos material com que nós tínhamos a mão .”P1 

No entanto, o Professor P1 optou por adaptar esses conteúdos com materiais 

feitos à medida das necessidades do seu aluno cego, conseguindo o apoio também do 

PA. Da mesma forma que o professor P1 construiu materiais táteis outros também o 

fizeram o que vai de encontro às necessidades do aluno cego em ter acesso a materiais 

que privilegiam o tato. Outra das mudanças referidas no laboratório foi a utilização de 

outros sentidos para percecionar os fenómeno. O uso do tato, de outros sentidos, de 

objetos reais e diagramas táteis é recomendável no processo de ensino e aprendizagem 

dos alunos cegos (DEGNL, 2001; Fulton, 2008; ME, 2008). A interação entre os 

professores das diferentes disciplinas e o PA é também expetável e verificou-se em 

alguns dos casos (ME, 2008). No entanto, um dos professores referiu que quando era 

necessário efetuar observações o aluno cego não participava devido à sua falta de visão. 

De acordo com Supalo (2010), a observação é imprescindível nas ciências e a falta de 
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visão pode ser colmatada com instrumentos variados que deviam estar à disposição do 

aluno cego durante as aulas práticas para evitar que este fique excluído da prática das 

ciências. Segundo, Beck-Winchatz & Riccobono (2007), quando não são feitas as 

adaptações os alunos desinteressam-se pelas ciências. 

4.3.2.3. As preferências dos alunos cegos por temas de CFQ 

 

Os alunos cegos do ES foram questionados quanto aos temas de Física e 

Química que gostaram mais de estudar e quais os temas que gostaram menos de estudar. 

Também lhes foi pedido que explicassem as suas preferências. Na generalidade, os 

alunos tiverem dificuldade em distinguir os temas de Física dos temas de Química e por 

isso, a investigadora pediu que os alunos indicassem de entre os temas estudados na 

disciplina de CFQ os que teriam gostado mais e quais teriam gostado menos. Também 

foi pedido aos alunos que explicassem a razão das suas preferências. Assim, na tabela 

14 encontram-se os temas de Física que os alunos indicaram como tendo gostado mais 

de estudar. Repare-se que, dos oito alunos entrevistados, dois dos alunos não apontaram 

nenhum tema de Física que tivessem gostado de estudar e outros três referiram não ter 

gostado de nenhum. Só três alunos indicaram pelo menos um tema de Física que 

gostaram de estudar. Tal como expressou o aluno A3. 
”Errr. Não. Eu sinceramente não gostava muito. Tinha (boas notas). Ei pá, isso também 
acho que uma pessoa mesmo que não goste tem que se esforçar para tirar boas notas para 
arrumar com aquilo. Acho que é isso mas não era a disciplina que dissesse que gostava.”A3 

Tabela 14: Temas de Física que o aluno gostou mais de estudar 
       N=8 
Temas de Física A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Circuitos elétricos - X - - - X - - 
Som - - - - - - X - 
Universo - - - - - - X - 
Nenhum X - X X - - - - 
Não refere - - - - X - - X 

 

O tema dos circuitos elétricos foi indicado como um tema que dois alunos 

gostaram mais de estudar. Um dos alunos justificou que o facto de ter realizado 

atividades laboratoriais contribuiu para que este fosse o tema de Física que mais gostou 

de estudar. Assim o aluno A6 disse: 
”A corrente elétrica que é uma matéria que se dá no 9º ano. Acho que é uma coisa 
interessante. Sim, também tentamos, a fazer muitos testes, posso dizer que até apanhamos 
choques, foi normal mas, não, mas cheguei a apanhar, posso dizer que apanhei no 9º ano 
muitos choques.”A6. 
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Um dos alunos, A7, referiu que para além do som gostou também de estudar o Universo 

já que neste conteúdo não teria que utilizar competências matemáticas. Tal opinião foi 

emitida da seguinte forma: 
” O que eu gostei mais mesmo foi por exemplo o Sistema Solar, as galáxias, as estrelas. O 
nosso lugar no universo. Porque achei assim mais simples, por não envolver tanta 
Matemática.”A7 

Foi pedido aos alunos que indicassem qual o tema de Física que gostaram menos 

de estudar na disciplina de CFQ. Os alunos tiveram mais facilidade em indicar um tema 

de que gostaram menos do que um tema que tivessem gostado. Assim na tabela 15 pode 

ver-se que quatro alunos não indicaram qualquer tema de Física que não tenham 

gostado, enquanto outros quatro indicaram pelo menos um tema de Física, que não 

gostaram de estudar. O aluno A3 indicou três temas de Física que não gostou de estudar. 

Tabela15: Temas de Física que o aluno menos gostou de estudar 
       N=8 
Temas de Física A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Forças X - - - - - - - 
Colisões - - X - - - - - 
Eletricidade - - X - - - - - 
Densidade - - - X - - - - 
Luz - - X - - - - - 
Lei de Newton - - - - - - - X 
Não refere - X - - X X X - 

 
Quanto aos temas de Física que os alunos cegos indicaram como os temas que 

gostaram menos de estudar cada aluno, que respondeu à questão, referiu um tema 

diferente. No entanto, as razões que apontaram para justificarem o tema que menos 

gostaram de estudar foram de certa forma comuns. Por exemplo os alunos apontaram a 

necessidade do uso de imagens como uma razão para não gostarem de estudar 

eletricidade, colisões e luz. Esta situação pode ser ilustrada com as declarações de um 

dos alunos: 
”Menos (gosto), lembro-me que era aquela coisa das colisões. (…) os choques. Isso era um 
choque para mim. Porque aquilo tinha muitas imagens. Era essa parte e também a da 
eletricidade e dessas coisas. (…) eu não gostava da Luz. Detestava a Luz. Porque também 
tinha que saber muitas imagens e depois também acho que havia lá uma coisa que era cores 
e eu não sei o que é.”A3 

No caso das leis de Newton e da Densidade, temas apontados como menos preferidos 

pelos alunos cegos, o problema está relacionado com o uso da matemática, já que é 

necessário realizar cálculos ou interpretar gráficos. Assim os alunos A4 e A8 referiram. 

”No 7º ano foi a das densidades (que gostou menos). Tudo que metesse assim cálculos eu 
não gostava.”A4 
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” Leis de Newton. Porque era muito confuso. Muito por causa da matemática, era. E depois 
aquilo dos y e dos x fazia-me confusão. Porque eu depois pensava assim, eu não posso 
somar x com x, dá-me x, ora esta, então se fosse 2 e 2 pronto fazia e da 4, isso é lógico. 
Agora, somar x, somar a e somar b, é um bocadinho chato.”A8 

Um dos alunos referiu que a dificuldade em fazer abstrações seria a razão para não ter 

gostado de estudar as Forças explicando-se do seguinte modo: 

”(…) na parte da Física é que era muito complicado. Gostava da disciplina mas por vezes 
era difícil por causa daquela coisa das forças, das conectoras, era muito difícil para as 
pessoas cegas estarem a imaginar a força que vai para cima, a força que vai para baixo.”A1 

Como se sabe a disciplina a de Física e da Química oferece dificuldades aos 

alunos cegos uma vez que os conceitos abordados são invisíveis e abstratos e estão, por 

isso, muito dependentes de representações visuais (Jones et al, 2006). Assim, são 

necessárias algumas adaptações nomeadamente o uso de diagramas. No entanto, os 

alunos referem que não gostavam de alguns conteúdos de Física porque estes obrigavam 

ao uso de imagens. A utilização de diagramas táteis é uma necessidade para a 

aprendizagem e ensino de alguns conteúdos, mas estes devem também ser adequados e 

os alunos devem estar habituados à sua utilização para que estes materiais constituam 

uma ajuda e não um problema. Os alunos devem estar familiarizados com estes 

materiais já que segundo Wild & Hinton (1994), a experiência de utilização torna mais 

rápida a sua análise e ajuda os alunos a reconhecerem a necessidade de os utilizar. A 

utilização da matemática é para os alunos a justificação para não gostarem de alguns 

conteúdos. Quando a utilização da matemática não é tão evidente os alunos são capazes 

de indicar que gostam do tema precisamente porque, segundo eles, não têm que utilizar 

matemática. A título de exemplo um dos alunos referiu: 
”acho que uma pessoa invisual é, eu posso dar um exemplo, a Matemática é muito 
complicado para uma pessoa cega. Posso dizer que é. Porque a matemática, por exemplo, a 
matemática posso dizer que no 9º ano têm muita geometria, a gente aprende muita 
geometria. Muitas figuras, muito, aquilo dos triângulos, muita coisa não é? E a Física 
também implica os cálculos também.”A6 

A situação da matemática já foi referenciada pelos professores de CFQ, na 

secção anterior, e neste caso a dificuldades com a matemática é também referenciada 

pelos alunos. Esta sincronia parece apontar para alguma falha no desenvolvimento das 

competências matemáticas do aluno cego. Realmente na bibliografia refere-se que o 

domínio do Braille é muito importante para o desenvolvimento das aprendizagens do 

aluno cego bem como o código unificado da matemática estando mesmo contemplado 

na legislação portuguesa. Assim, o decreto-lei nº3 de 2008, alínea b prevê “o ensino e 

aprendizagem da leitura e escrita Braille bem como das suas diversas grafias e domínios 
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de aplicação.”, subentendendo-se aqui as grafias da Matemática, da Física e da Química 

No entanto, estudos apontam para o pouco domínio do Braille e portanto também do 

código matemático (Camargo, Silva & Filho 2006; Costa, Neves e Barone, 2006), o que 

pode explicar as opiniões dos alunos.  

Quanto aos temas de Química os alunos indicaram também temas de que 

gostaram, tendo alguns deles justificado as suas opções (Tabela 16). Um aluno referiu 

não ter gostado de estudar nenhum tema de Química e três alunos não referiram um 

tema que tivessem gostado de estudar. 

Tabela 16: Temas de Química que os alunos cegos gostaram mais de estudar 
      A=8 
Temas de Química A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 
Misturas de substâncias X - - - - - - - 
Reações ácido base - - - X - - - - 
Elementos Químicos e TP - - - - - X - X 
Nenhum - - X - - - - - 
Não refere - X - - X - X - 

 

As misturas de substância e a Tabela Periódica foram indicados como os temas 

preferidos. Uma das razões apontadas para a primeira escolha foi o tema não exigir 

abstrações da parte do aluno. 

Assim relativamente às misturas de substâncias um dos alunos referiu: 
”(…) gostei daquela coisa das misturas e assim. Na parte da Química como não era assim 
de tanta imaginação, de tanta coisa, percebi melhor.”A1 

No caso dos elementos químicos e Tabela Periódica o que contribuiu para este ser um 

tema preferido foi mais uma vez os alunos considerarem que é um tema em que a 

memorização é privilegiada conforme se pode verificar nos seguintes exemplos de 

resposta: 

”Tabela periódica (o que gostou mais de estudar). Apesar de ter dado tanto trabalho, deu-
me um coiso especial. Porque era um horror, eu tive que decorar o 1º, o 2º, o 17º e o 18º. 
Decorei-os mesmo. Na altura eu sabia-os de cor praticamente. Na altura eu sabia 
praticamente todos os elementos. Achei piada e depois também, achei piada aos 
símbolos.”A8 

” Ai como é que era aquilo, era uma parte, gostei mais da parte da Química, da parte da 
Física não gostei nada. (…) Não sei porquê, achei mais fácil.(…) Na parte da Química 
como não era assim de tanta imaginação, de tanta coisa, percebi melhor. Olha, os meus 
colegas também acharam piada porque eles davam-se melhor com a Física. Dizem que é 
mais fácil para mim, não foi. Que eu na parte da Física tirava sempre negativas quando 
comecei a dar o programa da Química é que comecei a tirar 3 e 4. Foi engraçado até. Se 
calhar (não gostava de Física) porque havia mais diagramas e eu não sei.(...) Depois às 
vezes não havia os livros a tempo e horas” A1. 
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As reações ácido–base foram referidas como um dos temas de Química que os alunos 

cegos gostaram mais, não porque realizou atividades laboratoriais mas porque realizou 

um trabalho escrito, conforme se pode ver na seguinte declaração: 

” A do ano passado, foi aquela das reações ácido base (que gostou mais). Tinha curiosidade 
e depois fizemos um trabalho escrito sobre isso e comecei a gostar.”A4 

Os temas que os alunos indicaram como tendo gostado menos na parte da 

Química estão indicados na tabela 17 e foram as Equações Químicas e a Lei de 

Lavoisier. Dos oito alunos participantes, três dos alunos cegos, A1, A3 e A4 não 

referiram qualquer tema de Química que tenha gostado menos de estudar. 

Tabela 17: Temas de Química que o aluno menos gostou e estudar 
       N=8 
Temas de Química A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 
Equações Químicas - X - - X - X X 
Lei de Lavoisier - - - - - - - X 
Não refere X - X X - - - - 

 

As equações Químicas, segundo os alunos são complicadas e abstratas conforme 

se pode ver nos exemplos de resposta seguintes: 
”Talvez as equações Químicas (que não gostou). Eram um bocado complicadas.”A5 

” As fórmulas Químicas. Porque eu não sou, não sou lá muito virado para os números. Sou 
mais virado para as letras e coisas assim mais concretas. Objetivas e a Químicas às vezes 
era um bocado abstrata. A Física não era tão abstrata. Era mais concreta e objetiva, 
inclusivamente fazíamos experiências.”A7 

O aluno A4 não gostou de estudar os temas de Química que envolviam cálculos 

matemáticos mas não conseguiu especificar nenhum dizendo: 
”Foi (a que gostou menos) a da Física e a parte da Química que tinha aquela 
matemática.”A4 

Apesar dos alunos não concretizarem com exemplos a matemática é sempre 

apontada como a razão das suas dificuldades.  

No caso da Química os temas preferidos dos alunos eram os que não exigiam 

matemática. O facto de os alunos indicarem as equações Químicas como o tema que 

menos gostaram era já expetável já que a simbologia da Química e da Física Braille é de 

complexa utilização. A representação de estruturas pode tornar-se um problema na 

representação em si e na sua interpretação porque em Química utilizam-se figuras que 

representam átomos e moléculas e se os alunos cegos não as conhecerem e não tiverem 

acesso a elas ficam excluídos do processo de aprendizagem deste ramo das ciências. De 

admirar foi os alunos cegos não referirem um tema de Química que tivessem gostado 



114 
 

por terem utilizado o laboratório. Repare-se que um dos alunos diz ter gostado de 

estudar as reações ácido base porque fez um trabalho escrito e não atividade 

laboratorial. 

4.3.2.4. A dificuldade de aprendizagem dos temas de CFQ por alunos cegos, 

perspetiva de professores e alunos 

 

Depois de questionar os alunos quanto aos temas de Física e de Química que 

mais gostaram, perguntou-se, aos oito alunos cegos participantes no estudo, quais os 

temas abordados na disciplina que classificavam como mais fáceis e quis os que 

consideravam mais difíceis. O objetivo era averiguar se os temas que os alunos 

classificaram como aqueles gostavam mais e os que gostavam menos correspondiam, 

respetivamente, aos temas mais fáceis e mais difíceis de aprender. Os alunos A1 e A8 

referiram que os temas mais fáceis de aprender são os mesmos que apontaram como os 

temas que mais gostaram. Também explicaram que os temas que menos gostaram 

coincidem com os que tiveram mais dificuldade. Pediu-se também, aos 11 professores 

de CFQ, que indicassem quais os temas mais fáceis e mais difíceis, para os alunos 

cegos, na disciplina de CFQ. Sendo assim, na tabela 18, estão organizados os temas de 

CFQ que professores de CFQ e alunos cegos indicaram como sendo os mais fáceis. 

Tabela 18: Temas de CFQ considerados fáceis por professores e alunos 
 N=8 N=11 
Temas Fáceis Alunos   Professores 
Misturas de Substâncias A1; A4 - 
Reações ácido base A4 - 
Tabela Periódica A6; A8 P9 
Elementos Químicos A8 - 
Som A2; A7 P2;P10 
Luz A2  P10 
Universo e Sistema Solar A2; A7 P4; P5;P11 
Teoria A3 - 
Material de laboratório - P4 
Corrente elétrica - P7 
Transformações Químicas - P8 
Moléculas - P8 
Densidade - P8 
Conteúdos de Física - P7; P8;P10 

 

Deve notar-se que alguns temas são considerados fáceis por professores e 

alunos, como é o caso do estudo do Som, da Luz, do Universo e Sistema Solar e da 

Tabela Periódica. A título de exemplo, um dos professores justificou que a Tabela 

Periódica é fácil para os alunos cegos porque a utilizou em relevo conforme se pode ver 

pela resposta seguinte: 
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” Por exemplo, da tabela periódica, ele ver e sentir, há aqui grupos, ele conseguir ver onde estão e 
localizar, os números atómicos, a ordem, eu acho que ele ficou com uma noção do que é uma tabela 
periódica, eu acho que isso é importante.”P9 

Professores e alunos, classificaram o tema som como fácil porque a aprendizagem deste 

conteúdo não exigia a visão, podendo o aluno utilizar a audição. A título de exemplo um 

dos professores explicou o seguinte: 
”Principalmente o som. Ele chegou a ter avaliações de aula, (…) avaliações de aula muito 
boas, respondeu tal e qual e sem ajuda, ninguém lhe sussurrou nos ouvidos como muitos 
colegas o acusam. Mas o som é muito fácil.(…). Como é que as pessoas conseguem ver o 
som? O som ouve-se, então ele não precisava ver, precisava ouvir e perceber do que é que 
estávamos a falar, se ele já conhece as paredes, conhece a diferença entre madeira e pedra e 
esferovite, matérias absorventes e não absorventes (…) em Química, era difícil de dar uma 
aula a um aluno invisual, em Física é muito fácil.”P10 

Professores e alunos referiram o Universo e o Sistema Solar como fácil, tendo um 

dos professores referido que será porque o aluno tinha boa memória, explicando 

assim: 

” Ele gostava muito da parte inicial do 7º ano, da parte das estrelas, do universo, dava-se 
muito bem, boa memória.” P5 

A luz foi também indicada por professores e alunos como um tema fácil. A título 

de exemplo um dos alunos referiu: 

”Foi o universo. O som e a luz também. Talvez se calhar me entusiasmei mais, não sei.”A2 

Alguns conteúdos foram mencionados como sendo fáceis unicamente pelos professores 

como: 

- o material de laboratório em que um dos professores referiu: 
”O aluno cego gosta de toda a matéria mas se calhar o Universo, quando se falava dos 
astros, ele fazia muitas questões. A parte que ele gostou muito foi de material de 
laboratório. Ele gostou muito porque ele pegou em todo o material que tinha, mesmo o de 
vidro, com algum cuidado. Ele gosta de tocar. Mesmo os trabalhos práticos ele gosta 
(…)”P4  
 

-a corrente elétrica. A título de exemplo um dos professores explicou: 
”A corrente elétrica, adorou. Eu punha-o a montar coisas e incrivelmente, é assim, montava 
um pequenino circuito, ok? Esta lâmpada tem que funcionar, agora desenvencilhem-se. 
Com um material mais ou menos reduzido. E o aluno cego não fazia com lâmpadas, fazia 
com campainhas. Por isso para ele era hilariante porque a campainha de meia em meia 
volta tocava no meio da aula e eu dizia, pronto agora para com a campainha.”P7  

-as transformações Químicas e a densidade apontando-se como justificação para isto a 

prática laboratorial com o uso de outros sentidos como fator facilitador das 

aprendizagens dos alunos cegos, conforme se pode ver na seguinte transcrição: 

”Ela gostou muito quando eu dei no 8º ano as transformações Químicas e por exemplo às 
vezes a regra é que não se cheira mas o aluno cego, quando sei que ele pode dizia. “Oh 
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(…) esta vai cheirar muito mal” “Ai professora não quero não quero”. Ela gosta e eu 
sempre que possível tento fazer isso. São as coisas que eu faço para o aluno cego. Outra 
vez, quando dei a densidade dos líquidos, a parafina, aos miúdos eu digo “não mexer nos 
reagentes”. Ao aluno cego, “oh (…) ponha aqui a mão”, e ela “e professora que 
gorduroso”P8  

-as moléculas devido à utilização e modelos moleculares. 
“Ela gostou muito das moléculas. Dou-lhe modelos e ela vai construindo. Como fazer 
legos, encaixar. Aprender a geometria.”P8 

-os conteúdos de Física eram na generalidade mais fáceis para o aluno cego do que os 

conteúdos de Química. A título de exemplo os professores referiram 
”Ela não teve dificuldade foi em Física, portanto, nos cálculos da aceleração, cálculos de 
velocidade, teve dificuldade, mas a dificuldade não estava na Física, mas nas dificuldades 
que tem a matemática.”P8 

”Ele gostou imenso. Acho que, sinceramente ele gostou mais da parte da Física do que a 
parte da Química. Se calhar teve mais facilidade”P7 

Outros conteúdos de CFQ foram mencionados unicamente pelos alunos cegos como as 

misturas de substâncias, Reações Ácido Base, Elementos Químicos e mais uma vez, 

todos os conteúdos que são teoria, que não envolvessem a matemática tal como se pode 

ver na seguinte transcrição: 
”Não porque até a professora entretanto também fez aquilo de uma maneira diferente, dava-
me texto, pronto, essas coisas para eu poder aprender. Fazia comigo resumos ou nas minhas 
aulas punha os meus colegas a fazer exercícios e depois vinha para a minha beira explicava, 
pronto.”A3 

As justificações apresentadas para explicar a maior facilidade nos referidos 

temas são diferentes para os professores e alunos. Só os professores consideraram que a 

realização de atividades laboratoriais e a utilização de representações. Parece que o que 

os professores indicam como facilitadores de aprendizagem são indicados pelos alunos 

como elementos que dificultam as suas aprendizagens. Algumas das razões apontadas 

pelos professores são já referidas por vários autores como estratégias que podem 

aumentar o sucesso dos alunos cegos nas ciências. Assim, privilegiar as atividades 

laboratoriais ajudam os alunos cegos na aquisição de conhecimentos (Kumar, 

Ramasamy & Stefanich, 2001). Tal como refere Jones et al (2005), a utilização do tato é 

particularmente importante para os alunos cegos. A utilização de representações é 

desejável no caso das aprendizagens de alunos cegos, assim como a manipulação de 

objetos (Thompson & Chronicle, 2006; Bulbul, 2009). É interessante que mais do que 

um professor tenha referido que qualquer conteúdo de Física é mais fácil para o aluno 

cego do que os conteúdos de Química, já que a Física é reconhecida como difícil para os 

alunos cegos (Sevilla et al, 1991). Outras razões foram apontadas como motivos que 
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justificam a facilidade dos alunos em alguns conteúdos como: conhecimentos prévios 

dos alunos; conteúdos em que não se recorre à visão; facilidade de memorização por 

parte dos alunos. 

Os temas de CFQ que alunos cegos e professores indicam como sendo os mais 

difíceis de trabalhar na disciplina de CFQ estão indicados na tabela 19. Os professores 

indicaram um maior número de temas do que os alunos cegos. 

Alguns temas indicados como fáceis de trabalhar na disciplina são também 

indicados como difíceis de trabalhar na disciplina, no entanto, não pelos mesmos 

professores nem pelos mesmos alunos. Só o professor P1 indicou o Universo como um 

tema difícil de estudar pelos alunos cegos na disciplina de CFQ, outros professores 

particularizaram dentro do Universo as distâncias no Universo como um tema difícil de 

estudar em CFQ. 

Tabela 19: Temas de CFQ difíceis para professores e alunos 
 

 N=8 N=11 
Temas difíceis Alunos  Professores 

Forças e Diagramas de forças A1 - 
Acerto de equações A2; A4; A8 P9 e P10 
Velocidade relativa  A7 - 
Conteúdos que envolvessem gráficos A6;  P3 e P8 
Leis de Newton A8 - 
Lei de Lavoisier A8 - 
O Universo - P1 
Distâncias no Universo - P7;P11 
Luz A7  P1 
Separação de misturas - P1 
Toda a Química e parte experimental - P2; P5;P7;P10 
Parte experimental de Física - P3;P5 
Energia Cinética; Energia Potencial; Velocidade; Aceleração - P5;P8 
Reações Químicas - P6;P10 
Transformações Químicas - P6;P10 
Fórmulas Químicas - P6;P8;P10 
Geometria das moléculas e notação de Lewis - P8 
Conteúdos que envolvessem matemática - P8 
Compostos de carbono - P9 

 

Professores e alunos indicaram alguns temas de CFQ como sendo difíceis para 

alunos cegos entre eles: 

- o acerto de equações, tal como pode ver-se nas seguintes transcrições de professores e 

alunos: 
” Mas da outra parte foi quando demos as equações, eu demorei, demorei para aí um ano a 
percebe-las. E ainda nem sequer as percebi muito bem. A parte de acertar equações é 
complicado. Porque no meu caso tinha que escrever muitas vezes a mesma equação e às 
vezes perdemo-nos. Ficava tudo cheio de erros e depois tinha que apagar tudo e fazer outra 
vez.”A4 

” As transformações Químicas,  a parte das reações e depois a escrita das fórmulas ela nem 
gostava, ela dizia-me logo que não gostava disto.”P6 
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” (…) equações Químicas, ele não conseguiu. É complicado, ainda tentei mas não, ele não 
conseguia chegar.(…) Ele não sabia os símbolos, só começou a saber no 9º ano comigo.”P9 

-os conteúdos de CFQ que envolvessem a análise de gráficos. Assim dois dos 

professores e um dos alunos explicaram: 
” Foi dos gráficos não é (o tema mais difícil)? Acho que é muito complicado, porque 
pronto, temos aquelas coisas gráficas e pronto, é aí que me leva a desistir.”A6 

” É tudo o que tinha gráficos e eu ainda tentava passar a representação gráfica para não ser 
gráfico mas tinha dificuldades e até para redigir. Nessa altura nem insisti com ela.”P3 

” Como ela tem dificuldades na matemática, na parte da Física do 9º ano é que ela teve 
alguma dificuldades, tive que adaptar, por exemplo, gráficos, ela interpreta gráficos, eu 
estou na aula, ela tem no livro e analisa. Nos testes os outros alunos constroem gráficos mas 
a aluna cega não faz isso. Nos gráficos, interpreta mas não consegue construir. Outra 
dificuldade nas fórmulas Químicas.”P8 

- a Luz  Assim, um dos professores e um dos alunos referiu: 
” (os mais difíceis) Foram as equações e a Luz. (…) a Luz também envolve mais visão, é 
mais visual. Ao passo que também pelas cores e não só, a velocidade do raio.”A7 
 
” A luz é extremamente difícil porquê? Porque ele não vê a informação das imagens, dos 
espelhos, lá está, ele pode compreender a nível teórico o que é que um espelho faz, plano 
curvo, as suas aplicações, mas ver não vê o que é muito mais difícil, para ele nessa parte da 
matéria vamos ter que apelar a memória e não a experiência e a visão, enquanto que os 
outros colegas, por exemplo, eu costumo levar colheres, espelho côncavo e convexo. E para 
ver o tipo de imagens se está invertido ou não, para ele vai ser dito. Enquanto tu olhas para 
um colher e que está nesta posição, tu vês assim, é totalmente diferente mas há coisas que 
por muito que nos custe é impossível passar para o aluno cego .(…), vale mais uma imagem 
do que mil palavras.”P1 
 

Os temas de CFQ que só os professores indicam como sendo os mais difíceis de 

trabalhar na disciplina são: 

-a geometria das moléculas e Notação de Lewis. A título de exemplo um dos 

professores referiu: 
”Coisa que a aluna cega não fez foi a notação de Lewis, da parte da Química. Não 
conseguiu perceber porque eu acho que é difícil perceber sem fazer e ela não fez, não 
aprendeu a fazer a notação de Lewis. (…) Não faço a mínima como é que ela sem a notação 
de Lewis conseguia prever a geometria dessas moléculas. Tipo de ligação, que tipo de 
ligação tem o N2, acho difícil, adaptei isso e acho que ela teve alguma dificuldade. Gostou 
mas acho que teve alguma dificuldade.”P8 

-o Universo devido a ser um conteúdo onde o professor utiliza muitas imagens que não 

estariam acessíveis ao aluno cego, como explicou o professor P1: 

”A parte do universo era realmente muito difícil porque é a base de imagens que nós damos 
essa unidade. (…) conceitos completamente novos e completamente abstratos e ninguém 
consegue apalpar um buraco negro, ninguém consegue imaginar sequer um buraco negro, 
portanto as únicas imagens que existem nos livros não são reais, são alusões, são desenhos, 
não passam disso”P1 

-as distâncias no Universo, tendo o professor P11 concretizado da seguinte maneira: 
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”Um mais difícil, talvez as distâncias no Universo. Por causa da matemática, por causa do 
conceito de distância, do tamanho de Portugal, será que o aluno cego tem a noção do que é 
que é, quando eu falo do tamanho de Portugal, porque falar do tamanho de uma laranja, ele 
tem noção não é? Agora quando falamos já, e agora 5 vezes, agora multipliquem, foi 
complicado.”P11 

- a separação de misturas porque, o aluno não teria memória visuais que o professor 

pudesse utilizar para fazer analogias tal como explicou o professor P1: 
”Aí (na separação e misturas) senti que realmente as notas baixaram porque ele, a memória 
visual quer queiramos quer não é extremamente importante nesta fase porque se nós, 
imaginemos um exercício que é uma separação misturas que podem envolver uma filtração 
seguida de, uma concentração em vácuo seguida de uma destilação. A imagem que o aluno 
cego tem é uma palavra que se chama filtração e destilação. Sabe a teoria da filtração e 
destilação mas depois é difícil concretizar qual é o resultado que ele não está a fazer nem 
está a ver, qual é o resultado de uma filtração e qual é o resultado de uma decantação ou de 
uma outra coisa qualquer porque ele não está a ver a acontecer e quem é que lhe está a 
explicar. Por exemplo uma decantação em funil, isto só dá para aplicar em líquidos 
imiscíveis, formam camadas, mas isto é palpável, depois abres uma torneirinha, (…), abres, 
desce o primeiro líquido e quando vires que o segundo líquido está prestes a passar pela 
torneira, tapas a torneira para que os líquidos fiquem deste modo separados. E isto é 
simples, uma destilação é completamente diferente e portanto, ele não têm, enquanto os 
alunos faziam alusão da filtração com tirar a borra do café e coisas assim, ele não tem esse 
tipo de mecanismos, portanto ele tem dificuldades acrescidas nesse campo.”P1 

- toda a Química e parte experimental. As seguintes transcrições ilustram as opiniões e 

experiências dos referidos professores: 
”Complicado na parte da Química, na parte experimental, não vê e não acompanha. A 
Química oferece dificuldades diferentes. Visualização principalmente. É muito difícil para 
um aluno destes manusear os materiais do laboratório. Muito complicado. O reforço poderá 
por vezes treinar e por vezes experimentar, observar ele nunca observa. Pode realizar, não 
observa o professor poderá explicar “ocorreu isto”. Observação é necessária numa atividade 
experimental.”P2 

”Houve uma fase em que ele foi-se abaixo porque não apresentava os trabalhos. Ele não via 
as experiências, eu queria o relatório e custava-lhe mais a fazer e então ele deixou de 
apresentar trabalhos mas era preguiça porque embora ele não visse acompanhava em 
termos de resultados obtidos.”P5 

” (…)em termos de laboratório acho que condiciona muito mais sinceramente. Eu não sabia 
muito bem em alturas, a não ser estas pequeninas coisas que não foram nada, quer dizer não 
fiz nada, em termos de laboratório de Química, eu não podia fazer nada praticamente com 
ele. Material, o que é que eu lhe podia dar para a mão? O que é que podia? Indicadores? 
Quer dizer, nem isso. Quer dizer, eu mostrava-lhe as coisas, nem medidor de pH, quer 
dizer, tudo o que nós tenhamos no laboratório, tudo praticamente apela ao sentido da visão 
o que é que ele podia fazer? Não é?”P7 

” Eu acho que em Química tudo, eu não sei como foi o ano passado, gostava de saber como 
foi o ano passado, 7º ano deve ser mais acessível, mas o 8º ano é tudo muito complicado. É 
muitos modelos. Mesmo que a gente não queira ele tenta ter imagens na cabeça dele. Às 
vezes não sei o que é que ele está a pensar. (…) Química, pode anotar que Química é 
difícil, Física é fácil, um aluno invisual percebe muito bem Física. (…) Então a Química foi 
mais difícil por questões de visualização e perigo.”P10 

- a parte experimental de Física devido à necessidade de efetuar observações. A título de 

exemplo um dos professores referiu: 
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”A maior parte dos trabalhos de Física, pelo menos que eu conheça são de observação, é 
leitura, temos o cronómetro. Se calhar já tinha entrado em parafuso porque ver a menor 
divisão da escala, calcular as incertezas, como é que isso se faz?”P3 
 

-a Energia Cinética, Energia Potencial, Velocidade, Aceleração são conteúdos que 

exigem o domínio de competências matemáticas e por isso, apontados como difíceis. 

Tal como referiu um dos professores: 
 “Ela não teve dificuldade foi em Física, portanto, nos cálculos da aceleração, cálculos de 
velocidade, teve dificuldade, mas a dificuldade não estava na Física, mas nas dificuldades 
que tem a matemática.”P8 

- Reações Químicas, tal como se pode ver na seguinte transcrição: 
”Agora em termos de reações Químicas por mais que lhe diga, ocorreu isto ou aquilo é uma 
coisa tão abstrata que não vendo é impossível”P2 

- Transformações Químicas, as Fórmulas Químicas e os compostos de Carbono foram 

também referidos como temas de CFQ que são difíceis param os alunos cegos, de 

acordo com a opinião de alguns dos professores de CFQ participantes no estudo. 

Os temas de CFQ que somente os alunos cegos indicam como sendo os mais 

difíceis de trabalhar na disciplina de CFQ são: Forças e diagramas de forças; 

Velocidade Relativa; Lei de Lavoisier e Leis de Newton. A título de exemplo um dos 

alunos referiu: 
”As leis (de Newton)! Ainda hoje não sei. E terá sido por causa da matemática. Mas se me 
perguntares também não respondo. Que eu também já não sei.”A8 

Nem todos os professores de CFQ e os alunos cegos justificaram as suas 

escolhas mas quando apresentaram justificações para as dificuldades apresentadas estas 

foram: a dificuldade que os alunos cegos apresentam ao escrever as fórmulas Químicas 

já que em Braille, a escrita se torna complicada; dificuldade em analisar gráficos; 

dificuldade em conteúdos matemáticos; necessidade da visão e fazer observações; 

necessidade de utilizar imagens que não existem em formatos acessíveis ao aluno cego. 

Os professores e alunos justificaram as suas dificuldades com a utilização de 

gráficos. Tal como foi referido anteriormente a leitura de gráficos táteis pode ser 

imprecisa e demorar mais tempo do que o professor desejaria e por isso mesmo devem 

ser simples (Schlenppenback, 1996). No entanto, Camargo (2006), refere que muitas 

vezes as dificuldades dos alunos cegos na exploração destes materiais estão 

relacionadas com a utilização, por parte do professor, uma linguagem que implica a 

visão. Para além disso, este autor realizou alguns estudos em que alunos cegos 

participavam em várias atividades laboratoriais da área da Física com sucesso, 

contrariando algumas das opiniões quanto às dificuldades dos alunos cegos na área da 
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Física. Segundo Sevilla et al (1991), os alunos cegos podem cumprir um programa de 

Física tal como os alunos normovisuais, desde que com adaptações. Também 

Schlenppenback (1996), realizou um estudo em que concluiu que os alunos cegos 

tiveram mais facilidade que os seus colegas normovisuais na aprendizagem de conceitos 

estereoquímicos. 

Também Sahin & Yorek (2009), referem que os alunos cegos podem cumprir o 

mesmo currículo que os alunos cegos mas com as necessárias adaptações. A verdade é 

que muitos dos conceitos de CFQ não são visuais mas existe uma tradição de uso de 

alguns modelos que ajudam os alunos a entender alguns desses conceitos, no entanto 

esses modelos se não existirem numa forma tátil ou se existirem mas forem 

desadequados não contribuem para a aquisição de conhecimento por parte do aluno 

cego. Nas ciências, deve ser privilegiado o hands on e esta é uma sugestão para 

aumentar o sucesso dos alunos cegos. Os professores parecem dar a entender que o 

aluno cego não pode participar em atividades laboratoriais na área da Química. No 

entanto, se o professor fizer grupos em que o aluno cego tem colegas normovisuais que 

o podem auxiliar, nos registos, descrições e alguns procedimentos, este poderá 

participar de forma bastante equitativa (Kumar, Ramasamy & Stefanich, 2001). A 

necessidade de visão para aprender é referida em vários estudos por professores, no 

entanto, 

Camargo & Nardi (2007), referem que estas opiniões só mostram 

desconhecimento da realidade do aluno cego. Segundo Mathewson (1998), a 

aprendizagem das fases da lua implica conhecimento visual-espacial e por isso podemos 

concluir eu esta situação pode explicar que um dos professores tenha referido este tema 

como difícil para os alunos cegos. 

Outro problema comum aos professores e alunos, é na escrita de equações e 

fórmulas Químicas. Situação também identificada por Costa, Neves & Barone (2006), 

no seu estudo, em que referem que existe uma falta de conhecimentos de Braille e do 

código matemático unificados que pode prejudicar os alunos na disciplina de CFQ. 

4.3.2.5. Soluções encontradas para ultrapassar as dificuldades de aprendizagem 

dos temas de CFQ por alunos cegos: perspetiva de professores e alunos 

 

Depois dos professores identificarem os temas mais difíceis de trabalhar com os 

alunos cegos, a investigadora perguntou aos professores de CFQ e aos alunos o que foi 
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feito para superar as dificuldades identificadas, conforme se pode ver na tabela 20. Os 

professores de CFQ indicaram bastantes situações criadas para superar as dificuldades 

identificadas. No entanto, os alunos tiveram alguma dificuldade em identificar o que foi 

feito no sentido de suprimir dificuldades sentidas por si. Um dos alunos referiu que não 

tinha alternativas para superar as suas dificuldades e outro não referiu qualquer 

alternativa encontrada. 

Tabela 20: Alternativas utilizadas para superar dificuldades 

 N=11 N=8 
Alternativas Professores Alunos 
Descrever as imagens e procedimentos 1 - 
Explicar em termos teóricos 2 - 
Descrever a informação contida num gráfico 1 - 
Simplificar os cálculos 1 - 
Receber apoio por pares normovisuais 2 - 
Utilizar modelos moleculares 3 3 
Manipular os materiais com supervisão do professor 1 - 
Presença do PA na aula  1 - 
Pedir ajuda ao PA 1 - 
Utilizar material com escalas em relevo 1 - 
Simplificar a matéria 3 - 
Construir materiais 2 - 
Explicar individualmente as dúvidas do aluno na aula - 4 
Fazer resumos sem imagens - 1 
Não tinha  - 1 
Não refere - 2 

 

Utilizar de modelos foi a alternativa encontrada para superar algumas das 

dificuldades dos alunos cegos, situação sugerida também por três dos alunos cegos. A 

título de exemplo um dos professores referiu: 
“Enquanto que aos outros alunos CH4? Veja a geometria. Como é que eu fazia com a aluna 
cega? Levava-lhe os modelos para o teste e ela com base neles O2, N2, ligação dupla, ela só 
construindo é que ela conseguia.. Tipo de ligação, que tipo de ligação tem o N2, acho 
difícil, adaptei isso e acho que ela teve alguma dificuldade.“P8 

Simplificar a matéria e os cálculos foi uma das soluções encontradas. Assim dois dos 

professores explicaram: 

“(…)eu tive que reduzir a maneira como eu abordei tudo teve que ser muito linear, mas ele 
ficou com as ideais principais (…)”P9 

” A única coisa que fiz com ele foi no sentido de quando o exercício exigia várias, vários 
tipos de cálculos, desde multiplicação, divisão, o mudar de membro e não sei quê, sentia 
uma dificuldade com ele, simplifiquei um bocadinho o que podia na Energia cinética e 
Energia potencial.”P5 

Dois professores referiram que o facto do aluno cego receber apoio por pares 

normovisuais na realização de algumas tarefas foi uma das estratégias utilizadas para 

superar dificuldades. A título de exemplo um dos professores referiu: 
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”E depois, era engraçado que as próprias, os próprios colegas às vezes tinham uma 
linguagem mais próxima, como conviviam muito, até que encontravam soluções até melhor 
que eu.”P6 

Este apoio nem sempre foi bem aceite pelos colegas normovisuais, um dos alunos 

explicou que sentia não ser muito bem aceite pelos colegas que tinham que trabalhar 

com ela em grupo. Tal como se pode ver na seguinte transcrição: 

 “Ela (professora de CFQ)  também não sabia muito bem como, ela entendia muito bem o 
que é que eu passava, às vezes até dizia que não tinha culpa mas não conseguia ajudar-me. 
Tantas, muitas vezes eu queria estar ali sozinha e até às vezes diziam, olha, falava com um 
colega e ele vinha para a minha beira mas havia uma coisa que ainda hoje acontece É que 
os meus colegas vão para grupo e eu, não sei porquê, comigo isso não acontece, parece que 
sou sempre a ultima, não sei, eles só vão ter comigo em último recurso senão tiverem 
ninguém.”A1 

Construir materiais para trabalhar alguns conteúdos com o aluno cego quando este 

apresentava mais dificuldades em determinada matéria de CFQ foi referido por dois dos 

professores como a alternativa encontrada. A título de exemplo o professor P1 explicou 

algumas das construções feitas por si e pelo PA: 
” (…) fazia gráficos em relevo, utilizando cordas, botões para os pontos, construía-mos 
material com que nós tínhamos a mão. Construía-mos os gráficos, eu acho que essa é a 
principal dificuldade pela qual os alunos não vão pelas ciências, tanto a matemática, como a 
geografia, como a FQ, ciências naturais têm informações de gráficos e tabelas, as tabelas é 
possível fazê-las em Braille embora fique uma coisa monstruosa, ocupa uma folha imensa, 
(…). Os gráficos também se conseguiu ultrapassar pela ideia dele (PA). Inicialmente eu 
estava com a ideia do recalque mas de facto depois não funcionava porque tinha que 
colocar os meus números e não os dele, tínhamos que acertar a máquina para colocar os 
números no sitio correto e (…), era muito complicado, então o que se fez foi pegar numa 
folha das dele, colocar os eixos a tracejado, aos pontinhos para ele conhecer, colocar os 
nomes na horizontal e na vertical, x e y e depois o gráfico era desenhado com aquelas fitas 
de colar que são de revelo e ou então cordas com nó. Os nós, eram os pontos no gráfico.”P1 

Dois professores tinham necessidade de explicar em termos teóricos o que acontece 

durante as atividades laboratoriais e descrever imagens e procedimentos e descrever 

também a informação contida num gráfico, tal como é possível constatar pelas seguintes 

declarações: 
”Eu tento explicar em termos teóricos, porque ele não vê uma reação Química ele não vê, 
mas o aluno não conseguia.”P2 

”Explicava-lhe o objetivo, falávamos nos resultados e discutíamos e esperava que ele 
apresentasse, depois dessa fase começou novamente a fazer. Tive dificuldades em faze-lo 
perceber que os relatórios eram importantes.”P5 

O professor P7 referiu que o aluno costumava manipular os materiais no laboratório 

com a supervisão do professor, para que os alunos os conhecessem. No entanto, apesar 

de utilizar material com escalas em relevo, não acreditava que o aluno cego os pudesse 

utilizar corretamente. Assim disse: 
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”(…) eu na altura pesquisei na internet, ver o que é que havia, o que é que podia, por 
exemplo, mesmo material de laboratório que tivesse, escalas em relevo, nós temos aí 
algum, eu sempre que podia utilizava, por exemplo, uma proveta, mas apenas para ele ver, 
porque é assim, o que é que ele pode medir com uma proveta? A gente coloca o líquido lá 
dentro, não o vê, ele apenas achava (…) que tudo era engraçado, porque é assim, ele estava, 
por exemplo, ensinei o nome de algum material de laboratório, aí tudo bem, eu. (…) Mas 
pronto, ele gostava muito de mexer, de sentir de tocar, mas pronto, muito mais ele não 
podia fazer.”P7 

Pedir ajuda ao PA que lhe dava conselhos foi referido por um dos professores da 

seguinte forma: 

”Falava com o PA. Chegava a dizer às vezes, numa altura da aula para não se preocupar 
muito, porque ele tem essa característica também. Enerva-se (o aluno cego). Quando não 
consegue. Quando não está a acompanhar, uma pessoa também olhando para ele, quando 
ele não consegue ou não está a ver, não consegue, fica nervoso, começa a tremer com as 
mãos, começa a bater e uma pessoa vê logo que ele não está a apanhar nada e então aí têm 
que falar diretamente para o aluno cego com calma, repetir as coisas, as coisas mais 
simples, quando ele está nessa situação.”P4 

Um dos professores referiu a presença do PA em todas as aulas como uma 

alternativa para superar dificuldades. No entanto, o professor de CFQ referir que o 

PA não tinha um domínio dos conteúdos da disciplina. Assim P10 explicou: 

” (…) tive sempre uma professora na sala de aula, mas a professora sabia tanto de FQ como 
o aluno. Estava lá por causa do Braille só. Para ele passar as coisas corretamente. Às vezes 
quem segurava nas coisas de laboratório era a professora de apoio. Ela (professor de apoio) 
está sempre, acompanha-o em disciplinas.. “P10 

Os alunos cegos referiram que quando sentiam dificuldades, o seu professor de CFQ 

explicava individualmente os conteúdos tal como se pode ver na seguinte frase: 

” Ia lá (ao meu lugar) e dava explicação e depois voltava para o sitio dele.”A2 

Um dos alunos cegos referiu que o seu professor de CFQ lhe preparava resumos sem 

imagens, dizendo: 
”Era. Por exemplo, ela dava-me resumos, tentava sempre ver comigo, coisas do livro, que, 
pronto, não tivessem tantas imagens. E então resumia aquelas imagens e descrevia, para ser 
mais fácil”A3 
 

Os professores sempre que se deparavam com uma dificuldade tentavam superá-

la de diferentes maneiras. Apesar de nenhum dos professores de CFQ possuir 

especialização em ensino especial ou nas problemáticas da visão algumas das 

adaptações referidas encontram-se na bibliografia sobre o assunto, tal como privilegiar a 

oralidade e falar com os alunos durante e após as atividades laboratoriais, tal como 

referiu P1 (DEGNL, 2001; ME, 2008). A utilização dos modelos moleculares foi uma 

das estratégias utilizadas pelos professores para superar as dificuldades dos seus alunos. 

Os modelos moleculares mostram a ligação entre a estrutura e as propriedades das 
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moléculas o que é muito importante em Química e por isso devem ser utilizados 

(Mathewson, 2005). Permitir que o aluno manipule materiais é também aconselhável 

quando numa turma está incluído um aluno cego. A construção de materiais adaptados 

às necessidades dos alunos cegos é também expectável, já que muitas vezes os materiais 

existentes não são adequados ou simplesmente não existem. Os pares normovisuais 

ajudarem os alunos cegos pode ser uma solução mas por vezes pode gerar problemas 

entre os alunos (DEGNL, 2001). A questão da simplificação dos conteúdos já foi 

discutida anteriormente mas é constantemente referida pelos professores como sendo 

uma solução de superação de dificuldades quando na verdade é uma fuga às 

dificuldades. A articulação entre o PA e o professor de CFQ é uma das condições 

necessárias ao desenvolvimento de um trabalho significativo para o aluno cego já que 

cada um dos especialistas tem um domínio de saber que completa o outro. 

Depois de averiguar, junto dos alunos cegos que alterações teriam sido feitas 

para superar as dificuldades na disciplina de CFQ, perguntou-se aos alunos se as 

alternativas encontradas teriam surtido efeito positivo. Cinco dos alunos cegos 

participantes no estudo referiram que conseguiram superar as dificuldades com as 

estratégias apresentadas, à exceção do aluno A1 que referiu não ter tido qualquer apoio 

na superação das suas dificuldades e por isso, não as ultrapassou. 

Por último perguntou-se aos alunos cegos quem teriam sido os autores das 

adaptações referidas para a superação das dificuldades dos alunos. Seis dos alunos 

identificaram o professor de CFQ como o responsável por todas as estratégias e 

alternativas encontradas para superar as suas dificuldades. A afirmação seguinte mostra 

como um dos alunos acreditava que a sua professora de CFQ tudo fazia para superar as 

suas dificuldades: 
”Pronto, a professora tentava sempre esforçar-se, a professora arranjava sempre maneira, 
pronto a professora perguntava, ligava para a DREN, ligava para professores cegos, pronto, 
normalmente tentava sempre arranjar alguma solução para o caso. Que hoje em dias às 
vezes não se consegue arranjar solução, mas pronto.”A6 

Dois dos alunos cegos não sabiam quem teria sido o autor das alternativas encontradas. 

4.3.3. Representações visuais externas nas aulas de CFQ 

4.3.3.1. Representações visuais externas utilizadas 

 

Relativamente às representações externas, a investigadora preguntou aos oito 

alunos cegos e aos 11 professores de CFQ se foram utilizados estes materiais nas aulas 
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de CFQ. Todos os alunos cegos, à exceção de um, o aluno A5, referiram que tiveram 

acesso às formas de representação 3D e ou 2D. O aluno A5 explicou que na disciplina 

de Ciências da Natureza teve acesso a representações externas mas na disciplina de 

CFQ esta situação não se verificou. Assim, este aluno conhecia as representações e 

explicou: 
”Nenhuma. (…) A Ciências eu tinha um livro em relevo mas a FQ não.”A5 

Quando o aluno referiu não ter tido acesso a nenhuma forma de representação externa 

através do tato, foi questionado quanto às possíveis implicações desta omissão. O aluno 

referiu que não sabia se o facto de não ter tido a estes materiais terá tido qualquer tipo 

de consequências nas suas aprendizagens. 

Nove, dos 11 professores de CFQ participantes no estudo, confirmaram o acesso dos 

seus alunos cegos a este tipo de materiais. Os restantes dois professores de CFQ não 

utilizaram estes recursos nas aulas de CFQ porque desconheciam a sua existência. 

Ficaram até surpreendidos com alguns diagramas existentes em livros de CFQ que o 

investigador mostrou durante a entrevista. Mostrando assim, o seu espanto: 
”Não conheço as imagens do livro dele. Não as consigo identificar. A minha dificuldade é 
essa. Está-me a dar uma novidade. Mas eu acho que do meu aluno é todo assim (em 
Braille). Eu já tive com o livro na mão e não têm nenhuma imagem destas.(…). Mas faz 
falta, por acaso faz falta. Muito bem”P11 

”Não consegui ver isto porque quando a gente falou nisto de facto eu acho que procurei 
mas eu não encontrei. (…) E eu sinceramente não me lembro senão tinha chamado a 
atenção que é importante este tipo de esquemas.(…) Necessidade teria mas não o fi z (não 
construiu) (…), mas como eu não explorei essa parte não fiz.”P4 

O professor P4 explicou que não utilizava representações externas por razões de 

logística, já que segundo ele o seu PA não conseguia construí-las e era necessário muito 

tempo para serem feitas na universidade explicando-se da seguinte maneira: 

”Se for necessário as figuras, o PA tem que mandar para a Universidade, não consegue 
fazer os esquemas, e teria que mandar e acontece que nós normalmente, o teste faz-se a 
poucos dias. E então é mais fácil fazer sem figuras. É mais prático, agora se calhar se 
tivesse alguma formação, se tivesse tido formação nesse sentido e algumas dicas se calhar, 
agora poderia elaborar de outra forma e se calhar, quando tiver 7º ano a um cego, se calhar 
já vou mais além. (…) depois colocar lá uma figura e depois se ele não entende, depois ai a 
questão é zero para ele, porque se coloco lá uma figura e se ele não perceber a figura é 
complicado porque não consegue responder a nada”P4 

Um dos professores referiu que o seu aluno cego teve acesso a este tipo de materiais 

embora não fique muito clara a sua utilização pelo aluno. 

”Quando era preciso apalpar, ou se desenhava ou se fazia com qualquer coisa em relevo, 
depois o livro dele são todos em Braille, também tinham algumas imagens mas em Braille. 
Era, andava sempre ali com o PA, a imagem, a tentar traduzir a imagem e depois o livro, 
que era igualzinho ao livro dos outros, mas traduzido, em vez de ter 20 páginas ou, cada 
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unidade eram 300 ou 400 páginas. (…) Se eu pusesse uma imagem do livro, ele dizia 
assim, isso não valia a pena (…). Então ele tinha duas hipóteses, se fosse uma imagem do 
computador, a imagem era traduzida para português. “é um miúdo com uma 
bola”.(…).“P10 

Aos alunos cegos que referiram ter tido acesso a estes materiais pediu-se que 

enumerassem os materiais que utilizaram. Um dos alunos não referiu qualquer 

representação 2D ou 3D através do tato (Tabela 21). 

Tabela 21: Representação 3De/ou 2D através do tato utilizadas pelos alunos cegos nas aulas de 
CFQ 

 (N=7) 
Representações 3D e ou 2D Alunos f* 

Representações dos planetas e Sistema Solar 3 
Ligação Química e notação de Lewis 1 
Tabelas e gráficos  6 
Objetos reais (Espelhos) 1 
Modelos moleculares 2 
Tabela Periódica 1 
Diagramas  
Não refere 1 

 *Nota: A frequência total é superior a 7 porque alguns dos alunos mencionaram mais do que 

uma representação externa. 

 

Seis alunos referiram ter utilizado tabelas e gráficos em relevo, e aproveitaram para 

referir as dificuldades sentidas quando utilizam estes materiais, conforme se pode ver 

nas seguintes declarações: 

”(…) essas formas estão bem representadas, pronto, às vezes as pessoas sentem um pouco 
de dificuldade, uma professora dizer assim, agora vais analisar este gráfico, agora vais 
analisar esta figura.(…) toda a gente invisual tem esse tipo de dificuldade porque pronto é 
complicado uma pessoa orientar-se num mapa. A verdade é assim, as pessoas dizem, ai eu 
consigo orientar-me nisto. Mas se uma pessoa dizer, olhe agora vai procurar aqui onde é 
que está, por exemplo, este. Uma pessoa vai andar ali à procura, a pessoa vai ter mais 
dificuldade a procurar.”A6 

Três dos alunos referiram ter tido acesso a representações dos planetas do Sistema 

Solar, tal como se pode ver de seguida: 

”Tive acesso a tudo, especialmente aqueles gráficos da Física quando representava os 
planetas, só que aquilo é muito complicado nunca fui muito boa a ver essas coisas. (…) Só 
(as representações) os que estavam no livro. “A1 

” Por exemplo, quando tinha o Sistema Solar, tinha o Universo, tinha os planetas todos, 
parados, tinha o relevo de cada, pronto, na Geografia tinha os mapas, pronto, tinha...só que 
aquilo era muito confuso para mim.”A3 

“Acho que era do Sistema Solar em que eu tinha o Sol e depois tinha os outros Planetas e 
essas coisas. Acho que foi mesmo ele (PA) que fez com relevo, por uma imagem do livro 
normal.”A3 

Dois alunos utilizaram os modelos moleculares, tal como referiram: 
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” Para além das do livro usei aquelas bolinhas (modelos moleculares).”A4 

”Usava umas bolinhas (modelos moleculares) e isso ainda conseguia ver por causa da, 
portanto da forma.”A8 

Um dos alunos tentou explicar que formas de representação utilizou no estudo da 

ligação Química e notação de Lewis, no entanto teve algumas dificuldades em fazer-se 

entender, tal como se verifica na seguinte transcrição: 
”Pois, isso é um bocado mais difícil (os diagramas do livro). Porque depois não percebia 
muito bem e tinha que pedir ao PA que me explicasse. (…) Às vezes preciso de ajuda. Às 
vezes consigo. Porque de um lado ficava uma parte, que era, por exemplo, na primeira 
ligação Química, nas ligações Químicas havia duas partes (…) a primeira era só meter, já 
não me lembro muito bem como é que era. Mas era tipo às cegas. E a segunda tinha 
bolinhas e depois tinha uns símbolos que eu não percebia. Acho que é notação de 
Lewis.”A4 

Um dos alunos referiu que utilizou diagramas, não especificando quais mas expressando 

o seu sentimento quanto a este tipo de representação externa, da seguinte forma: 
” Havia (diagramas). Eram um bocadinho chatos.”A8 

Um dos alunos referiu que utilizou objetos reais, nomeadamente espelhos com 

diferentes curvaturas para a prender a classifica-los, explicando-se da seguinte forma: 
”Nos espelhos os côncavos era mais assim em concha como tenho a minha mão. Era pelas 
curvaturas que distinguia uns dos outros. Distinguia, naturalmente pelos formatos.”A7 

Um dos alunos cegos referiu que teve acesso a uma TP em relevo, que descreveu da 

seguinte maneira: 
”Um que me lembro, não era diagrama mas era (…) um quadro, por isso é que eu disse à 
bocadinho que era mais fácil, um quadro que tinha os coisos dos elementos químicos, (…)  
tinha como se fosse a vossa tabela periódica só que não tinha os grupos todos. Tinha só 
alguns dos elementos, alguns grupos. Portanto, grupo 1 e 2, 17 e 18, são os principais. 
Portanto, se me recordo, acho que tinha o 15 e o 16 se não estou em erro.”A8 

Aos professores não foi pedido que referissem quais as representações externas 

que utilizaram mas através das suas explicações em outras questões foi possível 

verificar que utilizaram algumas explicitadas na tabela 22. 

Tabela 22: Representações visuais externas através do tato utilizadas pelos professores de CFQ 
 N=9 

Representações 3D e ou 2D  f* 
Modelo tridimensional Terra Sol Lua, Eclipses 1 
Tabelas e gráficos 5 
Modelos moleculares 4 
Diagramas 4 
Material de laboratório 2 

*Nota: A frequência total é superior a nove porque alguns dos professores mencionaram mais 

do que uma representação externa 
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Também os professores referiram maioritariamente o uso de tabelas e gráficos como 

sendo uma das representações externas que utilizaram na aula de CFQ. Também os 

professores manifestaram necessidade em explicar as dificuldades que estes materiais 

lhes colocavam, a eles, e aos seus alunos cegos. A título de exemplo um dos professores 

referiu: 

”A dificuldade que senti nos gráficos estes ano foram em termos de matemática, ele podia 
estar mais bem preparado. Não sei como estará o manual de matemática mas ele não me 
sabia ler um gráfico. E eu estive-lhe a ensinar desde o início. Perguntei-lhe se já tinha feito 
e ele disse que não. Que não era exigido. Se não exijo os cálculos, pelo menos a 
interpretação dos gráficos tenho que exigir. Alteração do currículo não foi feita. Não foi 
feito porque as indicações foram que não seria necessário para o aluno. Conseguiu no final 
fazer uma leitura, uma interpretação ver a velocidade para um determinado tempo mas com 
muita dificuldade..”P2 

Os modelos moleculares foram referidos por quatro professores, mostrando que como a 

sua utilização na aula de CFQ. Dois dos professores referiram: 

”Mostrei-lhe nas partes das moléculas e dos átomos. Cheguei a mostrar-lhe os modelos, 
mas lá está, são coloridos, tamanhos diferentes e cores, lá está. (…) Tudo que meta cor 
acho que não dá.(…)E muitas vezes pelo formato também não, os que têm tamanhos 
aproximados não vai distinguir não é?.”P3 
 
”(…) quando era moléculas eu trazia as bolinhas para ela (outro aluno cego) sentir, 
montagem, obrigava a ser ela a montar, houve uma altura que, quando foi das cores. Pedi 
um trabalho, ela fez-me uma coisa giríssima, fez uma bola cheia de cores, depois em 
Braille, o nome das cores, para me dar a mim. Estava uma coisa muito interessante. “P1 

Os diagramas foram também um recurso utilizado por quatros dos 11 professores de 

CFQ participantes no estudo. Alguns construíram os seus diagramas, porque estes não 

existiam nos livros de CFQ, outros professores utilizaram os diagramas existentes nos 

livros. Os professores P1, P5 e P7 explicaram: 

“(…)eu na altura comprei uma caneta que deixava em relevo e na altura fiz o símbolo, por 
exemplo, o símbolo da lâmpada, fiz isso em relevo, com a tal caneta e ele viu (…)”P7 
 
” (…) a ótica, as lentes, eles (os livros) também tinham em Braille. Quer dizer, tinha uma 
lente em relevo, ele podia sentir a forma da lente (…)”P5 
 
” E as posições da Lua (…) era necessário aí, aplicarmos as figuras, os manuais que o aluno 
tem, são manuais de FQ mas devem ser manuais antigos, eles não estão de acordo com o 
programa atual e essas imagens ele não as tinha, então o que é que eu tive que fazer, o teste 
tudo que fosse de letras normais a preto, o PA passava para Braille e as imagens tive que 
recalcá-las, ou seja, o que eu fiz foi uma camadinha de papel para ficar fofo. Pegar nas 
folhas dele amarelas e bastante grossas e recalcar a imagem no sentido contrário, de modo 
que ao virar a página, ficassem em relevo e nas posições que eu queria. Funcionou muito 
bem”P1 
 

Um dos professores utilizou objetos para representar o modelo tridimensional Terra Sol 

e Lua da seguinte forma: 
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”Depois na parte que envolve Sol-Terra-Lua eu trouxe para as aulas, portanto o globo a 
fazer de Terra e duas bolas, uma a fazer de Sol, portanto, o candeeiro a fazer de Sol e uma 
bola mais pequena a fazer de Lua para perceberem as fases da Lua, os eclipses, toda essa 
interação”P1 

Dois dos professores referiram que as representações externas utilizadas 

corresponderam ao material de laboratório que os alunos manipularam nas aulas.  

Assim, a maior parte dos alunos cegos e professores participantes no estudo 

recorreram a estes materiais, que são tão importantes no processo de aprendizagem dos 

alunos em já que são incontornáveis por serem históricos e consensuais, e por isso os 

alunos devem conhecê-los. Estes modelos estão de tal forma enraizados no ensino que 

são chamados de modelos curriculares (Gilbert, 2008). Os materiais tácteis são muito 

importantes no ensino de alunos cegos porque são um instrumento de comunicação 

entre o professor e aluno (Thompson & Chronicle, 2006). Para além disso, permitem 

que o aluno cego aprenda a trabalhar de forma mais independente e ajuda-o a explicar e 

a entender questões que seriam difíceis de explicar sem o acesso a estes materiais (Linn 

& Thier, 1975). No entanto, professores e alunos explicaram que estes materiais lhes 

trouxeram algumas dificuldades. A maior parte dos alunos referiu que as representações 

são difíceis de explorar e compreender. Segundo Fulton (2008), se os alunos não 

estiverem treinados na utilização destes materiais, o professor pode não os utilizar já 

que podem constituir um problema para a aprendizagem do aluno cego. Os alunos cegos 

demoram normalmente mais tempo a percecionar estes materiais do que os alunos 

normovisuais (Linn & Thier, 1975). No entanto, Wild & Hinton (1994), referem que os 

alunos vão demorando cada vez menos tempo a analisar os materiais táteis à medida que 

estes se vão tornando mais familiares para si e tornando-se mesmo imprescindíveis às 

aprendizagens em ciências. O facto de cada aluno indicar uma ou outra forma de 

representação mostra o acesso a estes materiais foi pontual o que não permite ao aluno 

um treino sistemático na sua utilização. Devemos lembrar-nos que todos os alunos 

devem conseguir analisar gráficos, tabelas, diagramas que nas ciências são tão comuns e 

por isso, as representações devem estar mais presentes e ter uma atenção especial nas 

aulas de CFQ. 

Também foi pedido aos professores de CFQ e aos alunos cegos que referissem a 

importância das representações externas para as aprendizagens dos conteúdos de CFQ, e 

justificassem a sua opinião. 
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Cinco professores de CFQ reconhecem que os modelos são importantes e quatro 

professores classificam os modelos como muito importantes para o processo de 

aprendizagem do aluno cego. Cinco dos oito alunos entrevistados reconhecem também a 

importância das representações. Sendo que, quatro alunos as classificam as 

representações visuais externas como importantes e um dos alunos cegos classifica-as 

como muito importantes. Três dos alunos cegos não responderam à questão. Um dos 

professores classificou estes materiais como fundamentais e outro professor classificou-

as como imprescindíveis. Um dos alunos explicou que não sabia dizer se as 

representações seriam ou não importantes, ressalvando que dependendo das suas 

características podiam ser importantes ou não. Assim A1 disse: 
”Não sei (quanto à importância), sinceramente não sei, desde que estejam devidamente 
legendados e desde que as pessoas possam-nos ajudar. “A1 

Também um dos alunos cegos disse que as representações externas são fundamentais, o 

que nos pode levar a concluir que são materiais muito importantes para a aprendizagem 

de conteúdos de CFQ, conforme se pode ver nas seguintes transcrições: 
”Eu para mim acho que são fundamentais, sem isso acho que não conseguem aprender.”P5 

” Não vejo como é que isso se possa contornar de outra forma. Porque há, principalmente 
nos gráficos, era muito importante, nos movimentos, era muito importante que ela pudesse 
perceber a, trajetória, e não tinha o livro.”P6 

” (…) a gente tem que aprender essas coisas e são coisas essenciais.”A6 

Depois foi pedido aos professores e alunos que justificassem a sua opinião 

quanto à importância atribuída às representações visuais externas através do tato. 

Apenas dois alunos justificaram a sua opinião quando classificaram como 

importantes este tipo de materiais. Os nove professores de CFQ que classificaram 

as representações visuais externas através do tato como importantes ou muitos 

importantes para a aprendizagem de conteúdos pelos seus alunos apresentaram 

vários motivos para justificar a sua opinião. Assim, na tabela 23, indicam-se os 

motivos que levam os participantes no estudo a classificar a importância das 

representações visuais externas. Assim, as representações táteis são importantes 

porque:  

-facilitam a compreensão dos conteúdos e do mundo por parte dos alunos cegos e 

facilitam também a explicação dos conteúdos de CFQ por parte dos professores. 

Conforme se pode ver nas seguintes transcrições: 

”os modelos são importantes na prática na Química, temos que mostrar o que é uma 
molécula (...). “P10 
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”Muitas coisas ele trazia (o livro), quando eu precisava, tinha muitas figuras, ou esquemas e 
gráficos, ele normalmente levava o livro e ele tentava, pelo menos ficava com a ideia.(...) 
Por exemplo, da TP, ele ver e sentir, há aqui grupos, ele conseguir ver onde estão e 
localizar, os números atómicos, a ordem, eu acho que ele ficou com uma noção do que é 
uma TP, eu acho que isso é importante.”P9 
 

Tabela 23: Motivos, dos participantes, para classificar quanto à importância as representações 

visuais externas através do tato. 

Justificação da importância  Professores (N=9) Alunos (N=5) 
Facilitam a compreensão dos conteúdos 6 1 
Necessidade de utilizar o tato 2 - 
Necessidade da representação visual dos conceitos 2 - 
Facilitam a explicação dos conteúdos 2 - 
Os gráficos são indispensáveis para o estudo de alguns 
conteúdos 

1 - 

 Facilitam a compreensão do mundo - 1 
Justificação da não importância Professores (N=2)  
 O professor não sabe utilizar 1 - 
Não há necessidade de estudar gráficos quando se é cego 1 - 

  
- existe a necessidade de utilizar o tato, uma vez que esta é uma das formas que os 

alunos têm em percecionar o mundo e por isso, estes materiais são os mais adequados à 

sua condição. Assim explicou: 
”É assim os modelos 3D são interessantíssimos, acho que eles têm que ter o contacto. Para 
nós é importante, para os alunos cegos ainda mais importante é a relação que eles têm com 
o mundo é tocando. A duas dimensões, não sei, acho que é como os outros.”P8 

- existe necessidade da representação visual dos conceitos, não sendo suficiente 

descrevê-los. No entanto, um dos professores, salientou que algumas das representações 

eram muito difíceis para o seu aluno, A título de exemplo um dos professores referiu:  

”Ele é invisual e às vezes acho que a parte visual nalguns alunos durava mais, a parte oral é 
que falar, eu falei e passou, eu acho que ele viu, ficou qualquer coisa. Agora nem todos dão, 
por exemplo, se calhar os esquemas de, as formas de estrutura se calhar confundem, eram 
muito difíceis.”P9 

- os gráficos são indispensáveis para o estudo de alguns conteúdos de CFQ, tal 

como referiu um dos professores: 

“Se não exijo os cálculos, pelo menos a interpretação dos gráficos tenho que exigir. 
Alteração do currículo não foi feita. Não foi feito porque as indicações foram que não seria 
necessário para o aluno. Conseguiu no final fazer uma leitura, uma interpretação ver a 
velocidade para um determinado tempo mas com muita dificuldade. Os gráficos são 
acessíveis.”P2 

Dois professores referiram que as representações visuais externas através do tato 

não são importantes porque: 

- o professor não os sabe utilizar, conforme admitiu P3: 
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“E repare mesmo que ela precisa-se no 10ºano eu ali ía deixar a batata quente para quem 
fosse dar o 10º. Porque realmente eu não conseguia.”P31 

- não há necessidade de estudar gráficos quando se é cego segundo P3: 

”Era ela sozinha, mas é como lhe digo, eu insisti pouco com ela na parte dos gráficos, 
passei à frente. Que era daqueles assuntos que eu disse “para que é que ela vai precisar do 
gráfico?” (…) Tinha dificuldades e portanto eu vejo...para interpretar mesmo aqueles que 
veem, fará os que não veem”P3 

Segundo Aldrich & Sheppard (2000), hoje em dia pode-se falar em graficacia, 

que é a capacidade de compreender informação representada de diversas formas, tais 

como: fotografias, diagramas, mapas, tabelas, gráficos. Existindo assim, certo nível de 

graficacia, que todos devemos ter, já que existem gráficos em jornais, programas de 

televisão, manuais escolares e informações governamentais. O aluno cego deve ser 

preparado como os outros alunos, uma vez que, é um cidadão que tem direito à 

informação e por isso deve ser preparado para a receber em qualquer formato. Dois dos 

professores, consideram que estas formas de representação não são importantes porque 

os alunos cegos não precisam de estudar gráficos ou porque não são importantes para os 

alunos cegos. Mais uma vez este tipo de opiniões revela desconhecimento quanto às 

capacidades do aluno cego e das suas necessidade revelando uma prática pouco 

inclusiva e que exclui os alunos do acesso à informação (Costa Neves & Barone 2006; 

Camargo & Nardi, 2007b). Estas opiniões são contrárias ao que se pode ver na 

bibliografia analisada em que a importância deste tipo de representações é enaltecida e 

aconselhada até para o uso de alunos normovisuais (Jones et al, 2005). A maior parte 

dos professores e alunos reconhecem a importância destes materiais no processo de 

aprendizagem das ciências. Apontaram várias justificações para o seu uso. Referem que 

ajudam os alunos na compreensão de conceitos e do mundo e ajudam também os 

professores a explicar os conceitos. Confirmando que estas formas de representação são 

veículos de comunicação e instrumentos facilitadores no processo de ensino 

aprendizagem (Thompson & Chronicle, 2006). Também consideram que o estudo de 

gráficos é imprescindível para a aprendizagem de conceitos de Física e Química. Para 

além disso, os professores de CFQ reconhecem a importância da utilização do tato no 

processo de aprendizagem dos alunos cegos e por isso os modelos táteis são 

considerados importantes. O facto de um dos professores não considerar importante as 

representações 2D e 3D é explicada com o facto de não as saber utilizar. Talvez porque 

nunca foi treinado na sua utilização.  
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Apesar de não ter sido questionado quanto à formação que devia ter o seu 

professor de CFQ, um dos alunos disse que na sua opinião os professores deviam ter 

formação na área das representações visuais externas através do tato. Alguns 

professores referiram que não fizeram mais relativamente a este assunto, porque não 

sabiam e que necessitavam de formação. Assim o aluno referiu: 
”Acho que havia de haver uma formação para os professores próprios darem, portanto, 
figuras, representarem figuras para depois uma pessoa desde nova habituar-se, não só a 
Braille, mas sim também às figuras geométricas. Porque as formas geométricas, o Braille, 
era muito escrito (…)”A6 

Esta situação da necessidade de formação por parte dos professores em assuntos 

relacionados com a cegueira e a baixa visão é referida em vários estudos. A necessidade 

dos alunos aprenderem a utilizar as representações externas é urgente para todos os 

alunos e já no estudo realizado por Wild & Hinton (1994) os alunos cegos manifestaram 

vontade em frequentar formação unicamente sobre materiais táteis para aumentar a sua 

destreza de análise, o que mostra que quando utilizam os materiais os classificam como 

importantes, residindo a dificuldade na sua análise. 

4.3.3.2. Características das representações visuais externas facilitadoras da 

sua utilização: perspetiva de professores e alunos 

 

Foi pedido a todos os professores de CFQ e alunos cegos participantes no estudo 

que indicassem as caraterísticas que uma representação visual externa tátil devia ter, 

para ser percecionada de forma adequada por um aluno cego. Desta vez, foram os 

alunos que deixaram mais sugestões, algumas delas partilhadas também pelos 

professores de CFQ (Tabela 24). 

Seis alunos cegos e um professor de CFQ referiram que a existência de uma legenda, 

com explicação sobre a representação podia ajudar o aluno na sua exploração.  Dois 

alunos referiram ser importante fornecer instruções de utilização das representações. 

Assim várias foram as explicações: 
”Tinha algumas que eram muito acessíveis mas agora tem outro, porque aquilo não vem a 
explicar, eu acho que devia ter uma legenda, para uma pessoa, pronto, para nós vermos o 
que é que está lá, mas também uma legenda para perceber.”A3 

” Acho que o melhor legendas ao lado, numa das páginas estava o diagrama, ou a figura em 
questão, e na outra página a legenda que corresponde cada ponto ou a localização exata do 
elemento em questão. Porque algumas vezes posso-me perder.”A7 
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Tabela 24: Características das representações visuais externas táteis facilitadoras da sua 
utilização. 

 N=11 N=8 
Sugestões Professores  Alunos  
Legendar com explicações sobre a representação 1 6 
Suprimir informação desnecessária 3 4 
Eliminar linhas desnecessárias 2 1 
Marcar no gráfico unicamente os pontos necessários 1 - 
Utilizar várias texturas - 1 
Maior espaçamento entre as linhas - 1 
Colocar números que indiquem a ordem pela qual deve explorar a representação - 2 
Fornecer instruções de utilização - 2 
Indicar onde começar a explorar - 1 
Explicar o tipo de linha utilizadas ou a diferença de elevação das linhas - 1 
Incluir texto a negro para o professor poder também perceber o que está representado - 1 
Representar cores  - 1 
Existir de regras para explorar uma representação 2D ou 3D - 1 
Manter sempre a mesma ordem dos dados nas tabelas - 1 
Descrever o diagrama à parte - 2 
 

Três professores de CFQ e quatro alunos cegos pensam que se deve suprimir 

informação desnecessária, tal como pode ser visto nas seguintes declarações: 

”os diagramas normalmente são muito complexos, tem que ser muito simples porque se 
tiver muitos traços, muitos riscos é muito complicado para ele, é muita confusão.P4 

” O mais simples possível, linhas, por exemplo, letras e linhas acho que é importante dentro 
das forças não é difícil. Pois não? Ter que desenhar setinha, eles depois tinham além disso 
esses esquemas e uma pessoa também via, não é difícil, tanto é que ele depois de ver isso 
conseguiu, eu pondo, caracterizei as forças e perguntava se aplicava, qual era a força 
resultante, e ele respondia(…) Mas se fosse mais complicado já não, já eram muitas 
ligações juntas, quer dizer, aquelas ligações todas.”P9 

” Então. Por exemplo, este ano nós damos a ligação Química. Eu acho que não deviam ter 
tantos símbolos. Tinha muitos símbolos. E não percebia muito bem depois. Depois não 
conseguia representar quando a stora pedia.”A4 

Na sequência do conselho anterior, dois professores de CFQ, e um aluno cego 

sugeriram eliminar linhas desnecessárias. Explicando, de acordo com a sua experiência 

o seguinte: 
”Quanto menos coisas tiver melhor. (…) Porque aquele diagrama tinha quadradinhos 
minúsculos, uma confusão que não era pouca. E depois seguir aquela linha, tinha mais que 
uma linha lá portanto. A partida não era muito fácil. Entrava noutra linha. (…) Tem 
informação a mais, deveriam ter menos, aqueles quadros (quadrículas), na minha opinião 
poderiam ser suprimidos. (…) Deixava estar os números obviamente. Tirava os 
quadradinhos. (…) Precisa de ter é, não ter muita coisa a atrapalhar, porque nós vemos com 
as mãos e se tiver muita coisa atrapalha.”A8 

Um dos alunos refere que se deve ser marcar no gráfico unicamente os pontos 

necessários. Explicando: 
”Talvez os gráficos tenham sido os mais difíceis. Porque têm, não me estou bem a recordar, 
mas os gráficos parecem que, por exemplo, aqueles de nós sabermos a velocidade de só de 
um carro, era mais fácil, quando era dois carros ou 3, aí é que já se começava a complicar. 
Cada vez mais. É que demoro mais tempo a ver. (…) Os diagramas são mais fáceis de 
analisar do que os gráficos. E muito mais concretos não é?”A7 
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Um dos alunos referiu que utilizar várias texturas ajuda o aluno na exploração das 

representações táteis dizendo: 

”Diferentes texturas ajuda. Porque se a textura fosse igual não conseguia detetar algumas 
diferenças.”A7 

Um dos problemas referidos consiste no pouco espaçamento existente entre as linhas, 

que segundo o aluno A1, dificulta a perceção das representações táteis. Assim, o aluno 

A1 referiu que deve existir um maior espaçamento entre linhas explicando: 

” Está tudo muito junto, pronto.”A1 

Dois dos alunos referiram que é necessário colocar números que indiquem a ordem pela 

qual se deve explorar a representação visual externa tátil e assim indicar onde se deve 

começar a explorar a mesma. A título de exemplo um dos alunos referiu: 
”Por exemplo, devia ter um número aqui, depois aqui um dois e assim sucessivamente. Para 
saber por onde teria que começar a explorar, e esta não tem. Tem estes circulozinhos 
pequeninos que não sei o que é. Eu não percebo muito bem é aqui esta parte, as barras aqui, 
o que quer dizer. Só que devia dizer-me aqui ao lado e não diz. Não tem legenda nem 
explica.”A7 

Ainda quanto às linhas, um dos alunos referiu que se deve explicar o tipo de linha 

utilizadas ou a diferença de elevação das linhas, concretizando: 
”Legenda não tem, por exemplo, como tem a tinta normal, mas para nós não tem, tem o 
título só escrita Braille mas às vezes faz confusão porque não dá para perceber, porque um 
é, não explica por que é que tem assim, umas linhas mais elevadas do que outras, não 
explica porque é que um está picotado.”A3 

Um dos alunos sugeriu incluir um texto a negro, junto da representação tátil, para o 

professor poder também perceber o que está representado. Assim explicou: 
“Pôr a mesma coisa que está em Braille também estar a negro para o professor conseguir 
perceber”A3 

Um dos alunos refere que nas representações se fazem alusões a cores mas que estas 

não estão representadas, havendo necessidade de alguma forma de representar cores, 

explicando da seguinte forma: 
”Sim porque lá a única coisa que nos dão é o relevo e a legenda como está a negro. Para nós 
é complicado porque se é uma pessoa que está a ver, aquilo é cor de laranja, é qualquer cor, 
(…) às vezes têm cor de laranja nos mapas, têm um território a cor de laranja e diz porquê, 
agora nós não temos nada disso. Não temos cor nem nada. Não há nada que diferencie as 
cores. E às vezes não diz que aquela parte é cor de laranja, e às vezes as pessoas estão 
sempre afirmar, Joana, a parte que é cor de laranja, têm que dizer ai, e não tem nada.”A3 

Um dos alunos referiu que deviam existir regras para explorar uma representação 2D ou 

3D dizendo: 
”Ora bem, onde poderiam ser melhoradas era, por exemplo, haver outro tipo de, sei lá, 
outro estudo, mais de ponto de referência para uma pessoa, invisual. Deveria haver uma 
regra. Um ponto de referência.”A6 
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Um dos alunos sugeriu manter sempre na mesma ordem os dados nas tabelas para 

facilitar a sua análise assim: 
”(…) se for uma tabela, era fazer, por exemplo, um retângulo, se for por exemplo, uma 
daquelas para a distância tempo, por exemplo, fazer-se um retângulo, porque às vezes o PA 
também trocava e confundia-me um bocado, metia primeiro num lado, do lado direito o 
tempo e do outro lado as distâncias e confundia-me, e não havia de ser assim. Devia de ser 
ao contrário.”A4 

O aluno A5 sugeriu que fosse colocada uma descrição do diagrama à parte para que o 

aluno soubesse de que se tratava explicando: 
” Se calhar nas legendas e se calhar uma descrição também.”A5 

As sugestões apresentadas vêm ao encontro do descrito na literatura como 

eliminar linhas desnecessárias, aumentar o espaço entre linhas (Jone et al, 2006; ME, 

2008). Existem indicações na literatura das distâncias ideais entre linhas para que estas 

não sejam confundidas como linhas duplas. 

Também a elevação das linhas deve ser pelo menos 200 microns (0,2mm) 

(Jeohel et al 2006), para que os alunos as consigam percecionar. O uso de diferentes 

texturas e materiais é também aconselhável nos gráficos e diagramas tácteis. No 

entanto, segundo Fulton (2008), não devem ser utilizados muitos padrões e texturas no 

mesmo diagrama o que pode confundir os alunos. As sugestões comprovam a utilização 

de representações por parte de alunos e professores e mostram as dificuldades sentidas 

pelos alunos quando utilizam estes materiais. 

Um dos professores não deixou sugestões para a transposição adequada de 

diagramas 2D e modelos 3D para a forma tátil, uma vez que, segundo P5, os diagramas 

disponibilizados nos materiais são adequados aos alunos e não constituem uma 

dificuldade, conforme se pode ver na seguinte citação: 

“As figuras mais importantes estão em relevo e estão selecionadas. Acho que para eles são 
fáceis. Eu só me lembro dos esquemas, no caso da luz, o trajeto dos raios luminosos, 
entrada nas lentes, os desvios nas lentes. Acho que são fáceis de interpretar. Ele utilizava os 
dedos e não se queixou. Conseguia distinguir com alguma facilidade. Em termos de 
moléculas, em relevo as mais simples são fáceis.(…).”P5 

4.3.3.3. Apoio prestado aos alunos cegos na exploração das representações visuais 

externas: perspetiva dos alunos e professores. 

 

Quando os participantes no estudo referiram ter utilizado qualquer tipo de 

representação visual externa foi-lhes perguntado se os alunos cegos foram apoiados na 

exploração das referidas representações. 



138 
 

Assim, seis professores, dos nove que utilizaram estes materiais, referem que os seus 

alunos receberam apoio na exploração dos materiais. Os restantes três dos professores, 

referiram que o seu aluno cego explorava os materiais sozinho. Todos, os sete alunos 

cegos que utilizaram estes materiais, referem ter tido apoio na sua exploração. Também 

se pediu, aos professores e alunos, que dissessem quem prestou o apoio na exploração 

das representações visuais externas. Assim, seis, dos nove professores de CFQ que 

utilizaram estes materiais referiram que foram os próprios a apoiar os seus alunos cegos 

na sua exploração. Também seis alunos cegos, dos sete que referiram ter utilizado 

representações visuais externas, explicaram que era o seu professor de CFQ que os 

ajudava na utilização dos referidos materiais. A título de exemplo um dos alunos 

referiu: 
”Às vezes estudava sozinho outras vezes os que achava mais difícil pedia ajuda ao 
professor de CFQ.”A2 
 

Assim, na tabela 25, estão organizadas as respostas dadas pelos participantes no estudo, 

sobre o tipo de apoio que foi dado aos alunos cegos, na exploração das representações 

visuais externas. 

Tabela 25: Acompanhamento prestado aos alunos cegos na exploração das representações 
3De/ou 2D através do tato 

 N=6 N=7 
Tipo de acompanhamento Professores  Alunos 
PA estava com o aluno na sala de aula e explorava com ele 1 - 
O professor CFQ explorava com o aluno colocando a sua mão sobre a do aluno 3 1 
O professor CFQ explicava ao aluno como devia explorar a representação 5 1 
O professor de CFQ tentava explorar a representação com o aluno - 3 
O PA e o professor de CFQ interpretavam as representações com o aluno 1 2 
O PA explicava ao aluno a representação - 1 
O professor de CFQ acompanhava o aluno com o seu livro a negro - 1 
O colega normovisual ajudava o aluno na exploração da representação - 1 

 
Dois dos alunos e um professor explicaram o PA e o professor de CFQ 

interpretavam as representações táteis com os alunos cegos. Ou seja os alunos tinham 

apoio com ambos os professores. Assim, os alunos e o professor de CFQ explicaram: 
”Tinha que estar ou era com o meu PA ou era a própria professora de FQ, mas era 
complicado.”A3 
 
”Sim. De vez em quando (com o professor de CFQ), mas era mais o professor de apoio. 
(…) Eu convém esclarecer que ele não sabia ajudar-me às vezes e era na outra aula, cheguei 
a ter 2 aulas de apoio.”A8 

 ”(…)e então nós(professor de CFQ e PA) fazíamos a leitura dos gráficos com ele (…)”.P7 
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Cinco professores de CFQ e um aluno cego referiram que era o professor de CFQ que 

explicava ao aluno como se devia explorar a representação visual externa através do 

tato. Tal como se podem ver nas declarações de dois dos professores de CFQ: 
”Exatamente claro que como ele não via as cores o hidrogénio era pelo tamanho. Quando as 
esferas eram semelhantes tínhamos que dizer “este é o carbono” e então tal. Era sempre 
eu.”P5 

“O que eu fazia era, ele apalpava, (…), tens aqui a Terra, deste tamanho, tens aqui o Sol, 
ele apalpava, sentia o quente da lâmpada, eu expliquei-lhe, para fazer de Sol temos uma 
lâmpada, um candeeiro, a lâmpada está neste sentido, ou seja está a incidir sobre o globo 
nesta face, eu conseguia explicar porque ele apalpava, ou seja, se o Sol esta a bater deste 
lado está dia, do outro lado estará noite porque o Sol não incide. E depois com a Lua 
também foi a mesma coisa (…)”P1 

Três dos alunos cegos referiram que o seu professor de CFQ tentava explorar a 

representação consigo, salientando, no entanto, as dificuldades sentidas. A título de 

exemplo, um dos alunos referiu: 
”Lembro-me por exemplo, (…) a professora CFQ, era engraçado, que ela, tens que seguir 
esta linha, era um gráfico, depois tinha lá uma linha. Era na velocidade. Tens que seguir 
esta linha, só que eu perdia-me a meio da linha. E depois começar outra vez. Chegava a 
meio e perdia-me outra vez. Aquilo era um bocadinho para o chato.”A8 

Três dos professores CFQ exploravam com o aluno os materiais colocando a sua mão 

sobre a do aluno. A título de exemplo dois dos professores referiram: 

“Pego na mão dele e digo como analisar nele. Peço para passar a mão no diagrama todo. 
Ele está a fazer a leitura com os 2 dedos, quando peço com a palma da mão ele não 
consegue. Foi hábito que ele adquiriu”P2 

”(…) Quer dizer, tinha uma lente em relevo, ele podia sentir a forma da lente, isso ajudava-
o a ver a concavidade (…).quando dávamos alguma coisa em que tinha no livro as coisas eu 
ia lá e punha-lhe o dedo em cima e dizia, “olha sente a concavidade da lente”. A turma era 
pequenina, os alunos eram razoáveis e dava tempo para estar 5 minutos com ele. Tinha que 
o obrigar muitas vezes porque muitas vezes ele queria andar rápido mas pronto, fazia-o 
sentir os relevos. Mão na mão e ele lá mexia.”P5 

Um dos professores referiu que o PA estava com o aluno na sala de aula e explorava 

com ele as representações, explicando: 
”Quando era para gráficos, hipóteses, o lápis e por cima das linhas apalpar o que viu e ele 
dai já têm uma noção do que é para analisar, fazia isso co PA que estava sempre na sala de 
aula”P10 

Um dos alunos referiu que era o PA que explicava ao aluno as representações, uma vez 

que, o seu professor de CFQ apresentava algumas dificuldades na exploração destes 

materiais, dizendo: 
“(…) depois às vezes quando a stora percebe-se ajudava-me, mas às vezes não conseguia. 
(Tentava sozinha) Porque nós já demos aquilo na Matemática. E tentava perceber pelos 
conhecimentos que eu tinha Porque depois não percebia muito bem e tinha que pedir ao 
professor de apoio que me explicasse. (…)”A4 
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Um dos alunos referiu que professor de CFQ o acompanhava com o seu livro a negro 

para lhe tirar possíveis dúvidas, Assim, referiu: 
”Ele (professor de CFQ) também acompanhava no livro a negro enquanto eu estava a 
estudar os gráficos.”A7 

Um dos alunos explicou que, para além do seu PA, era um colega normovisual que o 

ajudava na exploração da representação tátil já que o seu professor de CFQ não o 

consegui fazer. Assim disse: 
”Não conseguia (o professor de CFQ) porque ela não sabia. Tinha que esperar pelo 
professor de apoio. E também tinha uma colega minha que já sabia um bocado e ajudava-
me muito.”A4 

Todos os alunos que tiveram acesso às representações 3 De/ou 2D através do 

tato referem ter recebido algum tipo de acompanhamento na exploração destes 

materiais, o que é desejável, principalmente quando os alunos têm pouca experiência na 

utilização destes materiais. Alguns professores explicaram que apresentavam ou 

explicavam a representação. 

Outros indicaram que o acompanhamento dos alunos cegos na exploração dos 

materiais era próximo, referindo que colocavam a sua mão na mão do seu aluno para 

que este tivesse mais facilidade na exploração do material ou exploravam em conjunto 

com o aluno a representação, procedimento adequado de acordo com Aldrich & 

Shepard (2001). Interessante é perceber que o professor P4 apesar de não ter utilizado 

estes recursos explicou que os exploraria em conjunto com o aluno. Recomenda-se que 

antes de usar, na aula, os gráficos ou outros materiais táteis o aluno deve conhecê-los 

numa sessão prévia, situação que não foi referida por nenhum dos participantes no 

estudo e que poderia ter ajudado os alunos na exploração dos materiais (DEGNL, 2001; 

Fulton, 2008). 

O principal responsável pelo acompanhamento dos alunos na exploração das 

representações foi identificado pelos participantes como tendo sido o professor de CFQ. 

O PA também apoiou em algumas circunstâncias os alunos e os professores de CFQ, no 

entanto, também apresentavam dificuldades na exploração do material, uma vez que a 

maior parte dele não tem formação em ciências. Um dos alunos referiu que não 

conseguia explorar sozinho as representações mas que nem o professor de CFQ, nem o 

PA o podiam ajudar por falta de conhecimentos. Conforme se pode ver na seguinte 

transcrição:  
”Eu nunca queria fazer isso sozinha e não conseguia. Às vezes era a professora (de CFQ) 
que me ajudava mas ela às vezes também, ai não posso, muitas vezes esquivava-se um 
pouco. Tanto é que eu tive um professor no 8º ano que até foi engraçado, eu disse-lhe, olhe 
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professor eu tenho aqui o gráfico à minha frente mas eu não sei. Eu (o professor) estou a 
ver isto, com os olhos vê-se muito bem, e eu disse-lhe, olhe eu sei que se vê muito bem mas 
eu não sei onde começa nem sei, e ele disse, ah, eu vou tentar fechar os olhos e vou apalpar, 
ah, realmente dizia ele.”A1 
 

As dificuldades que os professores de CFQ e os PA têm na exploração destes 

materiais podem estar relacionadas com a falta de formação de ambos, quer no ensino 

de deficientes visuais, no caso dos professores de CFQ, quer na área das ciências no 

caso dos PA. O facto de os professores não estarem familiarizados com métodos não 

visuais é um fator que também prejudica os alunos deficientes visuais Existem 

conceitos puramente visuais e se não se fizerem adaptações não está acessível aos 

alunos deficientes visuais. Assim, o facto destes alunos se encontrarem isolados na 

escola e os professores não fazerem as adaptações necessárias leva a que os alunos se 

desinteressem pelas ciências e muitas vezes sejam desencorajados a prosseguir os 

estudos em áreas científicas (BecK-Winchatz & Riccobono, 2007). Um dos alunos 

referiu que não gostava de trabalhar estes materiais e então dizia que não os tinha apesar 

de os ter consigo. Isto vem ao encontro dos estudos realizados por Jones et al (2006), 

em que havia alunos que referiam que nunca iriam aprender a explorar as 

representações. 

4.3.4. Simbologia da Química e da Física Braille nas aulas de CFQ 

4.3.4.1. Utilização da simbologia da Química e da Física Braille pelos professores 

de CFQ 

 

Todos os professores de CFQ referiram não ter conhecimentos quanto à grafia 

Braille da Física e da Química. A maior parte dos professores remeteu este assunto para 

o PA ou arranjou outras estratégias para não usar a simbologia. Assim, os professores 

referiram alterações para superar a dificuldade que tinham com a utilização do Braille. 

Um dos professores, o professor P1, sugeriu ao PA a utilização de outras letras em 

substituição das letras gregas que aparecem em algumas conexões matemáticas 

utilizadas na Física e na Química. Era sempre o PA a trabalhar com o aluno cego e 

também na produção de materiais que envolvessem a simbologia da Química e da Física 

Braille. Todos os alunos referiram que utilizaram em algum momento a simbologia da 

Química e da Física Braille nas aulas de CFQ. 

”Por exemplo: ρ = m/V, coisas assim do género, com letras e ele tinha imensas dificuldades 
em colocar isto no papel, eu tinha-lhe sugerido em vez do ró, colocar um d, não é, embora 
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não seja a mesma coisa, porque para nós significa a densidade relativa e o ró densidade, 
mas pronto, fomos substituindo alguns caracteres, sobretudo aquelas fórmulas em que 
tinham letras gregas e fomos substituindo pelo abecedário que ele conhece e sempre com o 
apoio do PA em traduzir a linguagem da FQ para Braille.”P1 

”era a PAque passava para o Braille, ela própria falava comigo em “como é que vou 
representar aqui?”. Sei lá, o CO2, ou nas moléculas orgânicas, açucares, proteínas, mais 
extensas ela perdia-se aí. Ela não fazia a molécula em Braille. Escolhíamos o exercício do 
livro onde estivesse representado no livro dele a molécula em Braille, em relevo e no teste 
dizia-lhe “É esta a molécula que eu quero que identifiques”. Eu dava o livro juntamente 
com o teste e ele ia consultando.”P5 

Outra solução encontrada para resolverem os problemas com a simbologia da Química e 

da Física Braille foi o recurso a gravações áudio, como referiu o professor P7: 

”A professora do ensino especial dizia se tiver alguma coisa dê-me que eu passo para 
Braille para ele, mas ela também tinha muito trabalho, também demorava muito tempo e ele 
demorava também muito tempo coitadito a ler e então alguns textos eu fazia assim, eu lia 
para ele, para o gravador em casa, e depois dava-lhe a cassete, depois ele ouvia em casa.”P7 

Ou então procuravam o PA para qualquer dúvida nesta temática como explicou P10: 

”Não conhecia a simbologia Braille, nem uma letra Braille. Hoje já sei algumas, ganhei 
mais eu com ele do que ele comigo.”P10 

A utilização de gravações áudio são sugeridas por Camargo, Silva & Filho 

(2006), como uma alternativa ao registo Braille já que os alunos referem, no estudo 

realizado pelos autores, que o Braille é cansativo. Costa, Neve & Barone (2006), 

referem o mesmo problema que os participantes no estudo que é a falta de professores 

das ciências com formação para trabalhar com deficientes visuais o que poderia ajudar a 

diminuir estas dificuldades associadas ao uso da simbologia. E o problema dos 

professores do Ensino Especial também não terem formação em Ciências. Estas duas 

situações dificultam o trabalho de professores e alunos nas ciências. 

Também se questionaram os alunos cegos quanto ao conhecimento da 

simbologia da Química e da Física Braille por parte dos seus professores de CFQ. 

Nenhum dos professores de CFQ dos alunos cegos entrevistados conhecia a 

representação simbólica da Física e da Química em Braille, não foi possível recolher as 

implicações do conhecimento da simbologia nas aprendizagens dos alunos. Assim, 

sendo os alunos referiram que quando tinham dúvidas procuravam o seu PA. Um dos 

alunos concluiu que o facto de nenhum dos seus dois professores de CFQ conhecer a 

simbologia era falta de interesse. Tal como se pode ver na seguinte afirmação: 
”Não, ela não se preocupava com isso (Braille). E o professor também não, muito menos. 
“A1 
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A maior parte dos alunos cegos refere o facto dos seus professores de CFQ não 

conhecerem a grafia Braille associada à Física e à Química não os terá prejudicado já 

que, na sua escola, existia PA com conhecimentos nesta área. A título de exemplo um 

dos alunos referiu 
”Ela (professor de CFQ) não tinha (conhecimentos de Braille). Não, não condicionava 
porque era assim. Achava fundamental a professora saber alguma informação mas não o 
exagero como saber Braille. Porque isso, pá, também é um bocado confuso. Qualquer 
dúvida, também tinha um PA disponível na escola.”A3 

No entanto, um dos alunos referiu que também o seu PA manifestava dificuldades na 

simbologia da Química e da Física Braille dizendo: 

” Sim( Tinha apoio na simbologia). Ajudou-me, quer dizer, também não podia ajudar muito 
a verdade seja dita. Ela não podia porque não sabia Braille. Portanto, à partida não podia. 
Mas ela também procurava ajuda junto do PA. O professor de apoio também não sabia 
representar, era um bocadinho para o chato.”A8 

Assim, quando se perguntou aos alunos cegos se teriam recebido algum tipo de 

ajuda na grafia da Física e da Química por parte do seu professor de CFQ todos 

referiram que não. 

4.3.4.2. Utilização da simbologia da Química e da Física Braille pelos alunos cegos 

 

Todos os alunos cegos participantes no estudo referem que utilizam a simbologia 

da Química Física Braille na aprendizagem de conteúdos de CFQ e foi-lhes pedido que 

explicassem como a utilizavam (Tabela 26).  

Tabela 26: Formas de utilização da simbologia da Química e da Física Braille por parte dos 
alunos cegos 

 N=8 
Formas de utilização por parte dos alunos cegos f* 
Usava na matemática e nas CFQ       5 
Interpretação e escrita de fórmulas 3 

 
Cinco alunos cegos referiram que usavam a simbologia na matemática e nas CFQ. A 

título de exemplo o aluno A1 referiu: 
” Tinha que utilizar quando era naquelas coisas de matemáticas, eu também nunca fui boa a 
matemática, verdade seja dita, sei que 2 + 2 são 4 mas o resto não sei.”A1 

Três dos alunos cegos referiram que esta simbologia lhes permitia a interpretação e 

escrita de fórmulas Químicas, conforme explicou o aluno A8: 
”De vez em quando utilizava.(…). Não as fazia (as fórmulas Químicas), que a professora de 
CFQ disse para eu não a avançar aquela parte. Por exemplo, sei lá, mas cheguei a em vez de 
as fazer, ela metia-me a equação Química e eu interpretava-a, por exemplo, o que é que era 
o H20, isso toda a gente sabe, mas ter que explicar por exemplo, uma átomo de hidrogénio e 
2 de oxigénio. É assim não é?”A8 
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É suposto que a simbologia da Química e da Física Braille seja aprendida 

quando se inicia a disciplina de CFQ, no sétimo ano de escolaridade. Se esta 

aprendizagem não for feita, a aprendizagem de alguns conteúdos vai ficar 

comprometida. Mais uma vez, a questão dos professores de apoio não terem 

conhecimentos na área das ciências pode explicar que os alunos cegos não dominem 

com facilidade a grafia da matemática, da Física e da Química. Também os professores 

de CFQ estão na mesma situação de desconhecimento quanto à grafia e por isso resta-

lhes pensar em alternativas para ajudar os seus alunos. A conclusão que podemos tirar é 

que neste assunto os alunos têm pouco ou nenhum apoio da parte dos seus professores 

de CFQ e de apoio constituindo esta área, um problema para os alunos cegos 

participantes no estudo. 

4.3.4.3. Dificuldades de utilização da simbologia da Química e da Física 

Braille por professores de CFQ e alunos cegos 

 

Os professores de CFQ foram questionados quanto ao conhecimento da 

simbologia da Química e da Física Braille. Todos os professores de CFQ referiram não 

ter conhecimento da simbologia da Química e da Física Braille. Aos alunos cegos, 

perguntou-se se sabiam representar a terminologia específica da Física e da Química em 

Braille. Cinco dos alunos afirmaram saber representar a simbologia enquanto três dos 

alunos disseram saber alguma coisa relacionada com simbologia da Química e da Física 

Braille. Um dos alunos cegos, explicou que alguns dos símbolos utilizados na Física e 

na Química são comuns à matemática e por isso, dominava-a, explicando assim: 

“Sabia mais ou menos, os sinais já os sabia de cor. Já sabia por causa da matemática.”A2 

Não foi feita qualquer questão nem aos alunos cegos, nem aos professores de 

CFQ, quanto às dificuldades que a simbologia da Química e da Física Braille poderia 

oferecer. No entanto, os professores de CFQ e os alunos cegos aproveitaram esta 

questão para mostrar que este é um assunto que acrescenta dificuldades à disciplina de 

CFQ. Assim, na tabela 27, apresentam-se algumas dificuldades sentidas pelos 

professores de CFQ e pelos alunos cegos. 
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Tabela 27: Dificuldades que a simbologia da Química e da Física Braille oferece a professores 
de CFQ e alunos cegos 

 N=11 N=8 
Dificuldades Professores  Alunos  
Falta de formação dos professores nesta área 1 - 
Utilização complicada 3 2 
Alguns símbolos são comuns à matemática - 1 
Dificuldade na utilização correta dos índices e expoentes  2 2 
Grande variedade de símbolos - 1 
Falta de conhecimentos científicos por parte das pessoas que transcrevem os 
materiais de CFQ 

1 - 

O conhecimento do abecedário em Braille não é suficiente para aprender a 
simbologia da Química e da Física Braille. 

1 - 

Não existir correspondência do livro a negro e em Braille 1 - 

 

Um dos professores referiu que os professores que se verifica falta de formação dos 

professores de CFQ nesta área. A título de exemplo o professor P1 referiu: 

”(…) nenhum dos professores do CT tinha alguma formação nesse campo, não percebíamos 
nada de Braille e não percebemos ainda, alguns professores e eu também, fiz o abecedário 
mas muito devagar (…)” 

Alguns professores e alunos referiram que a utilização da simbologia da Química e da 

Física Braille é de complicada, conforme se pode ver nas seguintes transcrições: 
”Ainda tentei e tal mas depois pus de lado. É um bocado difícil. Eu comecei a ler e como 
não tenho muito tempo para explorar(…). Uma altura tive lá com a PA e tivemos a ver 
daquilo o que interessava para o aluno cego. (…)claro que não exploramos as mais 
complicadas.”P5 

”Olha, eu só tenho uma crítica a fazer, acho que a linguagem Braille às vezes nessas coisas 
têm muita complicação, dá muitas complicações. Tinha muitos sinais, em Braille 
(…).Complicava-me e não era pouco.” A1 

”Os sinais em Braille e tudo é totalmente diferente dos sinais, pronto, da escrita normal e 
depois baralha muito. É preciso aprender, é quase como uma grafia nova. Atrapalhou, 
bastante. Porque eu só comecei com o Braille exatamente no 7º ano. Porque até lá eu ainda 
consegui ver, para escrever e para ler. Só que depois pronto, perdi e tive mesmo que 
começar com o Braille. E então nesse ano foi começar tudo, foi na Matemática, foi na FQ, 
foi muita coisa. Às vezes escrevia a palavra toda. Escrevia, porque facilitava-me mais para 
mim.”A3 

O argumento de que alguns símbolos são comuns à matemática serve para justificar a 

dificuldade sentida pelo aluno A5: 
”Sim, em alguns símbolos matemáticos que eu nunca sei muito bem.”A5 

Alunos e professores explicaram que existe dificuldade na utilização correta dos índices 
e expoentes, conforme se pode ver nas seguintes transcrições: 

”A escrita da Química usa índices e é muito complicado em linguagem Braille porque 
índices não existe, ele tem que pôr um sinal antes para dizer a palavra ou o número, que a 
letra que vem a seguir é um índice e está em baixo ou está em cima. Ele não consegue por 
uma reação Química linear, têm que estar sempre dividida, não consegue. Têm montes de 
sinais para isto e para aquilo e é muito complicado.”P1 
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” como é que eu explicava ao aluno cego como é que era por exemplo O2 Em índice? E os 
expoentes? Depois por os iões H+. Essa simbologia eu não fazia a mínima e mesmo ela 
(PA), ela ainda por cima, ela era de letras, era de Francês, acho eu, e por isso eu tive que 
primeiro estar com ela, reunimo-nos algumas vezes para dizer como é que tinha que ser, 
como é que eu queria e depois ela trabalhava com ele. Depois como ela transcrevia os meus 
testes em Braille, e depois ele fazia as respostas, e ela transcrevia a negro eu corrigia a 
negro. Eu nunca corrigi em Braille.”P7 

”havia partes em que era um bocado mais difícil. Quando nós tínhamos as fórmulas iónicas 
e tínhamos que meter uma parte em cima e outra parte em baixo, esquecia-me disso, dos 
índices. Porque na máquina lê ao contrário. Porque, porque tinha que se meter os pontos de 
cima, não sei muito bem estar a explicar.”A4 

” Depende dos sinais, por exemplo, as fórmulas Químicas, vamos supor H2O, a fórmula 
mais simples, o H é, são as teclas 1, 2 e 5, portanto o indicador esquerdo, o médio esquerdo 
e o médio direito, primeiro era o sinal de maiúscula que é o 4 e o 6 na máquina. Depois o H 
é 1, 2 e 5. O 2 era índice inferior.”A7 

O facto de existirem uma grande variedade de símbolos foi também indicado pelo aluno 

A6 como uma dificuldade, da seguinte maneira: 
” Pronto, é como eu digo, volto a referir que a FQ é igual à Matemática. A FQ, a nível de 
Braille, se formos a ver, existem 100% de sinais e a gente se for possível usa 40%. Existem 
muitos sinais da FQ. ”A6 

Um dos professores explicou se verifica falta de conhecimentos científicos por parte das 

pessoas que transcrevem os materiais para CFQ, detetando-se erros, o que constitui, na 

sua opinião, uma dificuldade para professores e alunos. Assim, P3 referiu: 

”Não (conheço a simbologia), nada e portanto aquilo que acontece, o que acontece é 
“professora não percebo aqui a pergunta” e “oh filha que pergunta?” E ela dizia-me e não 
era nada do que estava a perguntar aos outros. Portanto eu tinha redigido de uma maneira e 
se calhar não sei se dá jeito”P3 

Um dos professores explicou que o conhecimento do abecedário em Braille não é 

suficiente para aprender a simbologia da Química e da Física Braille dizendo assim: 

”Ele (PA) deu-nos um panfleto, um documento, com o abecedário Braille embora para nós, 
pronto, a não ser que a gente se dedicasse, não conseguiu e não utiliza muito, embora eu 
ache bastante interessante e quem sabe um dia eles explorem isso, ficar mais sensibilizado 
para isso.”P4 

Um dos professores referiu que não há correspondência do livro a negro e em Braille e 

por isso, às vezes, não conseguia ajudar o seu aluno cego, explicando-se: 
”E o livro também é complicado porque ele depois tem os livros em Braille e pergunta-me 
que página é que é, e isto não bate certo. Andamos os 2 ali atrás das páginas e para ele me 
ler, porque realmente é muito complicado.(…) Porque eu acho que até ele sente que nós 
precisamos de ajuda.”P11 

As dificuldades referidas por professores e alunos são também enunciadas por 

Costa, Neves & Barone (2006), e Camargo, Silva & Filho (2006). Nos estudos 

realizados por estes autores, o Braille foi classificado como cansativo. Para além disso, 

mutos alunos deficientes visuais admitem não conhecer o Braille, tal como neste estudo 
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três alunos referiram ter algum conhecimento da simbologia da Química e da Física 

Braille. Costa, Neves & Barone (2006), referem também que os professores e alunos 

revelam falta de conhecimentos Braille e do código matemático unificado, situação 

referida também pelos participantes neste estudo. 

A simbologia Braille associada à Física e à Química coloca alguma dificuldade 

aos alunos devido a características específicas como a utilização de setas, expoentes, 

índices entre outros. Para além disso, a iniciação no Braille deve ser feita entre os 6 e os 

10/11 anos, um dos alunos cegos referiu que iniciou a aprendizagem do Braille 

posteriormente à idade recomendada e as diferentes grafias. Esta situação pode 

naturalmente explicar as dificuldades sentidas (ME, 2008). O facto de existirem erros 

nas transcrições pode criar confusões e acrescentar dificuldades e alunos cegos e 

professores de CFQ. Esta situação pode ser resultado da maioria dos PA que fazem as 

transcrições não terem formação em ciências. Um dos professores, deixou como 

sugestão que os livros em Braille tenham inscrições a negro para facilitar o apoio ao 

aluno cego.  

4.3.5. A utilização do laboratório nas aulas de CFQ 

4.3.5.1. Realização de atividades laboratoriais por alunos cegos 

 

Alunos cegos e professores foram questionados quanto à realização de 

atividades laboratoriais na sua turma. Nove dos 11 professores participantes no estudo 

referiram que realizaram atividades laboratoriais, nas turmas onde os alunos cegos 

estavam inseridos. Apenas dois dos professores não realizaram atividades desta 

natureza. Um dos professores, P3, justificou não ter realizado atividades laboratoriais 

com os alunos, uma vez que, a escola se encontrava em obras. Para além disso, referiu 

também, que na sua opinião as atividades laboratoriais seriam demonstrativos e assim 

os alunos não realizaram atividade laboratoriais. O facto de o professor não ter 

formação na área da cegueira fazia com que não se sentisse preparado para adequar as 

aulas práticas ao aluno cego. Explicando deste modo a sua posição: 

“Em geral a nível do unificado não são eles (os alunos) que fazem somos nós porque 
primeiro, agora não sei, a escola com laboratório novo talvez seja mais possível fazer isso. 
Este ano, por exemplo, eu tenho o 9º outra vez porque o material só vai começar a ser 
desencaixotado este ano mas em geral a partir do 10º ano são eles que fazem. Não houve 
nenhum trabalho no ano do aluno cego. (…) Como é que nós pomos em prática um 
trabalho prático com um aluno desses, não sei, nunca me ensinaram a pôr sódio na água “de 
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que cor é que era?”. Ela não via nada. Devia ser uma aula muito chata para ela e mais devia 
marcar a diferença dela.” P3 

Relativamente aos alunos cegos, sete dos oito alunos participantes referiram que nas 

suas turmas foram realizadas atividades laboratoriais. O caso do aluno A1 é particular já 

que, teve dois professores de CFQ no 3º ciclo, um deles, o professor P3. Um dos 

professores de CFQ realizava atividades laboratoriais todas as semanas enquanto o 

outro professor não realizava estas atividades. Este aluno referiu que gostou mais do 

professor de CFQ que não realizava o TP, assumindo que este compreendia as suas 

dificuldades explicando assim: 
“Quase todas as quintas (realizava trabalho laboratorial). (…) Pronto, foi a partir dai que eu 
tive essa reação mas gostei muito da professora de FQ por causa disso porque ela tinha em 
conta o facto de nem todos poderem participar nessas coisas e não fazia experiências. Era 
por causa disso, porque ela explicou. Ela disse aqui tu, são iguais e eu não quero por 
ninguém de parte. E podemos fazer uma experiência por outra mas é como eu digo não 
quero por ninguém de parte. Eu gostei muito disso.”A1 

Um dos alunos referiu não saber se foi realizado algum tipo de TP mostrando as suas 

dúvidas desta forma: 
”Eu acho que não fiz. Sim. Eu acho que eles faziam mas eu não tenho a certeza. 
Eu ficava talvez a ouvir as explicações.”A5 

A manipulação de materiais e objetos reais é desejável e por isso mesmo estas 

respostas são indicadores positivos das boas práticas em ciências (DEGNL, 2001; ME, 

2008;Fulton, 2008). Para além disso, na literatura é referido que a participação no 

laboratório de ciências, quando adaptada às necessidades do aluno cego, pode levar ao 

aumento do interesse dos alunos deficientes visuais em carreiras científica (Supalo, 

2010). Situação desejável atualmente, já que os alunos cegos são muitas vezes 

encaminhados para as áreas das ciências sociais, exatamente para não terem que 

participar no laboratório. No entanto, O professor P3 arranjou algumas desculpas para 

justificar a ausência das atividades laboratoriais acabando por admitir que mesmo que 

tivesse que fazer este tipo de atividades não saberia como proceder referindo nunca ter 

tido formação nesta área. A maior parte dos professores de ciências tem pouca 

experiência com alunos NEE, em particular os alunos cegos, revelando por vezes 

desconhecimento das capacidades dos alunos e dificuldade na adequação de práticas 

(Norman, Caseu, & Stefanich, 1998). A questão que se coloca depois é se o aluno cego 

participou efetivamente nas atividades laboratoriais e que papel desempenhou durante 

as atividades laboratoriais realizadas. Assim, perguntou-se aos sete alunos, que estavam 

incluídos em turmas em que os seus professores realizaram atividades laboratoriais e se 

participaram nas atividades laboratoriais. Quatro dos alunos cegos referiram que 
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participavam nas atividades. Um dos alunos referiu que não participava nas atividades 

laboratoriais, apesar de estar presente na sala de aula e descreveu como decorriam as 

aulas práticas do seguinte modo: 
”Se chamas aquilo participar vou ali e venho já, não é? Se eu pudesse ver! (…) Eu estava 
sempre naquele grupo. Num grupo se pudesse (…). Tu nem imaginas a seca que eu passava 
ali. Uma vez até levei para lá um livro dos 5 em Braille. E o professor assim, olha que eles 
estão-te a ver a ler, e eu disse, olhe senhor professor é melhor ler do que estar aqui a olhar 
pra onde? E ele, ai tu tens razão (…)”A1 

Três alunos disseram que participaram mais ou menos.  

Depois a investigadora pediu que explicassem como participaram nas aulas 

(Tabela 28). Por vezes, os alunos cegos referiam que participavam nas atividades 

porque estavam presentes, o que não é uma verdadeira participação. Assim, três dos 

alunos cegos referiram que quando se realizavam atividades laboratoriais participavam 

como ouvintes. A título de exemplo um dos alunos referiu: 
”Alguns, mas não era propriamente turma, era mais, a professora pegava nos materiais, ela 
fazia e os alunos ficavam a observar Bem, tinha que ouvir o que estava a explicar porque eu 
ver não via. Uma vez que foi engraçado que chegamos a mexer com uma água e misturar 
gelatina. E era de limão acho eu. Nem penses, não vais provar disse a professora. Por 
exemplo, pegava num tubo de ensaio e depois fazia uma precipitação de chumbo ou 
precipitação de água ou de um dos elementos químicos e pronto, a precipitação não 
conseguia ver. A cor talvez ainda visse porque eu ainda dei as cores. Porque as cores eu 
ainda vejo. Agora aquilo mesmo a cair. Outra era, por exemplo, pegar numa fita magnésio e 
depois chegar lume aquilo.”A8 

Tabela 28: Formas de participação dos alunos cegos nas atividades laboratoriais 
 N=8 
Forma de participar Alunos 
Explicação da atividade, por parte do professor, no final A1 
Utilização de outros sentidos A2; A3; 
Participante como ouvinte A5;A7;A8 
Igual aos outros alunos A2;A6 
O professor de CFQ era o par do aluno cego nas atividades A3;A4 
Num grupo com colegas normovisuais A3;A4 

 

Também o aluno A7 referiu que tinha que estar atento porque alguma informação podia 

ser percecionada pelos sentidos explicando: 
”Eu não fazia exatamente. Ouvia. Sim, e a professora explicava-me. Sim, e eu também 
quando por exemplo eram experiências que envolviam, por exemplo gases ficava mais 
atento ao barulho da libertação dos gases. Não. Porque algumas delas também poderiam ser 
tóxicas. E também ai como é que era? Não me estou a lembrar, era morte não era? Tóxico. 
Sim e por exemplo, havia umas experiencias que era acho, que esta é mais engraçada, havia 
uma experiencia em que estávamos todos no recreio que era para ver a velocidade com que 
nós corríamos. Eu participei. Sim essa foi mais engraçada. Essa foi muito boa. Eu ia com 
um colega atados por um fio ele guiava-me para onde eu ia e eu corria.”A7 

 

Um dos alunos referiu que o professor dava uma explicação da atividade no final da mesma. 

Assim, A1 explicou: 
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“ (…) e eu fiz de propósito, levei o livro das aventuras e ele começou a ficar muito 
chateado. Porque eu não estava atenta, (…), e eu disse, olhe professor eu também mesmo 
que esteja sem fazer nada estou a fazer o mesmo por isso mais vale estar a ler. Ele depois já 
começou assim no fim da aula, só no fim da aula é que me vinha dizer (…) “A1 

 

Dois dos alunos, referiram que realizavam todas as tarefas tal como os seus colegas 

normovisuais. O aluno A2 referiu que era igual aos outros alunos. Estava integrado num 

grupo e quando questionado se os colegas o ajudavam referiu que também ajudava 

porque todos precisam de ajuda. O aluno demarcou-se completamente dum discurso de 

diferença. Conforme se pode ver na seguinte transcrição: 
” Naquela altura do peso e da massa, dinamómetro, essas coisas por ai.(Gostou) Os 
circuitos elétricos. Conseguia (montar os circuitos). As pilhas, a campainha ou o 
interruptor. A maior parte era tudo na mesma mesa, éramos 10. Não (recebia ajuda dos 
colegas), vice-versa (ajudava os outros), porque todos precisamos da ajuda de uns dos 
outros.”A2 

Dois dos alunos referiram que manipulavam materiais, explicando que o tato era 

privilegiado. Assim, a utilização de outros sentidos foi uma outra forma do aluno cego 

participar. Os alunos explicaram da seguinte maneira: 
“Via as experiências com as mãos.”A2 
 
“(…) quando antes das experiências ela mostrava-me tudo o que ia utilizar e dava-me os 
nomes. Dizia os nomes, dava-me as coisas para a mão para eu perceber e antes de deitar 
experimentava com água (…)”A3. 

Dois alunos cegos referiram que o professor de CFQ era o seu par na realização de 

atividades. A título de exemplo um dos alunos referiu: 
”O meu papel era basicamente, a professora ia explicar lá à mesa e diz para deitar naquelas 
coisinhas e ela ia explicando e misturar e (…)eu perceber o processo, onde é que aquilo ia 
parar e o que é que acontecia, ela explicava tudo. Não, a única coisa é que eles (colegas 
normovisuais) estavam lá a olhar enquanto ia deitando eles iam vendo as reações”A3 

Dois alunos cegos explicaram que realizavam a experiência num grupo com colegas 

normovisuais, tendo um dos alunos salientado o seguinte:  
”Não, não. Sempre estive num grupo, nunca tive uma aula em que estivesse a parte.”A3 

A pouca participação dos alunos cegos foi explicada, e de certa forma entendida por 

estes, já que os seus professores lhes diziam que algumas atividades seriam perigosas. 

Alguns dos alunos diziam mesmo que algumas coisas não podiam fazer tal como referiu 

o alunos A6: 
”Quer dizer, eu tinha tarefas específicas, há certas coisas que uma pessoa cega não pode 
fazer, não é? Por exemplo,   mexer no interruptor, para um cego, os interruptores antigos é 
uma coisa muito perigosa. Por exemplo, sei lá, fazer uma montagem de um fio.” A6 
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É interessante que o aluno A6 refere que não pode realizar atividades laboratoriais de 

eletricidade por ser cego e o aluno a4 refere que estas são as suas atividades preferidas 

explicando: 
”Fizemos. Gostei, só que havia experiências que a stora não me deixava fazer. E então não 
fazia nada. Às vezes esperava que os outros fizessem para me mostrar e depois esperava 
para escrever as coisas. A observação e isso. Lembro, estávamos divididos em grupos. E 
depois fazíamos experiências. Foram tantas (as atividades em que não participei).quando 
eles metiam os sais dentro dos gobelés. Este ano (…) Fizemos (na parte da eletricidade). 
Nessas participei muito. Porque eu adoro essa matéria. Estou a tentar lembrar. Foi naquela 
parte dos metais em que nós tivemos que meter os metais dentro da água. (na atividade dos 
ácidos e metais não participou) Porque o dos ácidos a stora não me deixou fazer. Não sei, 
eu às vezes sou um bocado insegura. Então uma vez a stora pegou num bocado de sódio e 
depois meteu numa tina com água para cortar. E aquilo começou a ficar quente. E depois 
não podemos respirar e depois a stora. Ai queres ver isto. Queres mexer na tina? Mas não 
foi lá dentro, foi por fora. E a stora começou a enfiar aquilo para mim e eu comecei a 
chegar-me para trás. Estava com medo era que virasse.”A4 

Quando foi pedido aos alunos que explicassem como participaram nenhum dos 

alunos cegos falou de instrumentos adaptados às suas necessidades como materiais com 

escala em Braille, balanças ou voltímetros que falam. Esta situação pode indicar que 

estes materiais não existiam na escola. Nenhum dos alunos referiu que existia um 

assistente de laboratório para os apoiar na realização das atividades dizendo que a ajuda 

que recebiam era do seu professor de CFQ ou dos colegas normovisuais do seu grupo de 

trabalho. Apesar de não ser a situação ideal, o assistente de laboratório pode ser 

substituído por um aluno normovisual que pode ajudar o aluno cego em algumas 

tarefas, (Fulton, 2008). O assistente de laboratório, para além de apoiar o aluno cego, 

faz com que o professor de CFQ fique mais descansado quanto à segurança do alunos 

cego já que esta preocupação com a segurança é evidente nas respostas dos alunos cegos 

e não deve ser justificação para o aluno não realizar a atividade. Manipular objetos e 

usar outros sentidos é também desejável e alguns dos alunos fizeram-no. Assim, 

conclui-se que o aluno cego foi, na maior parte dos casos um ouvinte, estando 

dependente da ajuda que o seu professor de CFQ ou os seus colegas normovisuais lhe 

ofereciam. As suas participações nas atividades laboratoriais foram pontuais mas os 

alunos mostravam-se compreensivos com o facto de, por vezes, não participarem por 

motivos de segurança. 

Depois de nove professores de CFQ afirmarem que realizaram atividade 

laboratorial assumiu-se que os alunos cegos participaram nas atividades e perguntou-se 

aos professores em que diferiu a forma como os alunos cegos e os alunos normovisuais 

participaram nas atividades laboratoriais (Tabela 29). A maior parte dos professores de 

CFQ referiu que a maior diferença residia no tipo de acompanhamento que era 
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necessário dar ao aluno cego, já que este exigia uma maior proximidade e atenção da 

parte do seu professor de CFQ. 

Tabela 29: Diferenças na participação na atividade laboratorial de um aluno normovisual e um 
aluno cego 

 N=9 
Diferenças na participação Professores 
Os alunos normovisuais vendaram os olhos P7 
O professor de CFQ acompanhou permanentemente o aluno P1;P4;P6;P7;P10 
O aluno integrava grupo mas não gostava de participar P6 
O aluno só ouvia P2;P9;P1 
O professor de CFQ realizava atividades laboratoriais com o aluno cego P8 
O professor fazia atividades demonstrativas P1 e P2 
 O aluno manipulava material para conhecer P1, P4, P5;P6 
O aluno podia cheirar os reagentes     P10 

 

Três dos professores referiram que o aluno não participava ativamente na realização das 

atividades laboratoriais e só ouvia o que estava a acontecer na aula. Assim explicaram: 

Faz tarefas especifica mesmo à parte, explico-lhe o que vai acontecer ele não realiza, 
porque tenho medo, algum receio por segurança não realizo. Pego no material vou 
explicando, entretanto vou explicando à turma o que se pretende e ele fica mesmo por aí 
depois explico-lhe a experiência direitinho, o que se observou, o que se concluiu mas mais 
nada. Ele não mistura uma coisa com a outra”P2 

”Estava sempre com um dos grupos. Não (participava da mesma forma). O trabalho 
experimental, lógico que nem podia ver, nem tocar nem nada. Era mais a participação de 
querer saber, de ouvir, nós explicávamos.”P9 

Dois dos professores explicaram que realizavam atividades laboratoriais 

demonstrativas. A título de exemplo, um dos professores referiu: 

”demonstrativo sempre. Ele estava lá, estava ao pé de mim e ia apalpando(…). O que eu 
dizia nas outras turmas em dez minutos, com o aluno cego dizia em 20. Tinha que estar a 
tocar, isto é assim, têm um orifício, serve para isto, aquilo faz-se assim, agora está a 
acontecer isto, agora ocorreu uma, mudou de cor, passou de laranja a verde  (…) eu estou a 
explicar ao aluno cego o que é que está a acontecer e eles estão a ver o que está a acontecer, 
portanto eles estão a espera e ficam em stand-by, não podem dizer absolutamente nada e 
portanto eles não podem ter as reações normais que os outros colegas têm. Estão 
condicionados aquele tempo, agora tem que dar tempo para o aluno cego perceber o que se 
está a passar para no momento da conclusão estarem todos ao mesmo nível (…)”P1 

Quatro professores referiram que acompanharam permanentemente o aluno cego 

na realização das atividades laboratoriais. A título de exemplo P4 referiu: 

” O papel do aluno cego é mexer nos materiais, o nome, para que serve. Depois como está 
num grupo e é escolhido um grupo por norma é que lhe, estejam sempre a falar com ele e a 
descrever sempre. O que se está a fazer, um que fizemos ultimamente foi com o ácido base. 
As mudanças de cor, em que ele aí não participou tanto. Mas dizia-lhe duas gotas disto, é 
isto, não sei quê. Quando não sou eu são eles (alunos normovisuais) que fazem isso. 
Quando sou eu que estou a fazer a demonstração estou sempre a dizer, estas a ver? Assim 
um bocadinho, mas agora estou a fazer isto. Estás a ver?”P4 
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Também quatro professores referiram que as adaptações feitas foram principalmente na 

manipulação dos materiais por parte do aluno, assim os alunos manipulavam o material 

paro o conhecer. O professor P5: 

”Conseguiu perceber o que era o tubo de ensaio, proveta, com as mãos, mas não viu os 
efeitos da cor. Um dos efeitos da Química era a mudança da cor. Claro como é que ele 
podia sentir a cor?(…). Ele não conseguia ver como eles, aliás ele queria participar, queria 
mexer.(…), que eu saiba não há nada que possa facilitar a aprendizagem laboratorial a não 
ser um professor pega nas mãozinhas do miúdo e está ali a mexer. Laboratório substituído 
por computador também não é laboratório. Para mim não é .(…). Eu penso que se 
equiparmos mais o laboratório, sei lá com material plástico para quando tivermos mais 
alunos utilizar material não tão perigoso para ele manusearem. Agora há muita coisa a 
comprar ainda.”P5 

Um dos professores, P6, referiu que documentava o que estava a fazer e deixava o seu 

aluno manipular os materiais de laboratório. No entanto, o professor referiu que o seu 

aluno integrava um grupo mas não gostava de participar ativamente e por isso não o 

forçava a participar, argumentando que teria receio de fragilizar o aluno impondo-lhe 

uma tarefa em que não estivesse à vontade. Para além disso, na opinião do professor 

esta seria uma área em que o aluno manifestava mais dificuldades. 

” Não, não, é assim, ela aí rejeitava um bocadinho o trabalho, por ela, ela ficava a ver como 
é que era, ou dizia às vezes, já vi, acho que era para não, porque ela numa aula teórica, ela 
sobressaía-se, naquela não. E ela tinha autoestima, eu acho que, eu também não forçava 
muito porque, nós não podemos ser bons em tudo. Se ela na componente, na outra, até se 
sentia à vontade e tudo mais porquê estar ali a fragilizá-la.”P6 
 

Inicialmente o professor P8 deixava o aluno ter um papel semelhante aos outros alunos 

nas atividades laboratoriais. No entanto, apercebeu-se que os colegas normovisuais 

realizavam todas as tarefas não dando oportunidade ao aluno cego de participa tão 

ativamente como o professor pensava ser o adequado. Assim, o professor de CFQ 

realizava as atividades laboratoriais com o aluno cego, explicando: 
”Tentava que fosse como um grupo normal, o que eles fizessem, às vezes faz um às vezes 
faz outro, normalmente grupos de 3, porque a turma é pequenina. E todos fazem. O que é 
que eu comecei a verificar, que no grupo do aluno cego os outros faziam e ela tinha um 
papel muito passivo. E ela não gosta, gosta do papel ativo como todos mas ao aluno cego 
demora mais a fazer as coisas e isso e pronto, os outros achavam para terem os resultados 
mais depressa, e começaram a fazer quase tudo. Eu apercebi-me disso e agora o que é que 
eu faço? Faço com ela. E estou ali e o aluno cego vai fazendo.”P8 

O professor P10 referiu que deixava o aluno fazer coisa que não permitia aos outros, tal 

como cheirar os reagentes dizendo o seguinte: 
“é preciso ter cuidado não ter nada de perigoso ou cortante que ele consiga chegar com as 
mãos. (…) eu ponha-lhe as coisas à frente, isto é, ele não sabia o que, o que tinha que fazer 
mas sabia se era de vidro, se era de madeira, se era um pó mais duro(…), porque ele sentia, 
tinha essas, seria a cor, seria o cheiro, nós damos em laboratório que não se deve cheirar 
diretamente mas eu deixava-o cheirar alguns para ter a sensação do que era aquilo.”P10 
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Um dos professores, P7, referiu que os alunos normovisuais vendaram os olhos para 

entenderem as dificuldades do aluno cego. Assim, explicou: 

“ (…) dei essas aulas, eles tiveram com os olhos vendados. Aliás, deslocaram-se, nós 
tínhamos aulas esse ano, nos não tínhamos lá em baixo. Tínhamos aulas aqui em cima nos 
edifícios superiores e por isso eles vendaram os olhos e desceram as escadas de olhos 
vendados, foi uma experiência diferente (…)” 

Tal como os alunos cegos, os professores de CFQ, mostraram que na maioria 

dos casos, os seus alunos cegos não participaram ativamente nas aulas práticas de CFQ. 

Foi referida a atividade demonstrativa, acompanhada de descrições como uma das 

formas do aluno participar na aula. Sabe-se que o hands on deve ser privilegiado nas 

aulas de ciências e por isso este tipo de participação, em que o aluno é um mero 

observador, não deve contribuir para o aumento do interesse dos alunos sejam 

normovisuais ou cegos nas ciências Jones et al (2006) e Sahin & Yorek (2009). Nenhum 

dos professores referiu existir um assistente de laboratório que permitisse ao aluno 

participar ativamente nas aulas práticas. No entanto, um dos professores referiu que o 

aluno cego estaria num grupo a realizar a atividades mas que os seus pares não o 

deixariam participar e por isso passou o professor de CFQ a realizar as atividades como 

o aluno cego. Foi uma solução no entanto, o desejável é que o aluno participe como os 

seus colegas na aula e que as atitudes inclusivas sejam estimuladas. Um dos professores 

referiu que o seu aluno cego não gostava de participar nas atividades laboratoriais o que 

também é normal, uma vez que, estas crianças são muitas vezes protegidas nos 

primeiros tempos de vida tornando-se um pouco inseguras em novas situações. 

4.3.5.2. Adaptações das atividades laboratoriais de CFQ para os alunos cegos 

 

Foi pedido a todos os professores CFQ que realizaram atividade laboratorial nas 

turmas os alunos cegos que dissessem se teria sido necessário efetuar algumas 

adaptações às suas práticas para referiram que tiveram necessidade de fazer adaptações 

nas suas aulas para que os seus alunos cegos pudessem participar sem correr riscos, que 

era uma das maiores preocupações dos professores de CFQ. Todos os professores 

referiram que fizeram adaptações e por isso foi-lhes perguntado quais (Tabela 30). As 

adaptações efetuadas prendem-se principalmente, na sua maioria, com descrições 

verbais do que acontecia no laboratório. Esta situação é desejável já que o aumento das 

interações verbais é positivo para o aluno cego. A manipulação dos materiais é também 
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uma adaptação adequada às necessidades do aluno cego e realizada por muitos dos 

professores. A título de exemplo um dos professores referiu: 
”Ocorreu uma reação, houve alteração de cor, que sabemos que houve uma nova formação 
de uma substância logo posso classificá-la como uma transformação Química, ele não vê a 
cor a formar-se. Tudo isto tem que ser descrito, eu quando faço uma reação Química, na 
parte das técnicas de separação de componentes de uma mistura ele ia apalpando o material, 
material tal como os outros que nunca viu.”P1 

Tabela 30: Adaptação de atividades laboratoriais às necessidades dos alunos cegos 
          N=11 
Adaptações feitas no âmbito das atividades 
laboratoriais 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

Descrições verbais do que acontecia X X - X X X - - X X - 

Manipulação dos materiais X - - X X X - X - - - 

Descrição dos procedimentos pelos colegas 
de grupo 

- - - X - - - - X - - 

Substituição de reagentes - - - - - - X - - X - 

Utilização de outros sentidos  - - - - - - X X - X - 

Utilização material de laboratório com 
escalas em relevo 

- - - - - - X - - - - 

Adaptação de materiais (em vez dum laser 
usava um lápis) 

- - - - - - - - - X - 

 

A substituição de reagentes perigosos por outros que podem ser manipulados em 

segurança pelo aluno cego foi uma das adaptações feitas pelos professores de CFQ. A 

título de exemplo um dos professores explicou: 
“As reações Químicas alterando a concentração, temperatura, estado de divisão da matéria 
e concentração. É lógico que os alunos ditos normais fizeram isso pondo as coisas à frente e 
contaram o tempo, como é preciso contar o tempo por cronómetro. Contaram o tempo 
visual, é uma diferença tão grande que dá para ver. Ele não, primeiro, tendo, lá está, eu não 
podia meter ácido sulfúrico porque ele podia meter lá o dedo. Mas com água, a 
concentração se calhar expliquei mais do que fiz, as outras uma pastilha efervescente. 
Parto-os aos bocadinhos, a outra meti inteira. Depois deixo estar ali quando aquilo acabava, 
dizia olha esta já esta acabada e ele ouvia o barulho e deixava-o por a mão para sentir o 
salpicar e o cheirinho a limão. Ouvi-o o barulho e reparou que o outro continuou, uma aula 
laboratorial, perfeitamente igual aos outros. Só que em vez de optar pela visão optou pelo 
som. Pensei como é que podia fazer, lembrei-me logo, fui a farmácia, muitas vezes o 
enganei, não disse o que é que os outros haviam de utilizar, mas também não lhe 
interessava para ele, se o efeito final é o mesmo. Porque ele podia sentir, porque é que eles 
podem utilizar aquilo e eu não posso.”P10 

Dois dos professores incentivaram a utilização de outros sentidos o que é também uma 

adaptação significativa. A título de exemplo um dos professores explicou: 

” Não, às vezes havia coisas que eu não o punha a fazer. Porque poderia haver algum 
perigo, por exemplo, na manipulação do reagente, eu não fazia isso como é óbvio. Mas eu 
tentava escolher, por exemplo, na menos perigosas para o grupo dele fazer e não só. (…) 
Porque observar não é só percebermos com os olhos. Apercebemo-nos com os sentidos 
todos. Obviamente que ali ninguém utilizava o paladar mas os outros sentidos eles 
aprenderam a utilizar. E eu tentava, sei lá, uma reação, libertação de um gás que tivesse 
cheiro para ele sentir, em que se ouvisse uma efervescência. Coisa que se ouvisse um 
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barulho ou que se sentisse, um aquecimento ou arrefecimento para poderem tocar, pronto 
(…)”P7 

Um dos professores, P10, referiu que a adaptação de materiais foi necessária, por 

exemplo em vez de utilizar o laser usou um lápis: 

” Tudo que era laboratorial foi tudo alterado. Quer dizer, a gente diz atividade experimental 
mas depois já se sabe quando chega a atividade não é bem assim. Uns fazem uma coisa e o 
aluno cego está a fazer igual mas diferente ao mesmo tempo, a matéria é a mesma. (…) 
Mas o que nós tentamos era sempre, por exemplo, com um lápis, ver um raio incidente e 
um raio refletido, ele acompanha, os outros estão a ver, e ele acompanhava o laser com um 
lápis, por exemplo, sentia, a gente marcava a normal, o ângulo, os outros começavam a ver 
a projeção nas paredes. Ele acompanhava, era ele que fazia as trajetórias. Ou com um dedo 
a gente tentava-lhe mostrar a trajetória, o que é que era o raio incidente, o alvo, tudo era 
uma adaptação”.P10 

Dois dos professores P4 e P9 referiram a descrição dos procedimentos pelos 

colegas de grupo foi uma das adaptações necessárias. 

”O papel do aluno cego é mexer nos materiais, o nome, para que serve. Depois como está 
num grupo e é escolhido um grupo por norma é que lhe, estejam sempre a falar com ele e a 
descrever sempre. O que se está a fazer, um que fizemos ultimamente foi com o ácido base. 
As mudanças de cor, em que ele aí não participou tanto.”P4 

A manipulação dos materiais foi referida por cinco dos professores. Sendo que, os 

materiais a que se referiam eram principalmente os materiais de laboratório. Um 

dos professores referiu que os materiais de laboratório tinham escalas em relevo. 

A utilização de alunos normovisuais como assistentes de laboratório é uma 

medida que pode ser discutida como positiva ou não. Mas dado que, em Portugal, não é 

possível existir a figura de um assistente para cada aluno cego esta poderá ser uma 

adaptação válida. A substituição de reagentes que possam ser perigosos para o aluno 

cego por outros que permitam que estes utilizem outros sentidos parece ser vantajosa já 

que, os alunos cegos devem usar outros sentidos para percecionar o que está a sua volta. 

Os alunos devem também manipular materiais para os conhecerem, solução oferecida 

também por alguns professores. Alguns professores manifestaram algumas 

preocupações relativamente à segurança dos alunos e o seu desconhecimento quanto ao 

que deve ser feito para tornar o laboratório de ciências acessível aos alunos cegos, 

conforme se pode ver pelas de declarações e um dos professores de CFQ: 
” Não faço a mínima ideia, mas não sei como será um laboratório para invisuais. Não sei, é 
que não deve haver ninguém que saiba como é, tudo fechado à chaves para eles não 
poderem, feitos de plástico, nas esquinas ter esponja. Eu não sei, não se trabalha com 
ácidos? Trabalha-se com água? Não se trabalha com electricidade? Alta vontagem. Eu, se 
me perguntarem, ele (o aluno cego) não precisava de mais nada, para o laboratório não 
precisava de mais nada, precisava realmente de ter uma turma mais pequena, com 5, 6 
alunos, ou dos 18, desdobrar aquela turma.” P10 
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Nenhum dos professores referiu o uso de materiais falantes como voltímetros 

nem de sensores que quando ligados ao computador do aluno cego permitem uma eficaz 

recolha de dados. Não se sabe se não se utilizaram estes materiais por falta de 

conhecimentos da sua existência, por parte dos professores ou por falta de acesso aos 

mesmos. A utilização de programas informáticos também não foi referida. 

4.3.5.3. Importância atribuída às atividades laboratoriais de CFQ pelos alunos 

cegos e pelos professores 

 

Também foi pedido aos professores de CFQ e aos alunos cegos que dessem a 

sua opinião quanto à importância que atribuíam às atividades laboratoriais para os 

alunos cegos (Tabela 31). Ao contrário do que seria de esperar nem todos os professores 

e alunos cegos referiram que as atividades laboratoriais são importantes para a 

aprendizagem das ciências. A parte prática das ciências é normalmente a mais 

fascinante na aprendizagem das ciências uma vez que os alunos têm a oportunidade de 

participar mais ativamente na aprendizagem. Esta componente prática das CFQ coloca o 

aluno no centro do processo de aprendizagem já que este pode testar, comprovar e 

descobrir vários factos científicos passando a informação dos livros para as suas mãos. 

No entanto, uma minoria dos participantes é que classificou as atividades laboratoriais 

como pouco importantes ou nada importantes. 

Três professores não classificaram, quanto à importância, as atividades 

laboratoriais para alunos cegos, uma vez que, não responderam à questão. Também um 

dos alunos cegos participantes no estudo não respondeu. 

Tabela 31: Importância atribuída pelos professores de CFQ e pelos alunos cegos às atividades 
laboratoriais para os alunos cegos 

 N=11 N=8 
Importância Professores Alunos 
Muito importantes 2 1 
Importantes 2 3 
Tão importante como para os alunos normovisuais 1 - 
Nada importantes 1 1 
Pouco importantes 1 2 
Não respondeu 3 1 

 

Assim, dois professores e um aluno classificaram a participação nestas atividades como 

muito importante, conforme se pode ver nas seguintes transcrições de um professor e de 

um aluno: 
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”Extremamente importante. Aliás ela adora, regra geral os miúdos adoram as aulas laboratoriais o 
que queriam era ter mais. Mas o aluno cego delira, adora, e qualquer coisa, “posso fazer?”P8 

”Acho importantíssimo. Importantíssimo, para mexer nas coisas”A2 

Dois professores e três alunos classificaram como importantes as aulas laboratoriais 

para os alunos cegos, a título de exemplo um dos alunos referiu: 

”Acho porque assim nós percebemos melhor, como é que funciona as coisas.”A4 

”Acho que sim (é importante) Há muita gente cega que não participa, que nos laboratórios 
pronto, enfim. Desistem mesmo. Isto é como tudo, é por causa do professor, há professores 
assim e há professores que não são assim”A6 

”Toda a gente sabe que a Química o que tem de melhor é o laboratório o que ela tem de 
melhor eu não consigo dar porque não há material laboratório específico para cegos a não 
ser que inventem um Erlenmeyer com o portanto a escala em Braille, também pode ser, era 
útil, porque ele nunca na vida vai poder fazer na experiência. Ácidos fortes, ele pode 
entornar. A cozinha é a Química. Se fizessem material com medições em Braille e os 
frascos, todo o material podia estar em Braille.” P1 

Um dos professores fez questão de realçar que a importância é grande para todos os 

alunos, sejam cegos ou não, conforme se pode ver na seguinte transcrição: 
”É a importância que tem para os outros, não estou a ver grande diferença. O uso de 
laboratório é mais complicado porque é preciso mostrar-lhe, os outros têm que ter cuidado 
mas ele tem que ter mais cuidado. O nosso laboratório também não é um laboratório 
perigoso, só tem as bancadas. O gás em cima das bancadas está fechado. É um laboratório 
simples. Os ingredientes não estão expostos. Um laboratório é igual para um cego como 
para todos os outros, no sentido de aprendizagem.”P5 
 
” Integrar os alunos, eu acho que sim. E depois se lhe explicasse, a gente escrevia o que ele 
estava a dizer, mas há experiências, a parte da Química, muitas vezes é visual, que não há 
hipóteses, é complicado.”P9 

Um professor e um aluno classificaram-nas como nada importantes conforme se pode 

ver no exemplo seguinte: 

”Sei lá, acho que sim para quem vê, para quem não vê não servem para nada a menos que 
ajudem não é?”A1 

Dois alunos e um professor referiram que na sua opinião estas atividades seriam pouco 

importantes, uma vez que os alunos têm dificuldades em participar ativamente conforme 

se pode ver nas seguintes declarações: 

”Não tem (importância). Para um aluno cego não tem. Realizei em termos de material de 
laboratório, uma pessoa põe o material a frente e ele consegue com as mãos ver o material e 
identificar agora em termos de reações Químicas por mais que lhe diga, ocorreu isto ou 
aquilo é uma coisa tão abstrata que não vendo é impossível. A Química oferece 
dificuldades diferentes. Visualização principalmente. É muito difícil para um aluno destes 
manusear os materiais do laboratório. Muito complicado. O reforço poderá por vezes 
treinar e por vezes experimentar, observar ele nunca observa. Pode realizar, não observa o 
professor poderá explicar “ocorreu isto”. Observação é necessária numa atividade 
experimental”P2 
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”Uhmm, pouco. Porque envolvia muita visão e muita experiencia também, visão e não sei 
se também envolvia tato. Porque envolvia mais visão, menos toque, menos tato, sobretudo 
tato. Porque audição ouvia, ouvia a explicação da professora e ouvia algumas das vezes o 
barulho da água, e às vezes também cheirava.”A7 

”Nem por isso. Não. Mesmo que pegasse aquilo nunca poderia ver aquilo, cheirar sim. Mas 
é muito complicado”A8 

O professor P1 pensa que a parte laboratorial pode ser a mais aliciante para os 

alunos, no entanto esta coloca problemas aos mesmos, como o perigo e falta de 

materiais adaptados. O professor P7 referiu que estas atividades foram importantes para 

motivar o aluno. Também o professor P8 refere que o aluno cego gostava muito de 

participar nas aulas práticas e por isso, o professor de CFQ considera-as muito 

importante. O professor P9 refere que as atividades são importantes para o aluno cego 

por uma questão de integração, já que, segundo o professor o aluno deve participar em 

tudo como os alunos normovisuais. No entanto refere que em alguns casos é muito 

difícil fazer estas atividades com um aluno cego 

O professor P2 refere que as aulas laboratoriais não são importantes para o aluno 

cego, uma vez que, os conceitos são abstratos e é necessária a visão o que mostra falta 

de conhecimento das capacidades do aluno cego e ao mesmo tempo falta de 

conhecimento das adaptações que se podem fazer no laboratório para os alunos cegos 

em termos de materiais e dispositivos tecnológicos. 

 O aluno A1 refere que as aulas de laboratório não têm utilidade para o aluno 

cego se este não for apoiado. O aluno A6 refere que o laboratório é importante mas que 

o papel do professor é decisivo na realização destas atividades. Referiu que só no 9º ano 

de escolaridade é que realizou atividades laboratoriais uma vez que os seus professores 

anteriores não realizaram este tipo de atividades. 

O aluno A7 pensa que estas atividades são pouco importantes para o aluno cego 

porque se suportam muito na visão. Também o aluno A8 é da mesma opinião porque 

nunca vai poder participar ativamente nelas. Esta opinião mostra que também o aluno 

cego tem pouca confiança nas suas capacidades e esta situação é devida talvez ao facto 

de ser colocado a realizar atividades que não estão adaptadas às suas necessidades. 

Todos os outros alunos reconhecem de alguma forma importância nas aulas 

práticas de CFQ. O aluno A2 referiu que pensa que as atividades laboratoriais são 

importantíssimas. O aluno A3 referiu que as atividades laboratoriais são importantes. 

No entanto, acrescentou o facto de o aluno ter alguma memória visual ajudou o aluno 
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nas aulas laboratoriais. O aluno A4 referiu que as atividades laboratoriais ajudam o 

aluno a perceber melhor o funcionamento das coisas. 

4.4. Aconselhamento para carreiras futuras 

  

Todos os alunos foram questionados quanto à profissão que gostariam de ter no 

futuro. Registando-se os seus desejos na tabela 32. Conforme se pode analisar, 

nenhum dos alunos demonstra vontade em ter uma profissão relacionada com as 

ciências. 

Tabela 32: Profissões desejadas pelos alunos cegos 
        N=8 
Profissões/Áreas A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

História e Geografia - - - - - - - X 

Tradução simultânea - - - - - - X - 

Webdesiner ou telefonista - - - - - X - - 

Rececionista - - - - X - - - 

Humanidades/Letras X - X X - - - - 

Comunicação Social - X - - - - - - 

 

Apenas um dos alunos referiu que gostaria de ser web designer, área relacionada com 

informática, que poderá estar próximo de uma área científica. 
“Eu, eu gostava de, sempre tive ligado à área de informática. Como webdesigner, 
pronto, partes de informática mesmo. Ou telefonista no caso.”A6 

“É assim, eu gostava de tirar um curso de rececionista. Trabalhar com 
computadores.”A5. 

 

De seguida, deixam-se algumas transcrições que ilustram estas vontades de prosseguir  

carreiras ligada às humanidades e ciências sociais: 

“Eu, eu gostava de, sempre tive ligado à área de informática. Como webdesigner, pronto, 
partes de informática mesmo. Ou telefonista no caso.”A6 

“É assim, eu gostava de tirar um curso de rececionista. Trabalhar com computadores.”A5. 

Quando os alunos não referiram profissões relacionadas com as ciências foram 

questionados de consideraram alguma vez uma carreira científica e se sim qual seria. 

Quatro dos oito alunos entrevistados nunca consideraram uma carreira científica 

enquanto outros quatro já haviam considerado essa possibilidade. Os alunos que 

nunca consideraram a escolha de uma carreira científica, foi pelas dificuldades 

sentidas na matemática. A título de exemplo um dos alunos referiu: 
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“Ciências e Engenharia têm matemática. Se têm matemática, nem pensar” A8 

Alguns alunos consideraram ser médicos e outro técnico de eletrónica. Mudaram 

de ideias porque achavam que a falta de visão iria ser uma limitação no exercício da 

profissão 

Os alunos cegos foram ainda questionados se tinham conhecimento de alguma 

pessoa cega com uma carreira ligada às ciências ou engenharia. Quatro alunos cegos 

referiram conhecer alguém cego com uma carreira científica. Em caso afirmativo 

averiguou-se o que conheciam do seu trabalho. No entanto os alunos deram repostas 

evasivas como as seguintes: 
“Conheço de ouvir falar nele. É um professor de matemática só que tem problemas de 
cegueira não perguntei como é que ficou a gostar de aquilo, não sei, aquilo não tem nada de 
interessante” A8 

“Eu conheço um professor, quer dizer, eu acho que já está reformado, mas havia um 
professora que era o José, chamava-se José, que era de Chaves também, pronto, ele também 
estava ligado a essa área. Era de FQ também. Agora não me lembro se era FQ ou Ciências 
Naturais. “A6 

“Só ouvi falar de um mas ainda não começou. Mas ela ainda anda no secundário. É aquela 
de Lisboa, por causa do cão. Aquela menina que recebeu o cão agora. Que deu na televisão, 
tal Sofia”A4 

Também foi perguntado aos professores de CFQ a sua opinião acerca de um 

aluno cego prosseguir estudos numa área de ciências. Seis dos 11 professores de CFQ 

referiram que seria possível um aluno cego prosseguir estudos numa área científica. 

Cinco dos professores disseram que sim mas com algumas reservas. A dificuldade em 

dizer que sim está relacionada com as dificuldades dos alunos na área da matemática, o 

facto de precisarem de visão para realizar algumas tarefas ou porque pensam que o 

ensino não está preparado para assegurar as necessidades dos alunos. Assim sendo aqui 

ficam alguns exemplos de resposta: 
“vê licenciados cegos na área das ciências? De ciências há? De certeza. Por esse mundo 
fora, por isso eu acredito que sim. Isto é tão bonito, tão apelativo que eu acho que sim, 
agora...o problema não é esse, o problema é que nós infelizmente não apostamos muito 
nisso e se calhar também não há software nem nada de apoios para esses alunos.”P9 

“as vezes sou preconceituosa, porque a Ana, sempre que é laboratório a Ana delira mas, a 
Ana já me disse que queria ser Eng. Química, agora electricista, sempre que faz ela gosta e 
acha que é fácil, como é que a Ana poderá ser Eng. Química se ela a matemática ela tem as 
lacunas que tem. É mais pela matemática. Diz que quer ser técnica de electrónica, é mais 
sofisticado que electricista é possível? Se for possível eu acho óptimo, porque ela deve ser 
o que ela quer, como os outros, eu não sei se é possível, eu acho que como todos nos 
sabemos, os alunos cegos têm limitações não é? A nível de visão, é disso que eu estou a 
falar e por isso há coisas que eles não vão poder fazer mas é preconceito meu, não sei. 
Adorava que fosse, não sei se a vou encorajar, se a vou enganar, não quero. Quero que ela 
seja dentro do que for possível e não sei. Amanhã quer ser outra coisa mas ela gosta de 
ciências.”P8 
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 “Por essa minha experiência eu acho que um curso com uma componente experimental eu 
vejo com dificuldade, embora por exemplo, um curso de artes prático, humanidades, ela 
tem acesso a muita documentação já. Não acho tão fácil para ela, mas não sei. 
Sim, sim, acho que é um desafio maior e exige um tipo de capacidades, capacidade de 
excelência maior por parte da criança.”P6 

“É. É possível, com muita dificuldade, vai ter, vai ter alguns capítulos, algumas matérias 
em que eu não estou a ver como é que se poderá ultrapassar isso mas, é claro que acho, 
acho eu, que a esse nível há muito a desenvolver, a incluir e deveriam começar a dar 
formação aos professores.”P4 

“Complicado. Eles? Muito complicado. Em termos matemáticos e Física e Química, 
manuseamento de materiais, em termos de matemática são as expressões matemáticas que 
são complicadas para os alunos, mas seria mais complicado a FQ. Em termos de 
engenharia, evidentemente que os problemas práticos não poderiam fazer nada, seria em 
termos de escritório. Não sei, mas a minha opinião é complicado.”P2 

Um dos professores referiu que os alunos cegos não prosseguem estudos na área 

científica porque são conduzidos a seguir humanidades emitindo assim a sua opinião: 

“São conduzidos pela sociedade e pelo governo. Pelos governos que não apostaram nestas. 
Se não dão, se eles não têm os meios não vale a pena estarem a tentarem ir para ali, será 
que as faculdades todas têm as mesmas, se calhar a Universidade do Minho têm, será que 
Vila Real tem as mesmas condições que a FEUP? Se calhar seria incapaz de considerar um 
invisual, e depois há uns números clausula de alunos que entram para o ensino superior que 
têm NEE, chegam lá mas que têm estes problemas de ou serem invisuais ou auditivos, 
físicos,  mas depois lá dentro será que têm as condições? Eu aqui não vejo muitos cegos a 
trabalhar, vejo com défice cognitivo, muita gente, mas não vejo cegos, é muito raro.”P10 

Em Portugal, os alunos cegos, são principalmente encaminhados para as áreas 

das humanidades e da música quando prosseguem estudos no Ensino Superior, tal como 

referiu P10, parecendo continuar a existir a ideia que os deficientes visuais não têm 

capacidade para aprender ciências e consequentemente prosseguir estudos nas áreas 

científicas. Esta ideia constitui uma barreira ao conhecimento já que a Química ajuda o 

Homem conhecer os fenómenos que o rodeiam aumentando assim, a sua consciência 

sobre o mundo (Pereira et al, 2009).   

Como já foi referido as ciências oferecem obstáculos aos alunos cegos que por 

vezes são difíceis de transpor como a falta de materiais adaptados e conceitos muito 

dependentes da visão(Becck-Winchatz & Riccobono, 2007; Kumar  & Stefanich, 2001 

b). Para além disso, os pais e professores dos alunos cegos têm normalmente baixas 

expectativas quanto ao sucesso dos alunos nas disciplinas científicas (Becck-Winchatz 

& Riccobono, 2007, Sahin & Yorek, 2009). Assim, como os participantes no estudo que 

acreditam que um aluno pode prosseguir estudos numa área científica mas ao mesmo 

tempo partilharam os seus receios e dúvidas quanto ao sucesso dos alunos. A maior 

parte dos professores e alunos não tinha conhecimentos quanto à existências de 

cientistas cegos. A falta de modelos pode levar a que se pense que não é possível existir 
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esta realidade. Tal como defende Supalo em diversos estudos algumas mudanças nas 

escolas como adaptações que tornam o laboratório de ciências acessível aos alunos 

cegos podem levar os alunos a gostarem de ciências, a prosseguir estudos em áreas 

científica e mais tarde terem carreiras nas áreas de ciências. A participação ativa dos 

alunos cegos na ciência leva a uma atitude mais positiva do aluno cego face à ciência e 

às expectativas dos professores podem ser maiores e assim aumentar o número de 

alunos cegos no ensino superior na área das ciências (Supalo & Mallouk, 2008 Supalo 

et al, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 
 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSÕES, IMPLICAÇÕES E SUGESTÕES 

5.1. Introdução 

Neste capítulo, começa-se por apresentar as principais conclusões do estudo 

realizado, de acordo com os objetivos formulados no Capítulo I (5.2.). Depois, 

discutem-se algumas implicações que o mesmo poderá ter na disciplina de CFQ 

aquando da inclusão de alunos cegos na mesma (5.3.). Por último, apresentam-se 

algumas sugestões para futuras investigações (5.4.). 

5.2. Conclusões da investigação 

 

Para concretizar os objetivos da investigação a que nos propusemos recolheram-se 

dados, através de entrevistas, com 11 professores de CFQ que lecionaram a disciplina 

de CFQ em turmas que incluíam alunos cegos. Também se entrevistaram oito alunos 

que frequentaram a disciplina de CFQ no terceiro ciclo em turmas do ensino regular. As 

entrevistas foram tratadas, depois de transcritas, criando-se um conjunto de categorias 

de resposta para cada questão. Depois, para poder classificar os tipos de resposta dada 

pelos participantes, aplicou-se cada conjunto de categorias definidas anteriormente às 

respostas dadas pelos participantes. Foi necessário fazer ajustamentos em alguns 

conjuntos de categorias, para as tornar mais objetivas e/ou mais adequadas aos dados 

em causa. Os dados obtidos foram organizados em tabelas que respeitavam as 

categorias de resposta e comparados com os dados da literatura. 

As conclusões do estudo foram apresentadas de acordo com os objetivos da 

investigação, formulados no Capítulo I e considerados relevantes para o estudo em 

causa. 

O objetivo geral foi caracterizar as atitudes dos professores de Física e Química 

e de alunos cegos relativamente à inclusão destes alunos nas aulas de CFQ. 

Relativamente a este assunto os professores referem que os alunos estão incluídos no 

ensino regular mas que têm necessidades específicas que muitas vezes não conseguem 

atender. Este problema está relacionado com a falta de formação dos professores de 

CFQ nesta área e devido ao facto das escolas não estarem equipadas com os materiais 

necessários para uma prática mais inclusiva. Os alunos referem, na maioria que se 
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sentem integrados nas suas turmas mas depois, quando explicam como funcionam as 

aulas de CFQ denota-se que muitas vezes não estão incluídos nas atividades 

programadas para a turma. À data de recolha dos dados, a inclusão destes alunos nas 

turmas resumia-se a uma inclusão física não havendo uma verdadeira inclusão do aluno 

em todas as atividades. No entanto, os professores de CFQ participantes articulavam 

frequentemente com os PA no sentido de melhorarem práticas. Esta articulação muitas 

vezes não surtia o efeito desejado já que só um dos PA era também professor de CFQ. 

A falta de formação em ciências, por parte dos PA, foi um dos pontos referidos como 

dificuldade no apoio aos alunos cegos que poderia ajudar numa prática mais adequada e 

inclusiva. Durante as entrevistas alguns professores demonstraram não conhecer a 

realidade de um aluno cego, na medida em que, não reconheciam que o aluno tivesse 

capacidade para resolver algumas tarefas ou fosse capaz de aprender alguns conteúdos. 

O tipo de respostas dadas pelos alunos cegos relativamente ao apreço que tinham com 

as suas turmas mostrou que por vezes, estas são hostis para os alunos cegos, uma vez 

que, em algumas situações, os alunos normovisuais não são muito compreensivos com 

as adaptações feitas para os alunos cegos. A título de exemplo, pode referir-se o facto 

dos alunos cegos necessitarem de mais tempo para realizar os testes e esta situação não 

ser bem aceite pelas turmas onde o aluno cego se encontrava inserido. 

Foram estabelecidos também quatro objetivos específicos. O primeiro foi 

averiguar as reações que os professores de Física e Química de alunos cegos têm à 

inserção destes nas aulas de CFQ. Apesar de, como já foi referido, nenhum dos 

professores de CFQ ter formação na área de ensino da cegueira e baixa visão, todos 

tentaram adequar as práticas aos seus alunos. A maioria referiu que demoraram mais 

tempo a lecionar os conteúdos nas turmas dos alunos cegos e que sentiram necessidade 

de preparar os materiais necessários e aulas com mais antecedência do que nas turmas 

onde não tinham alunos cegos. Os professores, apoiaram os alunos cegos em aulas 

extra, para que estes tirassem dúvidas sobre os conteúdos e realizassem tarefas que não 

tinham tempo de realizar na sala de aula. A maior parte dos professores referiu que os 

alunos cegos necessitam de um acompanhamento quase individualizado para 

completarem algumas tarefas nas aulas de CFQ. Os professores também tiveram 

necessidade de fazer os testes em outros formatos e disponibilizar mais tempo aos seus 

alunos para os realizar. Tiveram necessidade de construir materiais como gráficos que 

eram importantes para os alunos mas que não existiam disponíveis nas escolas nem nos 

livros dos alunos. Gravaram em áudio parte de conteúdos ou utilizaram o computador 
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para que os alunos não escrevessem tanto na máquina Braille, reconhecendo que a sua 

utilização interferia na aula devido ao barulho e ao tempo que o aluno necessitava para 

efetuar os registos. Recorreram mais à oralidade nas turmas em que o aluno cego estava 

incluído, fazendo descrições de todos os procedimentos. Quando realizavam atividades 

laboratoriais utilizavam reagentes que os alunos cegos pudessem cheirar ou tocar. 

Incentivaram os alunos a utilizar outros sentidos. Todas estas adaptações foram feitas 

pelos professores de CFQ e, na maior parte das vezes, com a colaboração do PA. Uma 

das adaptações que foi referida pelos professores foi a simplificação de conteúdos. Esta 

adaptação pode ser discutida uma vez que, nenhum dos alunos cegos dos professores de 

CFQ, tinha qualquer problema cognitivo. Assim os alunos deviam ter tido acesso ao 

mesmo currículo que os outros alunos, sem omissões mas com as devidas adaptações. A 

maior parte dos professores, referiu que a maior dificuldade dos seus alunos era a 

matemática, o que condicionava os alunos na aprendizagem de vários conteúdos de 

CFQ. Por isso, simplificavam conteúdos para que o aluno usasse a matemática o 

mínimo possível. Esta prática não resolve os problemas dos alunos cegos mas contorna 

os problemas. 

O segundo objetivo específico foi averiguar as perceções de professores de 

alunos cegos e de alunos cegos relativamente à utilização de representações visuais 

externas nas aulas de CFQ. Todos os alunos cegos, à exceção de um aluno, utilizaram as 

representações visuais externas através do tato, nas aulas de CFQ. Dois dos professores 

de CFQ não utilizaram estes materiais, desconhecendo a sua existência. A maior parte 

dos professores e alunos reconheceram a importância das representações visuais 

externas pelo tato, mas referiu que, por vezes, estas constituíam um problema para o 

aluno cego. Apontaram estes materiais como um dos motivos que justificaram as 

dificuldades dos alunos cegos em alguns dos conteúdos. No entanto, e apesar dos 

professores referirem que a utilização das representações visuais através do tato é 

difícil, consideram-nas facilitadoras na lecionação de conteúdos, enquanto os alunos 

cegos as consideram difíceis. Estas dificuldades prendem-se com a pouca experiência 

que os alunos têm na utilização destes materiais bem como, o facto dos professores de 

CFQ e os próprios PA terem dificuldade em explorar as formas de representação tátil na 

área das ciências. Alunos e professores, deixaram várias sugestões de características das 

representações externas táteis facilitadoras da sua utilização que indicam que as 

existentes não reúnem as características ideais, para serem percecionadas pelo aluno 

cego e pelo seu professor de CFQ. Quando as representações visuais externas táteis 
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existiam mas não eram adequados os professores descreviam as imagens, esquemas e 

gráficos por palavras. 

 O terceiro objetivo foi averiguar as perceções de professores de alunos cegos e 

de alunos cegos relativamente à utilização de simbologia da Química e da Física Braille 

nas aulas de CFQ. Nenhum dos professores de CFQ tinha conhecimentos quanto à 

simbologia da Física e da Química. Apesar desta situação, a maioria dos professores 

tentou arranjar alternativas para ajudar os seus alunos recorrendo ao professor de apoio 

ou substituindo alguns símbolos por letras do alfabeto árabe. Os alunos referiram que 

utilizavam a simbologia da Química e da Física Braille mas que esta lhes colocava 

várias dificuldades, referindo mesmo que um dos temas mais difíceis da disciplina eram 

as equações químicas devido à dificuldade de representação dos coeficientes e índices. 

Alunos cegos e professores de CFQ referiram que também o PA apresentava 

dificuldades no domínio desta grafia, tendo os professores de CFQ detetado erros em 

algumas transcrições. 

O quarto, e último objetivo, foi averiguar as perceções de professores de alunos 

cegos e de alunos cegos relativamente à utilização de atividades laboratoriais nas aulas 

de CFQ. A maior parte dos professores de CFQ utilizaram atividades práticas na 

disciplina de CFQ, e a maioria dos alunos cegos participou também neste tipo de 

atividades. A maior parte dos professores, referiu que as atividades laboratoriais 

realizadas no âmbito da disciplina foram uma dificuldade para os alunos cegos. 

Enquanto outros alunos indicaram as mesmas atividades como divertidas e acessíveis à 

sua condição Alguns argumentos foram utilizados para justificar as dificuldades dos 

alunos na realização de atividades laboratoriais como a segurança do aluno, falta de 

materiais ou impossibilidade do aluno cego fazer observações. Estas dificuldades 

mostram que existe, da parte dos professores, um desconhecimento da possibilidade dos 

alunos cegos realizarem atividades laboratoriais, já que muitas destas dificuldades 

podem ser ultrapassadas com algumas adaptações. Alguns alunos cegos, participantes 

no estudo parecem acreditar que não podem participar nas atividades laboratoriais 

devido à ausência de visão. A maior parte dos professores refere que os alunos cegos 

necessitavam de um apoio mais individualizado do que os alunos normovisuais na 

realização das tarefas e que no laboratório era necessário adaptar os regentes, para que 

os alunos cegos pudessem recorrer mais a outros sentidos como a audição, o tato ou 

olfato. Uma das adaptações que os professores referiram, ter sido necessário realizar nas 

atividades laboratoriais, foi que, em caso de ser necessário proceder a observações ou 
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no caso de ser necessária a visão, os alunos cegos não participavam na atividade. Esta 

situação não é desejável, já que, quando se afirma que vivemos uma escola inclusiva os 

alunos não podem ser colocados de parte não tendo um papel ativo nas atividades como 

os outros alunos normovisuais. Para além disso, professores de CFQ e alunos cegos 

consideram que ouvir o que os outros alunos normovisuais estão a fazer numa atividade 

laboratorial é uma forma de participação. Por vezes, os alunos cegos realizavam 

trabalhos escritos, porque os professores assumiam que estes não podiam realizar as 

mesma tarefas que os alunos normovisuais, não tendo em atenção que as competências 

mobilizadas para o desenvolvimento de um trabalho escrito não são as mesmas que as 

necessárias numa atividade laboratorial. Quando o aluno participava nas atividades 

laboratoriais o professor descrevia o que estava a acontecer e os professores de CFQ 

deixavam os alunos manipular os materiais de laboratório. A maior parte dos 

participantes na investigação reconhece que a realização de atividades laboratoriais é 

importante no âmbito da disciplina de CFQ 

Os alunos cegos foram ainda questionados acerca das razões para a escolha, ou 

para a não escolha, da área de ciências, no ensino secundário. Nenhum dos alunos 

estudava na área das ciências e a maioria dos alunos nunca manifestou o desejo de 

prosseguir uma carreira científica. Esta situação foi justificada com as dificuldades que 

apresentavam na matemática. Para além das habituais dificuldades que alunos 

normovisuais possam ter na matemática, os alunos cegos enfrentam dificuldades 

acrescidas, na medida em que, a simbologia associada à matemática também lhes 

oferece mais dificuldade e a análise de gráfico táteis foi apontada, por professores e 

alunos, como um tema difícil para os alunos cegos. Apesar dos alunos cegos referirem a 

matemática como uma consequência direta para a não persecução de estudos numa área 

científica, podemos também concluir que devido ao facto de a maior parte dos alunos 

não ter tido uma participação ativa na utilização do laboratório, ter pouca experiência na 

exploração de modelos táteis, apresentar dificuldades na simbologia da Química e da 

Física Braille poderá ter contribuído para o desinteresse dos alunos pelas ciências. Daí 

se verificar que nenhum dos oito alunos entrevistados frequentava, à data das 

entrevistas, a área científico-natural. 
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5.3. Implicações da investigação 

 

Os resultados obtidos neste estudo têm implicações para a Educação em 

Ciências, nos cursos de Ensino da Física e da Química, nos cursos de Educação 

Especial e na formação contínua de professores. Os alunos cegos têm direito à educação 

em ciências e frequentam a disciplina de CFQ pelo menos no terceiro ciclo. Sendo 

assim, os professores de CFQ deviam ter formação para trabalhar com a diversidade e 

neste caso, pelo menos ter acesso a formação na área, seja esta na adquirida na 

formação inicial de professores ou na formação contínua de professores já que existe a 

ideia de que a educação e formação dos professores é determinante para o aumento das 

práticas inclusivas (Nesse, 2012). No estudo de Correia & Martins (2000) e no estudo 

de Sousa (2004), também se concluiu que a formação inicial de professores apresenta 

lacunas em relação aos assuntos ligados ao ensino e à inclusão de alunos com NEE, tal 

como a formação contínua ou em serviço que os professores realizam durante a carreira 

docente. 

Vários estudos indicam que o facto dos professores de ciências não estarem 

treinados para trabalhar com crianças com NEE leva a que, muitas vezes, os 

professores, possuam visões estereotipadas das capacidades dos seus alunos com 

deficiência, por não conhecerem as deficiências dos seus alunos e como estas afetam a 

sua aprendizagem (Norman, Caseu & Stefanich, 1998; Villanueva, 2012). Os 

professores também não estão a par das pesquisas e investigações realizadas nesta área. 

Não conhecendo assim recursos, equipamentos, materiais e procedimentos adequados 

que poiam utilizar. Outro problema que existe é que apesar de alguns professores de 

ciências fazerem formações em áreas relacionadas com as NEE, os professores do 

Ensino Especial não frequentam formação na área das ciências (Norman, Caseu & 

Stefanich, 1998; Villanueva, et al, 2012). Esta situação pode comprometer o apoio que o 

aluno devia receber, por parte dos professores do ensino especial nas áreas científicas 

uma vez que, o tempo dedicado às ciências no apoio prestado pelo professor do ensino 

especial é reduzido. Assim, Os professores do Ensino Especial deviam ter maior 

formação na área científica para poderem prestar um apoio mais efetivo aos alunos e 

professores.  
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5.4. Sugestões para futuras investigações 

 

Em Portugal os alunos deficientes visuais frequentam as Escolas de Referência e 

por isso à partida encontrarão equipas especializadas para atender às suas necessidades. 

No entanto, é necessário que também em Portugal, como acontece noutros países, os 

alunos façam escolhas baseadas nos seus talentos e não nas suas limitações. Já vimos 

que não ter visão não é necessariamente uma limitação para as ciências, no entanto, 

existe ainda muito trabalho a fazer nesta área, em Portugal, e por isso, deixamos 

algumas sugestões para futuras investigações. Sugerimos que se faça a identificação de 

todos os modelos táteis utilizados em Portugal, nos últimos tempos, no âmbito da 

disciplina de Ciências Físico-Químicas, e se averiguem se são adequados às 

necessidades dos alunos cegos. Seria bom preparar um manual com todas as atividades 

laboratoriais sugeridas nos manuais da disciplina de Ciências Físico-Químicas com as 

devidas adaptações para os alunos cegos. É urgente que no Ensino Secundário houvesse 

forma de garantir que todas as atividades laboratoriais que são obrigatórias na área da 

Física e da Química estivessem adaptadas para estes alunos e com materiais disponíveis 

no tempo útil necessário. Este seria um importante trabalho, já que implicaria a criação 

de representações táteis e preparação de atividades laboratoriais que deviam ser testadas 

com alunos cegos antes de estarem disponíveis. Nenhum dos professores de CFQ 

participantes no estudo referiu a existência de materiais tecnologicamente avançados 

nos laboratórios das escolas em que lecionavam, e adaptados aos alunos cegos. Deve 

lembrar-se, no entanto, que à data das entrevistas ainda não existiam as Escolas de 

Referência com a centralização de meios humanos e técnicos que estão previstos para 

melhor responder às necessidades destes alunos. Assim, sugere-se que o objeto de 

estudo sejam as escolas de referência e os meios disponibilizados aos alunos cegos 

atualmente. Poderia fazer-se o levantamento dos materiais disponíveis no laboratório e 

utilizados na disciplina de CFQ para averiguar se estes seriam adequados e se seriam 

necessárias alterações nos materiais já existentes. 

Outro estudo poderia ser conhecer as formações dos Professores do ensino 

Especial e analisar que implicações têm estas no apoio ao ensino das ciências aos alunos 

cegos. Pode fazer-se um trabalho de recolha bibliográfica mais extensa do que foi feita 

aqui já que este assunto é trabalhado em todo o mundo. Esta investigação e estas 

sugestões podem ser repetidas na área da Biologia já que esta é uma área que apresenta 

o mesmo tipo de dificuldades que a Química ou a Física apresentam aos alunos cegos. 
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ANEXO I 

Guião das entrevistas realizadas aos professores de CFQ 
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Guião das entrevistas realizadas aos professores de CFQ 

 

I. Legitimação da entrevista e motivação da resposta 

1. Esta entrevista insere-se no âmbito do Mestrado em Educação, da Universidade do 

Minho, e pretende recolher dados relativos ao ensino da Física e Química a alunos 

cegos, à sua inclusão no ensino regular e à possibilidade destes alunos prosseguirem 

estudos em áreas de ciências. 

Gostaria de solicitar autorização para gravar a entrevista. Os dados serão 

confidenciais, utilizados apenas no âmbito deste estudo e após a transcrição de cada 

entrevista, esta será enviada ao entrevistado.  

 

II. Caracterização da amostra de professores  

2.1. Qual a sua idade? 

2.2. Qual a sua formação académica? 

2.3. Possui algum curso de especialização? Se sim, em que grupo? 

2.4. Qual o seu tempo de serviço? (contabilizado até 31 de Agosto de 2008) 

2.5. Quantos alunos cegos teve/tem? 

2.6. Há quanto tempo teve/tem estes alunos? 

 

III. O(s) aluno(s) cego(s) e a(s) turma(s) de inclusão 

3.1. Em que ano de escolaridade se encontrava/encontra(m) o(s) aluno(s) cego(s)? 

3.2. Qual(ais) a(s) idade(s) do(s) aluno(s)? 

3.3. Qual o aproveitamento escolar do(s) aluno(s) em relação aos seus colegas de 

turma?  
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3.4. A inclusão do(s) aluno(s) cego(s) na turma obedeceu a algum critério? Se sim, 

qual?  

 

IV. O ensino da Física e da Química a alunos cegos  

4.1. A informação que recebeu sobre o(s) aluno(s) cegos(s) foi suficiente para trabalhar 

com qualidade? Se sim, que informação lhe foi dada? Por quem? 

4.2. Em que posição(ões) na sala de aula costumava/costuma(m) ficar o(s) aluno(s) 

cego(s)? Que razões o/a levaram a colocar o(s) aluno(s) nessa(s) posição(ões)? 

4.3. A inclusão do(s) aluno(s) cego(s) na(s) sua(s) turma(s) introduziu alterações no 

funcionamento e organização das suas aulas? Se sim, quais? Se não, porque não sentiu 

necessidade de as efetuar?  

 

Os temas programáticos  

4.3.1. Foram feitas adaptações, ao nível dos temas programáticos de Física e Química, 

para esse(s) aluno(s) cego(s)? Se sim, quais? Quem participou nessa(s) 

adaptação(ões)? 

4.3.2. Em relação aos temas de Física e Química lecionados, quais os mais fáceis de 

trabalhar com o(s) aluno(s) cegos? Porquê?  

4.3.3. Em relação aos temas de Física e Química lecionados, quais os mais difíceis de 

trabalhar com o(s) aluno(s)? Porquê?  

4.3.4. O que fez para tentar ultrapassar as dificuldades?  

 

Representações visuais externas  

4.3.5. Que importância atribui, nas aulas de Física e Química, ao contacto do(s) 

aluno(s) cego(s) com formas de representação 3D e/ou 2D através do tato? Porquê? 
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4.3.6. Nas suas aulas, o(s) aluno(s) cego(s) tiveram acesso a formas de representação 

3D e/ou 2D através do tato?  Se sim, como é que agiu/age para o(s) aluno(s) cego(s) 

terem acesso a estas formas de representação?  

4.3.7. Como se transpõe, de modo adequado ao aluno cego, diagramas 2D e modelos 

3D para a forma táctil?  

4.3.8. Na exploração de representação através do tato, o(s) aluno(s) cego(s) 

tiveram/tem algum acompanhamento? Se sim, de que tipo? Quem o prestou? 

4.3.9 Conhece a simbologia químico/físico-Braille? Se sim, utilizou/utiliza esses 

conhecimentos na lecionação do(s) seu(s) aluno(s) cego(s)? 

 

O laboratório 

4.3.10. Que importância atribui às aulas laboratoriais para o(s) aluno(s) cego(s)?  

5.3.11. Foi realizado/realiza trabalho laboratorial com a(s) turma(s) do(s) aluno(s) 

cego(s)?  

Se sim: 

  Adaptou/Adapta o trabalho laboratorial ao(s) aluno(s) cego(s)? Se não, 

porquê? Se sim, que adaptações efetuou/costuma efetuar? 

  Em que diferiu/difere a forma como o(s) aluno(s) cego(s) e os alunos 

normovisuais participaram/participam nas atividades laboratoriais? 

 

4.4. Se na escola havia/há um professor de educação especial, como é que 

articulou/articula o ensino da Física e da Química com este profissional?   

 

V. Aconselhamento para carreiras futuras 

5.1 Qual a sua opinião acerca de um aluno cego prosseguir estudos numa área de 

ciências? Se não concorda, considera possível, porquê?  
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VI. Conclusão 

6.1. Gostaria de salientar algum aspeto que pense ser importante mas que não tenha sido 

referido? 

6.2. Gostaria de completar alguma das respostas anteriormente dadas? Se sim, qual? Em 

que sentido? 
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ANEXO II 

Guião das entrevistas realizadas aos alunos cegos 
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Guião das entrevistas realizadas aos alunos cegos 

 

i. Legitimação da entrevista e motivação da resposta 

1. Esta entrevista insere-se no âmbito do Mestrado em Educação, da Universidade do 
Minho, e pretende recolher dados relativos ao ensino da Física e Química a alunos 
deficientes visuais, à sua inclusão no ensino regular e à possibilidade destes alunos 
prosseguirem estudos em áreas de ciências. 

Está de acordo com a sua participação neste estudo? Então, gostaria de solicitar a sua 
autorização para gravar a entrevista. Os dados serão confidenciais, utilizados apenas no 
âmbito deste estudo e após a transcrição de cada entrevista, esta será enviada ao 
entrevistado. 

 

II. Caracterização da amostra de alunos 

2.1. Qual a sua idade?  

2.2. Qual o ano de escolaridade que frequenta?   

2.3. Há quanto tempo teve Física e Química? 

 (O género do entrevistado será também registado) 

 

III. O(s) aluno(s) deficientes visuais(s) e a(s) turma(s) de inclusão 

3.1. Quando estudou Física e Química, qual foi o seu aproveitamento escolar nesta 
disciplina? E nas outras disciplinas?  

3.2. O professor de Física e Química foi o mesmo ao longo destes anos? Isso foi bom ou 
mau? Porquê? 

3.3. Gostava da turma na qual estava quando tinha Física e Química? Sentia-se 
integrado/a na turma? Porquê? 

 

IV. O ensino da Física e da Química a alunos deficientes visuais  

4.1. Nas aulas de Física e Química em que lugar se costumava sentar?  

4.2. O lugar que costumava ocupar era o mais adequado para si? Porquê?  

4.3. Se tivesse que explicar a alguém o modo como as aulas de Física e Química foram 
lecionadas, o que diria? 
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Os temas programáticos  

4.3.1. Dos temas de Física e Química que estudou qual/quais é que mais gostou? 
Porquê? 

4.3.2. E qual foi aquele(s) de que gostou menos? Porquê? 

4.3.3. Qual o tema mais fácil de aprender? Porquê?  

4.3.4. E o/os mais difíceis de aprender? Porquê?  

4.3.5. O que foi feito para que ultrapassasse as dificuldades que lhe surgiram? Por quem 
foi isso feito? Resultou? 

 

Representações visuais externas  

4.3.6. Nas aulas de Física e Química, teve acesso a formas de representação 3D e/ou 2D 
através do tato?  

Se sim:  

Quais? 

Como avalia a qualidade dessas representações? Porquê? 

Se não: 

Essa omissão teve implicações na aprendizagem da Física e da Química? Quais? 

4.3.7. Se sim, que importância atribui ao contacto, nas aulas de Física e Química, com 
formas de representação 3D e/ou 2D através do tacto? Porquê? 

4.3.8. Na exploração de representação 2D e 3D através do tacto, teve algum 
acompanhamento? Se sim, de que tipo? Quem o prestou? 

4.3.9. Que características devem ter os diagramas tácteis 2D e os modelos 3D por forma 
a serem facilmente compreendidos? 

4.3.10 Sabe representar a terminologia específica da Física e da Química em Braille?  

Se sim:  

 Utilizou esses conhecimentos na aprendizagem desta disciplina? Como? 

4.3.11. O seu professor de Física e Química ajudou-o com a representação simbólica da 
Física e da Química em Braille? Que implicações teve essa situação na sua 
aprendizagem da Física e da Química? 
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O laboratório 

4.3.12. Foi realizado trabalho laboratorial na sua turma?  

 Se sim:  

Participou na realização das atividades laboratoriais? Como?  

A sua participação, nas atividades laboratoriais, é semelhante à dos colegas de turma? 
Se não, em que diferiu? 

4.3.13. Que importância têm para si as aulas laboratoriais na disciplina de Física e 
Química?  

 

4.4. Na sua escola há um professor de educação especial?  

Se sim:  

Alguma vez tratou com ele assuntos relacionados com a Física e a Química? 

Que tipo de apoio recebeu? 

Qual a utilidade deste apoio? 

Se não: 

Qual a vantagem e desvantagem desta situação aprendizagem da Física e da Química? 

 

V. Aconselhamento para carreiras futuras 

5. 1. Que profissão gostaria de ter no futuro? 

 

Se relacionada com as ciências ou a engenharia: 

Porque gostaria de ter essa profissão?  

Alguém influenciou a sua escolha? Se sim, quem? 

Se não relacionada com as ciências ou a engenharia: 

Alguma vez considerou a hipótese de prosseguir estudos na área das ciências ou 
engenharia? Se sim, qual? O que influenciou as alterações da escolha no seu percurso? 
Se nunca considerou esta hipótese, porquê? 

5. 2. Conhece alguma pessoa cega com uma carreira ligada às ciências ou engenharia? 
Se sim, o que conhece do seu trabalho? 
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VI. Conclusão 

6.1. Gostaria de salientar algum aspeto que pense ser importante mas que não tenha sido 
referido? 

6.2. Gostaria de completar alguma das respostas anteriormente dadas? Se sim, qual? Em 
que sentido? 

 

 

Muito obrigado por ter colaborado nesta entrevista. 
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ANEXO III 

Transcrição de uma das entrevistas realizadas a um dos professores de CFQ 
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Transcrição de uma das entrevistas realizadas a um dos professores de CFQ 

 

Investigadora: Esta entrevista insere-se no âmbito do Mestrado em Educação, da Universidade 

do Minho, e pretende recolher dados relativos ao ensino da Física e Química a alunos cegos, à 

sua inclusão no ensino regular e à possibilidade destes alunos prosseguirem estudos em áreas de 

ciências. 

Gostaria de solicitar autorização para gravar a entrevista. Os dados serão confidenciais, 

utilizados apenas no âmbito deste estudo. Sendo assim, quantos alunos cegos teve? 

Professor: Só tive um.Foi o (nome do aluno cego). Já não me lembro qual era o apelido 

I: Em que anos de escolaridade foi professor do aluno? 

P: Eu tive-o no 7º, 8º e 9º anos ficou com o trauma da físico-química. 

I: Ficou? 

P: Não. Estou a brincar. 

I: que idade tem o aluno? 

P: Entrou no 7º com 12/13 e depois sai com 14/15. 

I: Qual o critério para a inclusão do aluno naquela turma? 

P: Portanto ele tinha necessidades especiais e a turma foi reduzida, era uma turma mais pequena 

que o normal. 

I: Mas eram os alunos que o acompanhavam desde a primária? 

P: Sim basicamente os únicos colegas que ele tinha nesta turma já vinham com ele desde, pelo 

menos 5º e 6º, agora já não me lembro. Não era a minha direção de turma. Mas acho que 

fizeram a turma para ele. Ele não foi integrado na turma, a turma foi feita em função dele. 

Portanto a turma tinha alunos muito razoáveis, até se destacava, era uma turma relativamente 

calma. Agora não sei se fizeram no 7º ou se já vinha do 5º. O miúdo tinha ficado cego com 6 

anos ou com 5 anos de doença. 

I: Essa informação que recebeu sobre ele, quem é que lhe forneceu essa informação e essa 

informação foi suficiente para trabalhar com ele? 
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P: É assim, havia um professor do ensino especial que o acompanhava sempre, que trabalhava 

com ele e nós na primeira reunião, de inicio de ano, logo no 7ª ano, reunidos com o conselho de 

turma, junto com o professor de ensino especial e aí fomos informados basicamente das 

necessidades do miúdo e das maneiras que teríamos para trabalhar com ele. Portanto a 

professora reuniu-se connosco e mostrou a disponibilidade dela para nos acompanhar, e em que 

sentido, nós fazíamos as fichas de trabalho e ela traduzia para Braille. Era a professora do 

ensino especial, eu dava com antecedência o material. Ele fazia a ficha igual à dos outros 

miúdos. Ele tinha uma máquina própria onde escrevia e depois nos trazíamos o material todo 

que ele fazia depois entregávamos outra vez à professora, dizíamos a ela o que pretendíamos 

com o objetivo da ficha e ela fazia a correção. 

I: E ela era da escola? Pertencia à escola? 

P: Ela pertencia à escola, agora sei que o responsável é, responsável não, o que acompanha os 

cegos é o (nome do outro professor), vem cá dar o apoio, o anterior era desta escola mesmo. 

Teve aqui vários anos 

I: Em termos da Física e da Química recorreu a adaptações? 

P: Recorri, porque por exemplo, nos dávamos as fórmulas químicas, e era muito complicado 

para ele estar a ser, portanto a ouvir e tal mas ele tinha alguns livros onde havia as fórmulas 

químicas em Braille e portanto ele estudava isso comigo e com a professora na sala de apoio. Eu 

dizia o que se esperava da fórmula química, os índices, símbolos e ele ía aprendendo aquilo 

junto com a professora num manual próprio. Por outro lado eu comparava o meu manual da 

Porto Editora e a Porto Editora também tem o manual em Braille e pelo meu e o dele 

conseguíamos na sala de aula eu conseguia situar-me, porque a página deles coincidia com a 

nossa. Eles tinham em Braille e à frente aparecia em língua normal. Não era muito difícil 

acompanhar aí. Claro que depois quando dávamos por exemplo a ótica, as lentes, eles também 

tinham em Braille. Quer dizer, tinha uma lente em relevo, ele podia sentir a forma da lente, isso 

ajudava-o a ver a concavidade, etc, conseguia perceber. 

I: Era o professor que o ajudava a explorar os modelos? 

P: Exatamente, eu sempre. Na sala de aula quando dávamos alguma coisa em que tinha no livro 

as coisas eu ía lá e punha-lhe o dedo em cima e dizia, “olha sente a concavidade da lente”. A 

turma era pequenina, os alunos eram razoáveis e dava tempo para estar 5 minutos com ele. 

Tinha que o obrigar muitas vezes porque muitas vezes ele queria andar rápido mas pronto, fazia-

o sentir os relevos. 

I: Ele era um aluno com bom aproveitamento? 
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P: É. Sempre teve um bom aproveitamento 

I: E na sala de aula onde é que ele estava sentado? 

P: Basicamente era à frente, do lado esquerdo, no laboratório era mesmo a minha frente. 

I: A inclusão do (nome do aluno) alterou o funcionamento da sua aula? 

P: Cuidado especial que se tinha ter com ele era exatamente levá-lo a ver no livro dele aquilo 

que estávamos a falar. Portanto não havia assim grande mudança a estrutura da aula. Mais 

tempo para que fosse ele próprio mexer. Não senti grande necessidade, ele acompanhava 

mentalmente o raciocínio, quando tinha dúvidas levantava facilmente questões. Mão na mão e 

ele lá mexia. 

I: Quanto aos temas programáticos, fez alguma adaptação? 

P: Basicamente as adaptações foram em termos da parte prática, no laboratório. Do 7º até ao 9º 

temos sempre uma parte especialmente na química. Conseguiu perceber o que era o tubo de 

ensaio, proveta, com as mãos, mas não viu os efeitos da cor. Um dos efeitos da química era a 

mudança da cor. Claro como é que ele podia sentir a cor? Ai não consegui chegar lá. Bem ele 

sabia o que era o amarelo porque tinha experiência anterior de visão, não era cego de nascença. 

Ele tinha uma ideia do que podia ser e portanto aí recorria a experiência dele 

I: Dos temas de físico-química qual dos temas achou mais difícil para o Ricardo apreender? 

P: Sentia mais dificuldades agora quando chegamos ao 9º ano, na parte do cálculo da energia 

cinética, potencial, velocidades, acelerações, mas também era o trauma da matemática. Ali 

envolvia mais um bocadinho de cálculo. A única coisa que fiz com ele foi no sentido de quando 

o exercício exigia várias, vários tipos de cálculos, desde multiplicação, divisão, o mudar de 

membro e não sei quê, sentia uma dificuldade com ele, simplifiquei um bocadinho o que podia 

na Energia cinética e Energia potencial. Houve uma fase em que ele foi-se abaixo porque não 

apresentava os trabalhos. Ele não via as experiências, eu queria o relatório e custava-lhe mais a 

fazer e então ele deixou de apresentar trabalhos mas era preguiça porque embora ele não visse 

acompanhava em termos de resultados obtidos. Explicava-lhe o objetivo, falávamos nos 

resultados e discutíamos e esperava que ele apresentasse, depois dessa fase começou novamente 

a fazer. Tive dificuldades em faze-lo perceber que os relatórios eram importantes. Depois em 

testes simplificava em termos de cálculos. Não era adaptado, era a professora que passava para 

o Braille, ela própria falava comigo em “como é que vou representar aqui?”. Sei lá, o CO2, ou 

nas moléculas orgânicas, açucares, proteínas, mais extensas ela perdia-se aí. Ela não fazia a 

molécula em Braille. Escolhíamos o exercício do livro onde estivesse representado no livro dele 

a molécula em Braille, em relevo e no teste dizia-lhe “É esta a molécula que eu quero que 
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identifiques”. Eu dava o livro juntamente com o teste e ele ia consultando. Quer dizer em 

algumas situações não tínhamos alternativa. Não era possível representar era preciso mesmo o 

relevo. Ela não fazia relevo nem queria que ele fosse ao lado porque ao lado estava a resposta. 

Ou então “Com base nesta imagem vais responder a isto, isto e isto.” No último período estava 

mais activo e queria recuperar outra vez  

I: Qual foi a matéria em que ele teve mais gostou? 

P: Ele gostava muito da parte inicial do 7º ano, da parte das estrelas, do universo, dava-se muito 

bem, boa memoria. Fazia figuras, ele já tinha lido sobre isso, ouvia televisão nalgum canal 

virado para a ciência. Tinha boa cultura geral e gostava de conversar com os colegas. Ao que 

parece não é isso que se passa com o cego atualmente, é um bocadinho mais preguiçoso, mas 

fiquei com uma ideia positiva de trabalhar com ele. Se fossem todos como ele não tinha grandes 

dificuldades. Se o miúdo tivesse vontade. É mais difícil trabalhar com deficiência mental do que 

trabalhar com cegos, pelo menos da experiência que eu tenho com este cego. Com este atual 

acho que já é ao contrário, ele está a ter apoio no laboratório com um colega e já estive lá a 

assistir a alguma. O rapaz tem mesmo que ser obrigado a fazer senão ele está ali desanimado. 

São das personalidades das pessoas, a perspetiva que eles têm. A experiencia é positiva. Desde 

que faça e tenha o apoio que tinha com a outra colega que agora acho que já nem existe, não sei 

como é que eles fazem as traduções. 

I: É uma auxiliar com especialização em Braille 

P: Ai é?  

 J: Relativamente às representações 2D, 3D que importância ao contacto de um aluno cego com 

estas representações? 

P: Eu para mim acho que são fundamentais, sem isso acho que não conseguem aprender 

I: Ele contactou com algum tipo destas representações? 

P: 2D é os tais de revelo, para mim. Os 3D eram os tubos de ensaio, o material “não apertes 

muito que isto é vidro”. Senão em termos de ciências fica muito limitado a aprendizagem 

I: Como se faz a transposição de diagramas 2D e modelos 3D para a forma táctil? 

P: Pronto isto existe em 2D ele sente, depois existem os modelos tridimensionais. Às vezes era 

preciso mesmo o relevo. Ela (Pessoa que passava os materiais na escola) não fazia relevo então 

usei sempre o livro, “Com base nesta imagem vais responder a isto, isto e isto 

I: E os modelos moleculares, eles montavam? 
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P: Exatamente claro que como ele não via as cores o hidrogénio era pelo tamanho. Quando as 

esferas eram semelhantes tínhamos que dizer “este é o carbono” e então tal. 

I: Os modelos facilitavam a aprendizagem? 

P: A minha ideia era que sim 

I: Era o professor que dava esses materiais? 

P: Era sempre eu. Porque era um miúdo com quem se tinha uma relação muito boa, não havia 

assim grandes dificuldades. 

I: O professor  tem conhecimento da nomenclatura da Química e da Física Braille? 

P: Ora bem, eu tive acesso à nomenclatura e trabalhei um bocadinho com a minha colega, e vi 

pronto, para ela depois usar, mas eu depois não estudei, eu próprio não. Ainda tentei e tal mas 

depois pus de lado. 

I: Mas porquê? 

P: É um bocado difícil. Eu comecei a ler e como não tenho muito tempo para explorar… Mas 

tive acesso estava disponível na sala de apoio. Tinha lá o manual dele onde tinha exatamente a 

nomenclatura em Braille. Uma altura tive lá com a colega e tivemos a ver daquilo o que 

interessava para o cego. Fazer uma triagem, para conseguirmos chegar aquilo que ele devia 

usar, claro que não exploramos as mais complicadas 

I: Relativamente ao laboratório, qual a importância que atribui para um aluno cego? 

P: É a importância que tem para os outros, não estou a ver grande diferença. O uso de 

laboratório é mais complicado porque é preciso mostrar-lhe, os outros têm que ter cuidado mas 

ele tem que ter mais cuidado. O nosso laboratório também não é um laboratório perigoso, só 

tem as bancadas. O gás em cima das bancadas está fechado. É um laboratório simples. Os 

ingredientes não estão expostos. Um laboratório é igual para um cego como para todos os 

outros, no sentido de aprendizagem. 

I: Em relação à participação dele nas atividades, como é que o aluno participou nas atividades? 

P: Aquilo é grupos 

I: As tarefas que ele efetuava eram iguais à dos outros colegas? 

P: Ele não conseguia ver como eles, aliás ele queria participar, queria mexer. Até puxava pelo 

professor. “Quero ver isto” e ia fazendo o mesmo que os colegas. 
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I: Relativamente à físico-química estarão criadas condições para uma aprendizagem facilitada 

para estes alunos? 

P: Em termos laboratoriais não temos nada de novo, que eu saiba não há nada que possa facilitar 

a aprendizagem laboratorial a não ser um professor pega nas mãozinhas do miúdo e está ali a 

mexer. Laboratório substituído por computador também não é laboratório. Para mim não é. 

Carregar no botãozinho não é. Também não sei como é, não vê, não sei como serão essas 

sensações. Eu penso que se equiparmos mais o laboratório, sei lá com material plástico para 

quando tivermos mais alunos utilizar material não tão perigoso para ele manusearem. Agora há 

muita coisa a comprar ainda. Não parece que haja assim tanta disponibilidade financeira. Se 

houver acho que eles vão ter oportunidades de aprender mais. Eu para mim até acho que a 

química oferece mais dificuldades que a física. Ah tem haver com o apoio mas na parte 

laboratório da física para o qual não estamos muito equipados, quando houver necessidade de 

irmos para o laboratório de física terá que haver apoio. Chegamos a montar um circuitozinho 

pequeno, uma lâmpada mas agora em relação a isso não posso dizer. Eles não sentem grande 

dificuldade nesse tipo de montagens. 

I: Qual a sua opinião relativamente a um aluno prosseguir os estudos na área das ciências, acha 

possível? 

P: Diria que era possível, não desaconselharia por causa do defeito. O (nome do aluno) seguiu 

jornalismo. Ele queria seguir isso. Área de letras. Eu não vejo inconvenientes, eu só vejo 

quando não há vontade. As pessoas quando querem atingem. 

I: Gostava de salientar algum aspeto que pense ser importante mas não tenha referido? 

P: Não estou assim muito sensibilizado para o problema este ano, tenho outras realidades, estou 

um bocadinho afastado. Só penso que os miúdos cegos neste momento sofrem o mal que os 

outros sofrem. Não sofrem nem mais nem menos, dentro das limitações deles. Sofrem do 

mesmo modo que os outros sofrem que é muitas vezes é perceber para que serve a escola. 

I: Voltando a um assunto anterior os diagramas, representados nos livros da Porto editora são 

fáceis de acompanhar e explorar com o aluno?  

P: As figuras mais importantes estão em relevo e estão selecionadas. 

I: Mas são fáceis de interpretar? 

P: Acho que para eles são fáceis. Eu só me lembro dos esquemas, no caso da luz, o trajeto dos 

raios luminosos, entrada nas lentes, os desvios nas lentes. Acho que são fáceis de interpretar. 
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Ele utilizava os dedos e não se queixou. Conseguia distinguir com alguma facilidade. Em 

termos de moléculas, em relevo as mais simples são fáceis. 

I: Houve assim algum modelo de forma táctil difícil de interpretar? 

P: Não estou a lembrar. Lembrar de nada muito complicado, nos açúcares tivemos dificuldades. 

Aquilo que era considerado para reter, eles lá conseguiram dar a volta de maneira a que o miúdo 

conseguisse ficar com uma ideia eu achei o manual muito interessante para eles. 

I: Obrigada, preciso só dos dados pessoais do professor, por favor. 
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ANEXO IV 

Transcrição de uma das entrevistas realizadas a um dos alunos cegos 
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Transcrição de uma das entrevistas realizadas a um dos alunos cego 

 

Investigadora: Está a gravar. É assim, Esta entrevista insere-se no âmbito do Mestrado 
em Educação, da Universidade do Minho, e pretende recolher dados relativos ao ensino 
da Física e Química a alunos cegos, à sua inclusão no ensino regular e à possibilidade 
destes alunos prosseguirem estudos em áreas de ciências Gostaria de solicitar 
autorização para gravar a entrevista. Os dados serão confidenciais, utilizados apenas no 
âmbito deste estudo. 
 
Aluno: Ai já, já falou com a minha professora? 
I: Já. E foi ela que me disse para falar contigo. Ela disse que eras uma aluna muito 
empenhada e que sempre participaste muito bem nas atividades. Foi a professora que 
me disse para falar contigo. Portanto eu queria saber quantos anos tens. 
 
A: 16. 
 
I: 16 e em que ano é que andas? 
 
A: 10º, 11º agora. 
 
I: Há quanto tempo é que tiveste FQ? Mais ou menos? 
 
A: Há, pois, tenho desde o 7º. 
 
I: Já não tens para ai há 2 anos não é? 
 
A: É. Exato. 
 
I: Lembras-te quais foram as tuas notas quando tiveste FQ? 
 
A: Errr, acho que era quase sempre 4. 
 
I: Tiveste sempre 4? 
 
A: Sim. 
 
I: E nas outras disciplinas? Também eras boa aluna? Eras mais ou menos uma aluna de 
nível 4? 
 
A: Era. 
 
I: E tiveste sempre a mesma professora no 7º, 8º e 9º? 
 
A: Sim. 
 
I: E a turma onde estavas a ter, onde estavas inserida quando começaste a FQ, como é 
que era? Davas-te bem? 
 
A: Dava, dava. 
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I: Sentias-te integrada? 
 
A: Sentia. 
 
I: E onde é que te costumavas sentar na sala de aula? 
 
A: À frente. 
 
I: À frente? Mesmo a beira da professora? 
 
A: Sim, mesmo à beira. 
 
I: E achas que esse era o lugar melhor para ti? 
 
A: Acho. 
 
I: Porquê? 
 
A: Porque é fundamental uma pessoa estar a ouvir o professor, porque nós precisamos. 
Porque se uma pessoa for para o fundo, e eu falo por mim, não dá, porque depois um 
começa a falar, outro a falar e depois uma pessoa desliga completamente do professor. E 
assim há frente dá aquela coisa de uma pessoa estar sempre a ouvir. 
 
I: Claro. Olha, se tivesses que explicar a alguém como é que funcionavam as aulas de 
FQ que é que tu dizias? 
 
A: Xi. É complicado. 
I: Então? 
 
A: Os sinais em braille e tudo é totalmente diferente dos sinais, pronto, da escrita 
normal e depois baralha muito. É preciso aprender, é quase como uma grafia nova. 
 
I: Ah! Estás a falar da simbologia da Química e da Física Braille. 
 
A: Sim. 
 
I: E isso atrapalhou-te? 
 
A: Atrapalhou, bastante. Porque eu só comecei com o braille exatamente no 7º ano. 
Porque até lá eu ainda consegui ver, para escrever e para ler. Só que depois pronto, 
perdi e tive mesmo que começar com o Braille. E então nesse ano foi começar tudo, foi 
na Matemática, foi na FQ, foi muita coisa. 
 
I: Condicionou-te de alguma forma. 
 
A: Sim. No 7º ano sim. Sim, depois no 8º ano já estabilizei mesmo. Já consegui, pronto, 
tirar boas notas. Eu tinha 4 e 5. Estabilizaram. 
 
I: Sabes se a professora tinha conhecimentos de Braille? 
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A: Ela não tinha. 
 
I: E achas que isso condicionava alguma forma? 
 
A: Não, não condicionava porque era assim. Achava fundamental a professora saber 
alguma informação mas não o exagero como saber braille. Porque isso, pá, também é 
um bocado confuso. 
 
I: Mas de qualquer das formas os teus conhecimentos chegavam para tu conseguires? 
 
A: Sim sim. Qualquer dúvida, também tinha um professor de apoio disponível na 
escola. 
 
I: Também queria falar do professor de apoio. Então tinhas um professor de apoio. Com 
ele tratavas assuntos da Física e da Química? 
 
A: Sim, sim. 
 
I: E como? 
 
A: Por exemplo, quando eu fazia testes, ele tinha, eu fazia testes a Braille e ele tinha que 
passar aquilo para a escrita a negro, e pronto, quando eu tinha dúvidas em algum sinal 
ele tentava sempre procurar informação não é? 
 
I: E assim assuntos mesmo da Física e da Química eram só mesmo em termos de grafia 
que tratavas com ele? 
 
A: Sim, sim. 
 
I: Ou alguma dúvidas específica da Física e da Química? 
 
A: Era mais complicado porque ele não era professor de FQ. Ele pesquisava em livros 
ou íamos os 2 pesquisar a Internet. Ou qualquer coisa. 
 
I: É importante o professor de apoio? 
 
A: Sim, sim. Eu acho que sim, é fundamental. 
 
I: Para todas as disciplinas? 
 
A: Ah não, porque é assim, eu tinha um professor só mesmo do ensino especial não era 
professor de apoio não propriamente a disciplina alguma. 
 
I: Sim. Era do ensino especial. 
 
A: Dava uma mãozinha para tudo. 
 
I: Exato. Mais relacionado com o Braille ou com a... 
A: Sim. Não, era até mesmo só relacionada com o Braille, informática, pronto, mais 
assim nessas coisas. 
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I: Relativamente aos temas de FQ. Eu sei que já não foi o ano passado, mas lembraste 
qual tema é que tenhas assim gostado mais?´ 
 
A: Errr. Não. Eu sinceramente não gostava muito. 
 
I: Ai sim? Mas tinhas boas notas. 
 
A: Tinha. Ei pá, isso também acho que uma pessoa mesmo que não goste tem que se 
esforçar para tirar boas notas para arrumar com aquilo. Acho que é isso mas não era a 
disciplina que dissesse que gostava. Gostava mas... safava-me bem. Era mais isso, a 
professora também era muito fixe. Era muito fixe comigo, ela por acaso. 
 
I: E um tema que tenhas gostado menos? 
 
A: Menos, lembro-me que era aquela coisa das colisões. Os choques. Isso era um 
choque para mim. 
 
I: E porque é que achas que era difícil para ti? 
 
A: Porque aquilo tinha muitas imagens, era essa parte e também a da eletricidade e 
dessas coisas. 
 
I: Obrigava à utilização de muitos esquemas? 
 
A: Era. E isso para mim baralhava-me tudo. A parte que eu gostava era das teorias, das 
equações, não é equações, das coisas teóricas.  
 
I: No 7º ano dá-se o Universo na Física. 
 
A: É exato, também gostei dessa parte. Mas não tanto. 
 
I: Na Química, misturas. 
 
A: Exato, também gostava dessa parte. 
 
I: Depois no 8º dás o Som e a Luz na Física. 
 
A: Era a Luz, eu não gostava da Luz. 
 
I: Não? Porquê? 
 
A: Não. Detestava a Luz. 
 
I: Porque é que será? 
 
A: Porque também tinha que saber muitas imagens e depois também acho que havia lá 
uma coisa que era cores e eu não sei o que é. Para mim isso, ui, era confuso. 
 
I: Depois no 8º, começam as equações. 
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A: Gostava disso. 
 
I: E no 9º, é os movimentos. 
 
A: Gostava da velocidade mas havia a outra parte que não gostava, que foi mais no 
final. E eletricidade, isso eu não gostava. 
 
I: E achas que se prende mais com a parte dos esquemas. 
 
A: Sim, prende-se muito aos esquemas. 
 
I: E achas que os temas que tu achaste mais difíceis foram os mais difíceis de aprender. 
 
A: Não porque até... pronto, a professora entretanto também fez aquilo de uma maneira 
diferente, dava-me texto, pronto, essas coisas para eu poder também. 
 
I: Ela fazia-te resumos? 
 
A: Sim, exatamente. Fazia comigo resumos ou nas minhas aulas punha os meus colegas 
a fazer exercícios e depois vinha para a minha beira explicava, pronto. 
 
I: Mas não tinhas aulas de apoio a FQ? 
 
A: Não, não. 
 
I: E o mais fácil de aprender terá sido o qual? 
 
A: Errr, era das teorias, essas coisas que gostava muito das teorias. As teorias deste e 
daquele. Gostava muito disso. 
 
I: Então quando tu tinhas assim alguma dificuldade numa matéria, era no apoio mais 
formalizado que tinhas com a professora que era feito para tu conseguires ultrapassar? 
 
A: Era. Por exemplo, ela dava-me resumos, tentava sempre ver comigo, coisas do livro, 
que, pronto, não tivessem tantas imagens. E então resumia aquelas imagens e descrevia, 
para ser mais fácil. 
 
I: Olha, quando estávamos a falar de esquemas, de imagens, que às vezes podem ser a 
dificuldade. Tu tiveste acesso a formas de representação 3D e 2D? Eu sei que existe em 
relevo. 
 
A: Sim. Do livro. Sim, mas em algumas disciplinas que tinham assim muitos relevos 
vinha um atlas, que era o atlas de relevos e da disciplina e então tinha muita coisa. Por 
exemplo, quando tinha o Sistema Solar, tinha o Universo, tinha os planetas todos, 
parados, tinha o relevo de cada, pronto, na Geografia tinha os mapas, pronto, tinha. Só 
que aquilo era muito confuso para mim. Era muito confuso também. 
 
I: Porquê que eram confusos? Qual era a qualidade dessas representações? 
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A: Tinha algumas que eram muito acessíveis mas agora tem outro, porque aquilo não 
vem a explicar, eu acho que devia ter uma legenda, para uma pessoa, pronto, para nós 
vermos o que é que está lá, mas também uma legenda para perceber. 
 
i: Não têm sempre essa legenda? 
 
A: Não. Legenda tem, por exemplo, como tem a tinta normal, mas para nós não tem. 
 
I: Sistema Solar, diz só Sistema Solar e depois só têm em relevo e tu tens que... 
 
A: Sim, tem só escrita braille mas às vezes faz confusão porque não dá para perceber, 
porque um é, não explica por que é que tem assim, umas linhas mais elevadas do que 
outras, não explica porque é que um está picotado. 
 
I: Achas que demora muito tempo? 
 
A: Ui, aquilo é preciso estar a ver com muita paciência. 
 
I: Como é que tu fazes? Porque era trabalhoso era complicado tu estudares sozinha? 
 
A: Era. Tinha que estar ou era com o meu professor de apoio ou era a própria professora 
de FQ, mas era complicado. 
 
I: E ela por vezes fazia essas explorações contigo? 
 
A: Sim. Mas eu também já não gostava, já não usava os atlas nem nada, só para não me 
chatear com aquilo. É o que eu digo, eu também, o livro na mochila, tens o livro (nome 
da aluna)? Tenho professora, em casa. Só que depois enervava-me, uma pessoa andar 
perdida, estava completamente perdida no meio dos gráficos e então eu não tinha 
paciência para aquilo. 
 
I: Então achas que as representações tinham que ser se calhar mais trabalhadas de 
alguma forma. 
 
A: Sim, sim. Quando era assim gráficos, era até mais na parte das Ciências, por 
exemplo, as cadeias alimentares. Mesmo no apoio, fazia-me eles os próprios gráficos e 
pronto ficava assim. 
 
I: Em FQ nunca tiverem que precisar de mandar vir algum livro próprio para ti? 
 
A: Por acaso não me lembro. Por acaso não me lembro mesmo. 
 
I: Não sabes se foi no Sistema Solar. 
 
A: Acho que era, era era do Sistema Solar em que eu tinha o Sol e depois tinha os 
outros Planetas e essas coisas. 
 
J: Terá sido a professora que construiu com o professor de apoio? 
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A: Não, acho que foi mesmo ele com relevo, por uma imagem do livro normal. 
 
I: Ficou mais fácil para tu explorares? 
 
A: Sim. Mas não é. Para quem está a ver pode ser simples por pronto, vê aquilo. Agora 
para quem não está a ver é mais complicado. 
 
I: Achas que essas formas de representar são importantes para vocês aprenderem? 
 
A: São são importantes mas também acabam por ser um bocado difíceis. 
 
I: Então se tu me quisesses, para tu me dizeres, como é que um diagrama deveria ser 
para tu utilizares que é que tu achas que me ias ajudar? Que dicas me darias como é que 
tu me ajudarias? 
 
A: Pronto, acima de tudo tinha que ter uma legenda do que está lá, não é? 
 
I: Indicações sobre o que queria que tu explorasses? 
 
A: Exato. E depois devia ter, por exemplo, que as vezes lá, tem uma parte assim, um 
tipo de relevo, depois outra parte a outro, vários tipos de relevo e não explica. 
 
I: Querias uma legenda de cada forma de relevo? 
 
A: Exato. Nem é propriamente uma legenda de relevo, às vezes, por exemplo, punham, 
podiam por aquilo mas depois punham, sei lá, qualquer coisa a dizer o que era aquilo. 
 
I: Legendar mais cada parte? 
 
A: Exato. Sim porque lá a única coisa que nos dão é o relevo e a legenda como está a 
negro. Para nós é complicado porque se é uma pessoa que está a ver, aquilo é cor de 
laranja, é qualquer cor, mas agora, por exemplo, às vezes têm cor de laranja nos mapas, 
têm um território a cor de laranja e diz porquê, agora nós não temos nada disso. Não 
temos cor nem nada. Não há nada que diferencie as cores. E às vezes não diz que aquela 
parte é cor de laranja, e às vezes as pessoas estão sempre afirmar, (nome do aluno), a 
parte que é cor de laranja, têm que dizer ai, e não têm nada. É complicado. 
 
I: Achas que ajudava uma legenda desse género onde referia até as cores? 
 
A: Sim. Ou até nem que pusessem aquilo pintado, que a pessoa que está a ver talvez 
facilite mais. 
 
I: Também a negro? 
 
A: Sim. 
 
J: A mesma coisa que está em Braille também estar a negro para o professor conseguir? 
 
A: Se calhar era mais fácil. 
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I: Já me disseste que sabias representar a terminologia específica da Física e da 
Química. 
 
A: Mais ou menos, mais ou menos. Às vezes escrevia a palavra toda. 
 
I: Por exemplo, um ião, escrevias o nome do ião em vez de fazer a fórmula? 
 
A: Sim. 
 
I: Em vez de escrever o C032-, escrevias o nome do composto? 
 
A: Escrevia, porque facilitava-me mais para mim. 
 
I: Outra parte da FQ é a parte laboratorial, lembras-te do que fizeram? 
 
A: Lembro, fez, fez 
 
I: E qual era o teu papel? 
 
A: O meu papel era basicamente, a professora ia explicar lá à mesa e diz para deitar 
naquelas coisinhas e ela ia explicando e misturar e quando antes das experiências ela 
mostrava-me tudo o que ia utilizar e dava-me os nomes. Dizia os nomes, dava-me as 
coisas para a mão para eu perceber e antes de deitar experimentava com água para eu 
perceber o processo, onde é que aquilo ia parar e o que é que acontecia, ela explicava 
tudo. 
 
I: Então, em todas as atividades tu participaste? 
 
A: Sim, sim. 
 
I: Participaste de alguma forma. Mas também da mesma forma que os colegas ou 
diferente? 
 
A: Não, a única coisa é que eles estavam lá a olhar enquanto ia deitando eles iam vendo 
as reações. 
 
I: E tu esperavas pela explicação da professora? 
 
A: Era, era. Os colegas também iam descrevendo, não era? 
 
I: Eles estavam divididos por grupo? 
 
A: Sim, tínhamos aula que era do primeiro turno e era 45minutos e depois uma aula de 
90 onde estávamos todos juntos. Sempre estive num grupo, nunca tive uma aula em que 
estivesse a parte. 
 
I: Estavas sempre com os colegas e ias fazendo mais ou menos o que os outros faziam. 
 
A: De uma maneira ou de outra. 
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I: Ou a professora explicava ou os colegas explicavam o que estava a acontecer, era? 
 
A: Sim, sim. 
 
I: E achas importantes as aulas de laboratório para a aprendizagem da Física e da 
Química? 
 
A: Mais ou menos. Sim percebia. E a professora escrevia mesmo tudo. Então eu 
facilitava, por exemplo quando ela fazia e aquilo dá uma forma que parece...assim fogo, 
ou qualquer coisa, eu ainda tinha a noção, de quando via pronto, ainda me lembrava. 
 
I: O que é que achas que falta para melhorarem as condições de aprendizagem? 
 
A: Acho que falta mais mapas com relevo, veja lá, quando andava no básico, tinha 
aquelas tabelas nas paredes que era com, já não me lembro como era o nome daquelas 
tabelas. 
 
I: Quê, de FQ? A tabela periódica? 
 
A: Sim. Exato, e nós não tínhamos acesso a ela. 
 
I: Ah, ela estava fixa na parede? 
 
A: Exato. Também devia ter, assim como têm a negro, devia ter a Braille. Mesmo num 
teste às vezes eles estavam a fazer um teste, trabalhavam e pronto, uma pessoa tinha que 
andar sempre a perguntar. Porque acho que têm mais esquemas, quando é a Física eu, eu 
nem sei se é a Física. Agora estou baralhada. Sei que uma tem mais esquemas do que 
outra e é mais complicado, por exemplo, quando tinha aqueles desenhos dos átomos, da 
moléculas, acho que era das moléculas, por acaso a minha professora arranjou umas 
coisas fixes que era tipo uns jogos. E isso era mais fácil. Mas há escolas que não têm 
isso. É mais complicado 
. 
I: O que é que tu gostavas de ser quando fores adulta? 
 
A: Não sei bem. 
 
I: Então? Deves estar na área de letras? 
 
A: Sim. Eu gostava muito de ir para Direito. 
 
I: Seres advogada? 
 
A: Gostava, mas eu não estou muito virada para estudar. 
 
I: Estás preguiçosa é? 
 
A: Um bocadinho. Tive que me aplicar um bocadinho porque as coisas estavam a ficar 
um bocado tortas. Mas também era a adaptação à escola. Era tudo novo para mim. Mas 
pronto agora já está, o próximo ano corre melhor. 
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I: Alguma vez pensaste em seguir uma carreira ligada às Ciências? 
 
A: Não. Não, mesmo por vocação. Prefiro mais ir para as Letras. Não, até porque muita 
gente é mais para fugir à Matemática. Mas eu até gostava de Matemática. Nunca tirei 
negativa a Matemática. No Exame também tirei positiva. Só que pronto, as Letras é as 
Letras. E gosto mais de escrever, ler, essas coisas todas. 
 
I: Conheces alguma pessoa cega ligada às Ciências? Ou a trabalhar na área das 
Ciências? 
 
A: Conhecer conhecer não. 
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