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INTRODUÇÃO 

 

 A par das transformações rápidas e profundas que hoje a sociedade atravessa, 

surge a necessidade da educação, não para a maioria, mas sim para todos, sem olhar às 

diferenças, como a melhor forma de permitir o crescimento sustentado de uma 

sociedade baseada na pessoa humana e nos seus valores. 

 A escola só poderá apresentar-se como algo apetecível para a comunidade em que 

se insere, a partir do momento em que os seus actores mais directos, os professores, 

acreditarem na sua missão e acharem que podem contribuir para a mudança, 

promovendo a tão desejada escola inclusiva. 

A escola aberta para todos é a grande meta, e ao mesmo tempo o grande problema 

no início do novo milénio, é o espaço de acesso aos conhecimentos universais 

sistematizados, ou seja, é o lugar que vai proporcionar as condições para o aluno se 

desenvolver e se tornar um cidadão com identidade social e cultural. 

A nova concepção de educação exigiu e emergiu de grandes mudanças e reformas 

do Sistema Educativo, colocando grandes desafios a todos os profissionais de educação 

no sentido de questionarem, (re) avaliarem e (re) definirem os seus papéis e funções, de 

modo a responderem cada vez melhor às necessidades educativas de todos e de cada 

aluno. 

O nosso estudo, tanto quanto possível, procura ser uma contribuição teórico-prática 

para todos que, na vida diária, contactam com os problemas e as dificuldades dos alunos 

portadores de deficiência visual. 

Constatamos que os alunos com deficiência visual, ou outra, normalmente têm 

dificuldades que limitam a sua capacidade de interagir com o meio onde estão inseridos. 

Muitas vezes, estas dificuldades são impedimento para o desenvolvimento de 

capacidades e competências que formam a base do seu processo educativo e autónomo. 

Assim, e atendendo ao facto da disciplina de Matemática representar, nos tempos 

que correm, uma área em que o insucesso dos alunos normovisuais é significativo, 

parece pertinente a realização de um estudo que permita, de alguma forma, percepcionar 

as dificuldades sentidas pelos professores em transmitir conhecimentos matemáticos a 

alunos com DV (Deficiência Visual) na sua sala de aula. 
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Nesta perspectiva, este estudo está organizado em duas partes, baseando-nos numa 

vasta pesquisa bibliográfica, de modo a procurarmos equacionar o problema em estudo. 

A primeira parte, consta de um enquadramento teórico, onde são abordados alguns 

aspectos pertinentes de acordo com o nosso trabalho de campo. Encontra-se dividida em 

três capítulos: a deficiência visual, o currículo de matemática no ensino básico e a 

formação de professores.  

Assim e para ir de encontro aos nossos objectivos, o nosso estudo está estruturado 

da seguinte forma:   

 - No primeiro capítulo faz-se referência à deficiência visual em geral com as suas 

definições e classificações.    

- O segundo capítulo caracteriza o currículo, com uma breve abordagem ao 

currículo nacional do ensino básico, incluindo o currículo da disciplina de Matemática, 

e ainda uma referência às novas perspectivas do currículo de Matemática, definindo 

competências e competência matemática. Também se faz uma breve referência às 

adaptações curriculares, incluindo o aluno com deficiência visual na escola.    

 - Por último, e para que a prática pedagógica proporcione uma correcta integração, 

é essencial a respectiva formação dos professores, não só a formação inicial mas 

também as formações contínua e especializada.     

A segunda parte consta de um estudo - através da aplicação de um questionário -  

sobre as percepções dos professores de Matemática do ensino básico, relativamente a 

alunos com DV, onde são definidos os objectivos da investigação e a metodologia 

utilizada, procedendo-se ainda à análise e discussão dos resultados obtidos.  

Finalmente é apresentada uma breve conclusão do estudo, assim como algumas 

recomendações, que nos parecem relevantes, atendendo aos objectivos deste trabalho de 

investigação.  
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1 - A DEFICIÊNCIA VISUAL  

 

Ver não é uma função independente, pois está intimamente relacionada com a 

postura, a coordenação, a inteligência e a personalidade de cada um, sendo a visão 

considerada o mais elaborado e objectivo dos sentidos (FIGUEIRA, 2000). Afinal, ele é 

responsável por 80% das informações que são captadas do meio externo e requer mais 

que o órgão visual para funcionar (Oliveira, 1998). 

Conforme definição da Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1980, deficiência 

vem a ser qualquer perda ou anormalidade da estrutura ou função psicológica, 

fisiológica ou anatómica que resulte numa limitação ou incapacidade do desempenho 

normal para uma determinada actividade. 

 “Deficiência visual: alteração do sistema visual – incapacidade de ver ou ver 

bem, limitação de acesso à orientação e mobilidade independente; interacção 

com o meio ambiente; aquisição de conceitos; aquisição de capacidades 

manuais; acesso à palavra escrita (impressão) (OMS).” 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) registou um vasto número de definições 

diferentes de “cegueira” em vários países. Para simplificar o assunto, um grupo de 

estudos sobre a prevenção da cegueira propôs normas para a definição do termo 

“cegueira”, visando uniformizar as anotações dos valores de acuidade visual com 

finalidades estatísticas.  

A cegueira pode decorrer de uma variedade de causas genéticas e ambientais. De 

entre as anomalias visuais congénitas, nem todas podem ser consideradas hereditárias. 

Muitas são resultados de: 

 Factores ambientais que actuam sobre o feto, como traumatismos, o alcoolismo e 

as drogas em geral, as radiações e as doenças infecto-contagiosas, como rubéola, sífilis 

e toxoplasmose, estas três são consideradas as mais frequentes; 

 Problemas ligados também à higiene, como o tracoma e as suas múltiplas 

consequências; à ausência de cuidados pós-parto, ocasionando a oftalmia neunatorum; à 

xeroftalmia, devida à vitamina A, agravada pela desnutrição proteinocalórica; 

“Fibroplasia retrolenta”, causada pela alta concentração de oxigénio nas incubadoras 

dos recém-nascidos prematuros. 



Formação de Professores para o Ensino da Matemática no Ensino Básico a Alunos com DV 

   

  5 
   
   
 

 

Para designar os défices visuais parciais encontramos outro número amplo de  

termos que vai desde ambliopia, baixa visão, visão sub-normal, visão reduzida, sub-

visão, visão parcial. 

A expressão “baixa visão” também não é consensual (López & Mattos, 2000) mas 

parece suscitar menos dúvidas quanto ao seu significado. Este termo começa a ser 

vulgarmente utilizado em português correspondendo à tradução original do inglês “Low 

vision”. 

Quadro 1– Classificação da OMS da Deficiência Visual 
 
 

Visão 

 

Grau de Deficiência 

Acuidade Visual (AV) 

(com a melhor correcção possível) 

Visão Normal  Nula 

 

Ligeira 

0.8 ou melhor 

(5/6, 6/7.5, 20/25, ou melhor) 

Menos de 0.8 (<5/6, , 6/7.5,  ou 20/25) 

Baixa Visão  Moderada  

Grave 

Menos de 0.3 (<5/15, 6/18 ou 6/20, 20/80 ou 20/70 

Menos de 0.12 (<5/40, 6/48 ou 20/160 

 

Cegueira Profunda 

Quase Total 

Total 

Menos de 0.05(-<5/100, 3/60 ou 20/400   

Menos de 0.02 (<5/300, 1/60 ou 3/200) 

Sem percepção luminosa 

Fonte:Vanghan e Asbury (1986) 

Casado (2001), é de opinião que a distinção destes três níveis de consequências da 

doença, definidas pela OMS, foi um importante contributo, não só para o conhecimento 

e intervenção individual mas também para as políticas colectivas. 

Mas, apesar do empenho da OMS (Garcia e Sanchez, 2001) para que os termos da 

“Classificação Internacional das Deficiências, Incapacidades e Desvantagens 

(Handicaps)” fossem positivos, houve muitas vozes que se levantaram contra uma 

classificação que enumerava as situações limitativas, restritivas ou de desvantagem, o 

que conduziu a uma nova revisão da terminologia empregue.  

Olivier (1990), citado por Verdugo (1995), critica também as classificações da 

OMS ao afirmar que estas consideram o indivíduo como um sujeito passivo de 

intervenção, tratamento e reabilitação, reduzindo a deficiência a um estado estático sem 

atender às suas componentes experienciais e situacionais. 

Em Maio de 2001, na Assembleia Mundial de Saúde, a OMS aprovou a segunda 

edição da “Classificação Internacional das Deficiências, Incapacidades e Desvantagens  
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(Handicaps)” com o título “International  Classification of Functioning, Disability  and 

Health”. A classificação aprovada em 2001 pela OMS, para representar todos os estados 

de funcionamento do ser humano, possui seis idiomas oficiais, sendo que as versões da 

classificação nesses idiomas estão disponíveis na Internet, no sítio web da organização.  

A versão portuguesa da classificação ICF denomina-se “Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF”.    

Em 1992, a OMS em Bangcok (Tailândia), e o Conselho Internacional para a 

Educação de Pessoas com Deficiências, promoveram um encontro sobre Deficiência 

Visual onde elaboraram uma nova definição de baixa visão que incluía a avaliação 

clínica - educacional. É possível afirmar-se que um indivíduo com baixa visão sofre de 

algumas incapacidades provocadas por debilitação das funções, devido a alguma lesão 

do olho (Colenbrander 2002). 

Desta forma, considerou-se a que baixa visão deve ser entendida como uma perda 

parcial da visão que causa desvantagem funcional e redução no desempenho da visão e 

que não pode ser corrigida por tratamentos clínicos, cirurgias, óculos ou lentes 

convencionais. No entanto, apesar desta perda ser bastante acentuada, o indivíduo 

continua a possuir alguma capacidade visual, de acordo com os parâmetros:  

acuidade visual - capacidade para ver a determinada distância – 0,3 até percepção de 

 luz.  

campo visual - área alcançada pela visão – inferior a 10º do ponto de fixação; quando a 

capacidade potencial de utilização da visão para o planeamento e execução de tarefas 

não é suficiente. 

A elaboração de requisitos para atender a pessoa cega ou com baixa visão foi 

realizada com base, tanto em aspectos da avaliação clínica como nos da avaliação 

funcional, defendida por Fuentes (2003), que deverão ser tidos em conta quando 

intervimos pedagogicamente em crianças, jovens ou adultos com DV. 

No que respeita às classificações baseadas em definições que têm em conta a visão 

funcional, é transcrita, como exemplo, a tabela com a classificação proposta por Crouzet 

(1985) e a classificação proposta por Barraga (1985), tal como a apresenta Pelechano e 

colaboradores (1995). Na opinião destes autores, este tipo de classificações enfatiza as 

capacidades ou as limitações que o deficit visual implica para determinadas tarefas. É de 

maior utilidade poderem ser incorporadas algumas recomendações para um melhor 

aproveitamento do resíduo visual. Tal como assinala Corn e Koening (1996), estas  
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tarefas “… podem apresentar dificuldades muito diferentes para sujeitos com medidas 

clínicas similares”. 

Observemos como a utilidade das classificações seguintes, parece circunscrita às 

actividades escolares, provavelmente por terem sido construídas em função deste 

contexto. 

 

Quadro 2- Classificações das deficiências visuais segundo o critério da   funcionalidade  (in Pelechano et  
     al. 1995) 

 
Classificação de Crouzet Classificação de Barraga 

a. Cegueira total ou praticamente total: 

 

 ausência total de visão ou simples percepção luminosa 

a. Cegos:  

indivíduos que têm apenas percepção da luz, sem 

projecção ou que carecem totalmente de visão. Do ponto 

de vista educacional, aprendem mediante o sistema 

Braille e não podem utilizar a visão para adquirir 

nenhum conhecimento, ainda que a percepção da luz os 

ajude nos seus movimentos de orientação. 

b. Cegueira parcial:  

possuem-se resíduos visuais que permitem a orientação 

da luz e a percepção de massas. Apenas tem uma visão 

ao perto insuficiente na vida escolar e profissional. 

b. Cegos parciais:  

pessoas que mantém maiores possibilidades que as 

anteriores, tais como: capacidade de percepção da luz, 

percepção de vultos e contornos, e alguns matizes de 

cor. 

 

 c.  Baixa Visão Grave:  

os resíduos visuais melhores que os do grupo anterior, 

os volumes são melhores definidos, percebem-se bem as 

cores e a visão de perto permite a aquisição da leitura e 

escrita a negro. Não permite, no entanto, seguir uma 

escolarização exclusivamente a negro. 

c. Crianças de baixa visão:  

crianças que mantém um resíduo visual que lhes 

permite ver objectos a poucos centímetros. Não se lhes 

deve chamar cegos ou educar como tais, ainda que 

devem aprender a desenvolver-se com o sistema táctil 

para conseguir um desempenho melhor de acordo com 

as tarefas e o momento. 

 

 d. Baixa Visão Moderada:  

possui-se uma visão ao perto que permite uma leitura a 

negro, com métodos pedagógicos particulares. 

d. Crianças de visão limitada: 

crianças que precisam de uma iluminação ou de uma 

apresentação de objectos e materiais mais adequados, 

ou reduzindo ou aumentando a primeira, ora 

utilizando lentes ou aparelhos especiais. Podem ser 

integradas com crianças normovisuais no âmbito 

educativo. 
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  Ao abordar as classificações que se centram na visão funcional, Griffon (1995) 

salienta o interesse de uma classificação da visão reduzida proposta por Corbé e Menu  

(1992), “…para a orientação na implementação de meios de compensação e de 

reeducação da visão", que poderá completar outras classificações anteriores. Na opinião 

de Griffon (1995): 

"A particularidade desta classificação reside no facto de que, para um certo 

número de pessoas com visão reduzida, ela orienta de forma directa, e já não 

experimental, a actividade reeducativa apropriada à sua eficiência visual 

conservada. A perturbação visual, definida como um problema de tamanho das 

formas a perceber e/ ou de tratamento cognitivo, especifica a avaliação das 

necessidades e orienta consequentemente a tomada de decisões". 

 
 Sabendo que a capacidade de ver depende de muitos factores, para além do grau 

da visão (deficiência visual), tais como o envolvimento físico e humano, a idade em que 

a deficiência ocorreu, a capacidade de adaptação à situação, a inteligência, o tipo de 

personalidade, o espírito de autonomia, a educação recebida e os apoios técnicos de que 

dispõe (Corn e Koening, 1996).  

 Assim, não é só a baixa da acuidade visual e do campo visual em si mesma que 

determina, na prática, o grau de deficiência, mas as suas consequências individuais e 

sociais (Fuentes, 2003). 

Actualmente, fruto de uma certa globalização, e da difusão dos ideais de inclusão, a 

escolarização dos alunos com DV passou a ser orientada de uma forma mais ajustada, 

pretendendo dotá-los de melhores meios e capacidades que possibilitem a adaptação a 

novos desafio (Meyer, 1997) 
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2 -  O CURRÍCULO DE MATEMÁTICA NO ENSINO BÁSICO 

 

2.1. Currículo 
 

 O termo currículo, do latim “currículum”, no seu sentido etimológico expressa a 

ideia de caminho, trajecto, percurso, daí pode dizer-se que não houve alteração profunda 

até hoje. Não se pode deixar de assinalar, contudo, as importantes variações que 

surgiram do termo no uso e na adaptação do mesmo pelo vocabulário pedagógico.  

 O conceito de currículo, a exemplo de muitos outros conceitos relativos ao 

sistema educativo, tem vindo a ser alterado ao longo do tempo. Em Portugal o termo 

tornou-se vulgar nos anos 80 com a “Reforma Curricular”.  

 O conceito mais corrente de currículo, segundo Pacheco (1996) está ligado a um 

plano estruturado de aprendizagem centrado nos conteúdos ou nos alunos ou, ainda, nos 

objectivos previamente formulados. O processo de legitimação curricular é normativo, 

com ênfase nas decisões político/administrativas sobre o que deve ser ensinado, 

competindo aos professores transmitir aos alunos o que é superiormente determinado.  

 Ainda na perspectiva histórica e cultural da relação entre a escola e a sociedade, 

Roldão (1999) define o conceito de currículo, “como o conjunto de aprendizagens que, 

por se considerarem socialmente necessárias num dado tempo e contexto, cabe à escola 

garantir e organizar”.   

 Esta perspectiva é corroborada por Apple (1999), quando defende que “a 

educação está profundamente implicada nas políticas da cultura. O currículo nunca é 

apenas um conjunto neutro de conhecimentos que, de algum modo, aparece nos textos e 

nas salas de aula de uma nação. É sempre parte de uma tradição selectiva, da selecção 

de alguém da visão de algum grupo do conhecimento legítimo. O currículo é produto de 

tensões, conflitos e compromissos culturais, políticos e económicos que organizam e 

desorganizam um povo”.  

 Autores como Ponte, Matos e Abrantes (1998) propõem outro tipo de abordagem. 

Currículo não é só aquilo que é oficialmente prescrito, oficialmente inscrito no 

programa, mas aquilo que é realmente ensinado nas salas de aula. Neste sentido, o  
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currículo constitui-se não só como o programa de matérias, mas também como o 

percurso de formação na escola dos conteúdos e conhecimentos escolares. 

 Estes autores defendem ainda que a escola não é apenas um local onde se 

estabelecem relações de poder e relações interpessoais, mas, por excelência, é um 

espaço institucional privilegiado, por onde circulam saberes e símbolos da sociedade 

moderna. 

 Alguns autores referem-se a um sentido mais restrito, em que o currículo é 

identificado com um plano estruturado e organizado de acordo com determinados 

objectivos, conteúdos e actividades, consoante a natureza das disciplinas. O currículo 

corresponde, assim, a um plano geral que se pretende que seja posteriormente 

implementado, respeitando as suas intenções iniciais. 

 Mas esta concepção de currículo, segundo Roldão (1999) e Abreu (2002) tem-se 

mostrado inadequada às necessidades sociais actuais, e sobretudo futuras, e às 

características diferentes dos públicos a que se destina, visível no elevado insucesso 

escolar, no desinteresse e na escolarização dos alunos, não educados nem sequer 

instruídos. 

 Noutro sentido o currículo representa o conjunto de experiências educativas 

vividas pelos alunos, seja em consequência do ensino formal dos professores, ou em 

virtude de processos informais não previstos. 

 No entanto, é consensual que hoje em dia o currículo não é equivalente a uma lista 

de conteúdos, sendo o conceito complexo, podendo ser formulado com diversos graus 

de abrangência e incidindo sobre diferentes planos (Pacheco,1996), e que, para estar de 

acordo com a sua época, nenhum currículo pode ser concebido como definitivo (Ponte 

et al, 1988).  

 Após uma breve reflexão sobre a concepção de currículo reportar-nos-emos ao 

currículo nacional do ensino básico em Portugal.  

 

2.2. O Currículo Nacional do Ensino Básico 
 

 Em Portugal, no ano de 2001, deu-se início a uma nova era do processo de 

inovação curricular com a adopção de novas leis (Decreto-Lei nº6 de 2001 e Despacho 

Normativo nº 30/2001) e do Currículo Nacional do Ensino Básico, que constitui o 

primeiro documento desta natureza como destaca Abrantes (2001). 
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 O Decreto-Lei nº6 de 2001 veio sublinhar a “educação para todos, entendendo-a 

como início de um processo de educação e formação ao longo da vida” (Abrantes, 

2001) e constitui os princípios orientadores da organização e da gestão curricular do 

ensino básico, bem como da avaliação das personagens e do processo de 

desenvolvimento do currículo nacional, entendido como o conjunto de aprendizagens e 

competências, integrando os conhecimentos, as capacidades, as atitudes e os valores a 

desenvolver pelos alunos ao longo do ensino básico. 

 Neste documento (Decreto-Lei nº6 de 2001) faz-se “… referência nacional para o 

trabalho de formulação e desenvolvimento dos Projectos Curriculares de Escola e de 

Turma a realizar pelos professores. Situa-se, claramente, na perspectiva de contribuir 

para a construção de uma concepção de currículo mais aberta e abrangente, associada à 

valorização de práticas de gestão curricular mais flexíveis e adequadas a cada contexto” 

(“Nota de Apresentação”, Currículo Nacional do Ensino Básico, 2001). 

 Neste documento, destaca-se o carácter orientador, não prescrito, e aberto ao 

desenvolvimento curricular pelos professores, patente em: “o trabalho de interpretação 

e concretização destas orientações cabe aos professores, nomeadamente no âmbito de 

cada conselho de turma ou de docentes e de cada departamento curricular”(ibid., 

p.10). 

 O Currículo Nacional do Ensino Básico (CNEB) defende uma noção ampla de 

“competências”, consideradas essenciais e estruturantes no âmbito do desenvolvimento 

do currículo nacional, que inclui, como já foi referido, os conhecimentos, atitudes e 

capacidades, entendendo-as, assim como um saber em acção. A esta noção de 

“competência” associa-se o desenvolvimento de algum grau de autonomia relativamente 

ao uso que o aluno faz dos saberes. Neste mesmo sentido vão as palavras de Perrenoud 

(2000), quando afirma que “a noção de competência designará (…) uma capacidade de 

mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação”. 

 O CNEB, através da formulação de competências, perspectiva a aprendizagem 

como um processo de desenvolvimento gradual, ao longo da vida. Pretende não só 

articular os diferentes ciclos de escolaridade, de forma sustentada e coerente, como por 

extensão, construir um perfil de aluno à saída do ensino básico, interventivo, implicado, 

consciente e aberto para o mundo da globalização.  

 O diploma define os princípios orientadores a que deve obedecer a organização e 

gestão do currículo, nomeadamente a coerência e sequencialidade entre os três ciclos do  
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ensino básico, e a articulação destes com o ensino secundário; a integração do currículo  

e da avaliação, assegurando que esta constitua o elemento regulador do ensino e da 

aprendizagem;  a existência de áreas curriculares disciplinares e não disciplinares, 

visando a realização de aprendizagens significativas e a formação integral dos alunos, 

através da articulação e da contextualização dos saberes; estabelece ainda, os 

parâmetros a que deve obedecer a organização do ano escolar ( Decreto-Lei nº6/2001). 

 Segundo a nota de apresentação do currículo nacional (DEB-ME, 2001), o seu 

último objectivo foi sempre o de produzir uma publicação única com as competências 

gerais a desenvolver ao longo do ensino básico e as competências específicas de cada 

área disciplinar, que se tornasse numa referência nacional para o trabalho de formulação 

e desenvolvimento dos projectos curriculares de escola e de turma a realizar pelos 

professores, procurando a valorização de práticas de gestão curricular mais flexíveis e 

adequadas a cada contexto. 

 No entanto a administração central assume um papel importante na delimitação 

(reorganização) do currículo, impondo as regras, os princípios e as demarcações para o 

seu desenvolvimento. Dá às escolas e aos professores alguma autonomia e 

responsabilidade de decisão curricular, dentro do quadro curricular definido (Garção 

2004). 

 Ainda segundo este autor, resta saber se estes princípios avançados não serão, de 

algum modo contrariados pelas concepções e práticas, ainda conservadoras dos 

professores, e pela organização tradicional e rígida de algumas escolas.  

 Garção (2004), defende ainda que “a organização das escolas, a falta de condições 

de trabalho, os programas por disciplina e ano, a falta de formação adequada e 

contextualizada dos professores e as pressões da sociedade poderão continuar a 

desencadear mecanismos que perpetuam a fragmentação disciplinar, a desarticulação 

entre ciclos e o ensino técnico, descontextualizado e virado apenas para os estudos 

posteriores”. 

 Importa ainda referir que os princípios orientadores do Decreto-Lei nº6 de 2001 e 

o Currículo Nacional do Ensino Básico pretendem promover a interdisciplinaridade, o 

trabalho entre os professores, valorizando ao mesmo tempo cada campo disciplinar ao 

definir um conjunto de competências essenciais específicas para cada área, dentro de 

um quadro geral definido pelas competências gerais. 

 A formulação de “competências gerais” e de “competências especificas”,  
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entendendo-se as primeiras como aquelas a desenvolver ao longo de todo o ensino 

básico e que corresponderão a um perfil de aluno à saída da escolaridade obrigatória.  

 Por sua vez as “competências específicas” dizem respeito a cada uma das áreas 

disciplinares ou disciplinas. 

 Dado o referido, e no âmbito da presente investigação, será considerada ao nível 

curricular a área da Matemática. Assim: A Matemática faz parte integrante do currículo 

nacional do ensino básico (…). Além disso, o desenvolvimento do currículo de 

Matemática deve ser visto como um contributo, a par e em articulação com outros, para 

a promoção das competências gerais do ensino básico. (…) A Matemática, como 

disciplina escolar, em si mesma e em estreita articulação com as restantes, contribui 

fortemente para o desenvolvimento das competências gerais definidas para o ensino 

básico (DEB-ME, 2001). 

 

 

2.2.1 - O Currículo de Matemática no Ensino Básico 

 

 Com a publicação, pelo DEB, do documento Currículo Nacional do Ensino 

Básico - Competências Essenciais, em 2001 o Ministério da Educação define  um 

conjunto de competências, consideradas essenciais e estruturantes no âmbito do 

desenvolvimento do currículo nacional, para cada um dos ciclos do ensino básico, o 

perfil de competências de saída deste nível de ensino e, ainda, os tipos de experiências 

educativas que devem ser proporcionadas a todos os alunos. Inclui ainda as 

competências de carácter geral, a desenvolver ao longo de todo o ensino básico, assim 

como as competências específicas que dizem respeito a cada uma das áreas curriculares. 

 O currículo da disciplina de Matemática tem sofrido alterações importantes, 

evidenciando-se sobretudo as tendências da natureza das competências matemáticas que 

merecem especial atenção no processo de ensino/aprendizagem. 

O impulsionador das novas tendências curriculares, no ensino e aprendizagem da 

Matemática, tem sido a associação de professores de Matemática dos Estados Unidos, 

National Council of Teacher of Mathematics (NCTM). 

 Em Portugal , tem sido a Associação de Professores de Matemática (APM), a 

principal protagonista da reforma da matemática escolar, esta reforma é exigida pelas 

características de uma sociedade cada vez mais competitiva. De acordo com as Normas  
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para o Currículo e Avaliação em Matemática Escolar do NCTM (1991), "a sociedade 

actual espera que as escolas garantam que todos os estudantes tenham a oportunidade  

de se tornar matematicamente alfabetizados, sejam capazes de prolongar a sua 

aprendizagem, tenham iguais oportunidades de aprender e se tornem cidadãos aptos a 

compreender as questões em aberto numa sociedade tecnológica. Tal como a sociedade 

muda, também as suas escolas devem transformar-se". 

 O Programa actual de Matemática para o ensino básico, é organizado por 

competências gerais e específicas e deseja desenvolver o aluno não só ao nível dos 

conhecimentos, mas também ao nível dos valores/atitudes e das capacidades/aptidões

 Os novos programas, além de acentuar a ligação à vida real e a utilização da 

intuição e da observação, dão a maior importância à análise de figuras, o uso de 

raciocínios indutivos e dedutivos e o desenvolvimento progressivo do rigor. Destacada 

também a importância da comunicação e da argumentação, aspectos que podem ser 

muito desenvolvidos através, por exemplo, de debates e discussões em grupo. 

 Ao nível das introduções gerais e das indicações metodológicas, Veloso (1998), 

realça o valor da intuição, como um poderoso guia na descoberta da verdade, e da 

utilização de materiais manipuláveis na aprendizagem matemática. 

 A utilização de modelos é outra das sugestões propostas pelo programa. Pela 

dificuldade de abstracção dos alunos desta faixa etária, preconiza-se a elaboração de 

tarefas que permitam ao aluno fazer experiências, medições e construções, estabelecer 

hipóteses e estratégias, descrever e justificar processos de resolução. 

 No estudo da matemática do ensino básico, é importante a realização de 

experiências, bem como a justificação de raciocínios, a resolução de problemas, a 

comunicação oral e escrita de processos e raciocínios, de conjecturas ou conclusões, o 

que implica a exploração de tarefas variadas, quer em grupo quer individualmente, que 

sejam motivadoras para desenvolver o espírito critico, de pesquisa e de cooperação, o 

gosto por aprender e a autonomia.    

 Também continua a ser importante desenvolver o raciocínio indutivo, onde os 

alunos terão de verificar hipóteses, justificar propriedades, processos de resolução e, 

eventualmente, fazer pequenas demonstrações, caminhando aos poucos para um 

pensamento progressivo mais rigoroso.  

 Actualmente pretende-se que os alunos participem em numerosas e variadas 

experiências que lhes estimulem o gosto e o prazer da criação matemática, que os  
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encorajem, a explorar, a questionar, a experimentar, a fazer estimativas, a sugerir 

aplicações e a aprender com os próprios erros. 

 Segundo Pacheco (1996), a perspectiva de currículo além de incluir o plano ou o 

programa, abrange também todo o conjunto de experiências educativas vividas pelos 

alunos. É nesta perspectiva que se situa a definição de currículo apresentada nas 

“normas para o currículo e avaliação da Matemática escolar” (NCTM,1989), traduzido 

pela APM em 1991 ao definir como currículo: 

“Um plano operacional de ensino que descreva em pormenor o que os 

alunos de Matemática precisam de saber, de que forma os alunos devem atingir 

os objectivos identificados no currículo, o que é que os professores devem fazer 

para os ajudar a desenvolver os seus conhecimentos de matemáticos, e o 

contexto em que a aprendizagem e o ensino devem processar-se.” 

(NCTM,1989, p.1) 

 

 Vários têm sido os argumentos apresentados para justificar a importância de se 

ensinar Matemática. Alguns desses argumentos resultam da sua aplicabilidade e 

reconhecimento de que a Matemática faz parte do património cultural da humanidade; 

outros resultam da importância que é conferida a esta ciência no desenvolvimento de 

formas de raciocínio e até mesmo do sentido estético; outros ainda resultam da 

aplicabilidade tanto a vários problemas que nos surgem na vida quotidiana, como a um 

grande número de actividades profissionais. 

 A APM traduziu em 1994 o documento publicado em 1991 pelo NCTM “Normas 

profissionais para o ensino da Matemática” e que em linhas gerais salienta a resolução 

de problemas na sala de aula, o uso das novas tecnologias e o ambiente de trabalho 

criado pelo professor, como principais sugestões para a melhoria do ensino e da 

aprendizagem da Matemática. 

 

 

2.3. Novas Perspectivas do Currículo da Matemática  
 

 Nestas últimas décadas o currículo da disciplina de Matemática no Ensino Básico 

em Portugal tem sofrido importantes alterações. Há algum tempo atrás, o currículo de 

Matemática era tratado pelo professor na sala de aula e não preparava os alunos  
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convenientemente para serem cidadãos produtivos e competitivos na sociedade 

(Shoenfeld, 1991 citado por Canavarro 2003), enquanto que ultimamente é dado mais 

importância ao currículo de Matemática por parte do professor.  

 Com a transformação da sociedade e, consequentemente, da mudança de 

mentalidades era inevitável que o currículo de Matemática sofresse alterações, 

implicando as suas adequações às funções e até à sociedade actual. 

 Começou na década de 80 um movimento novo de reforma de ensino da 

Matemática. Surge então uma publicação editada pelo National Council of Teachers of 

Mathematies (NCTM) dos Estados Unidos da América e traduzido pela Associação de 

Professores de Matemática (APM) em 1985 com o título “Uma Agenda para a Acção”.  

 Nesta publicação encontravam-se recomendações para o ensino/aprendizagem da 

Matemática, onde se defendiam, a resolução de problemas, a utilização de máquinas de 

calcular e de computadores em todos os níveis de ensino (Borrões, 1998). 

 Cerca de uma década depois o NCTM publica outro documento com o nome 

“Normas para o Currículo e Avaliação da Matemática escolar”, 1989 que viria a ser 

uma referência importante no plano das orientações curriculares em Matemática, 

traduzido e editado pela APM em 1991. 

 Estas normas então publicadas defendem a necessidade de formar alunos que 

sejam matematicamente capazes de aprender durante toda a vida. Assim são definidos 

cinco objectivos essenciais para a aprendizagem da Matemática por todos os alunos:   

Aprender a dar valor à matemática; Adquirir confiança na sua capacidade de fazer 

matemática; Tornar os alunos aptos a resolver problemas matemáticos; Aprender a 

comunicar matematicamente; Aprender a raciocinar matematicamente (NCTM, 1991) 

 Em 1991 foi publicado pelo NCTM o documento “Normas Profissionais para o 

ensino da Matemática”, traduzido em 1994 pela APM. Este documento destaca o 

professor enquanto agente de mudança, “os professores são os principais protagonistas 

na mudança dos processos pelos quais a Matemática é ensinada e aprendida nas 

escolas”, (NCTM, 1994) e, em linhas gerais, realça a resolução de problemas na sala de 

aula e o uso das novas tecnologias como principais sugestões para a melhoria do ensino 

e da aprendizagem da matemática. 

 Em 1995 é publicado um terceiro documento, que foi traduzido pela APM em 

1999, e que realça um assunto problemático - a avaliação das aprendizagens dos alunos. 

Aqui a principal mensagem transmitida é que a matemática escolar deve levar o aluno a  
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desenvolver o seu poder matemático. Discutem-se as várias ideias a pôr em prática e os 

vários princípios pelos quais se deve guiar uma avaliação adequada, incluindo formas e  

instrumentos de recolha de dados, como avaliá-los e os processos de regulação do 

ensino. 

 Em 2000 o NCTM publicou o livro “Principles of Standards for School 

Mathematics”, onde a resolução de problemas, entre os quais as tarefas de investigação 

na sala de aula, são referidos como essenciais para a compreensão de determinados 

conceitos matemáticos, concluindo que “a necessidade de compreender e ser capaz de 

usar a Matemática na vida do dia a dia e no trabalho nunca foi tão grande e irá 

continuar a aumentar” (NCTM, 2000). 

 Neste documento é ainda mencionado que a resolução de problemas não é apenas 

um objectivo do ensino/aprendizagem da matemática mas também que esta é necessária 

para a vida quotidiana e até mesmo na profissão de cada indivíduo. Vários artigos, 

estudos e documentos publicados na área curricular de matemática em Portugal, 

declaram que o currículo de matemática não deve dar ênfase apenas e só aos objectivos, 

às metodologias, aos conteúdos e às sugestões para a avaliação. 

 Corroborando a visão de que a educação deve ser norteada para o 

desenvolvimento de competências, Jacques Delors, coordenador do “Relatório para a 

UNESCO da Comissão Internacional Sobre Educação para o Século XXI”, no livro 

“Educação: um tesouro a descobrir”  

 Cortez, (2001), sustenta que a educação, para poder responder satisfatoriamente 

ao conjunto das suas missões na sociedade actual, necessariamente terá que organizar-se 

sobre quatro pilares, que são ao mesmo tempo competências para o conhecimento e 

formação contínua: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e 

aprender a ser. Tais pilares podem ser tomados também como referencial para orientar 

os educadores rumo ao futuro, onde as competências serão fundamentais para o 

equilíbrio da sociedade. Em qualquer projecto educacional devem ser considerados.  

 

2.3.1 - Competências 

 

 Apesar da discussão acerca do conceito de competência ser aparentemente nova, 

não se pode afirmar que se trate de um conceito desconhecido, quer no âmbito das 

questões de investigação, quer no próprio senso-comum – o que não significa que exista  
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uma definição consensual acerca do conceito de competência.  

 Depois de durante várias décadas ter estado associada a diferentes correntes 

educacionais, a discussão da concepção de competência, ao nível dos currículos 

escolares, continua a fazer todo o sentido nos dias de hoje e justifica-se cada vez mais 

devido à ineficácia que a escola tem vindo a demonstrar no cumprimento da sua 

finalidade essencial – garantir a formação pessoal e social dos indivíduos para que estes 

se possam integrar na sociedade em que vivem.  

 Marques (1999) define competência como: “um conjunto de capacidades 

interdependentes relacionadas com um determinado domínio. Em pedagogia, a 

competência surge associada ao saber fazer e constitui uma componente essencial do 

processo de aprender a aprender”. 

 Segundo Barbosa (2000), “Competência é a capacidade de mobilizar 

determinados recursos (saberes teóricos, saberes metodológicos, saberes de acção, e de 

experiência, atitudes, esquemas motores, esquemas de percepção, esquemas de 

vigilância, de atenção, de antecipação, de decisão) para fazer face a diversas situações”.  

 Perrenoud (2002) considera competência como uma aptidão para dominar um 

conjunto de situações e processos complexos e refere ser necessário dispor de algumas 

condições uma vez que é preciso dispor de recursos cognitivos pertinentes, de saberes, 

de capacidades, de informações, de atitudes, de valores; conseguir mobilizá-los e pô-los 

em cooperação no momento oportuno, de forma inteligente e eficaz. 

 Deste modo o método das competências considera que os saberes são ferramentas 

para a acção e que se aprende a usá-las como todas as outras coisas no processo de 

ensino/aprendizagem. 

 Nesta perspectiva Perrenoud (2003) defende assim que a competência é um saber 

“em acção” ou “em uso” e opondo-o ao “saber inerte”, na medida em que se distingue 

pela capacidade do individuo para se organizar adequadamente e,  em contexto, toda 

uma variedade de saberes, predisposições e capacidades de que  dispõe e são requeridas 

para a situação com que se depara. 

 Outra descrição de competência é referida pelo DEB/ME (2001) no documento 

Currículo Nacional do Ensino Básico, “… adopta-se aqui uma noção ampla de 

competência que integra conhecimentos, capacidades e atitudes e que pode ser 

entendida como saber em acção ou em uso” . 
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 Outra das definições atribuída ao termo competência, referida num dicionário de 

língua portuguesa da “Porto Editora”, é “conhecimento aprofundado que confere a uma  

pessoa o direito de julgar e decidir em certas matérias ou de exercer determinadas 

funções; capacidade”. 

 Ponte (2001) salienta também a importância dada ao desenvolvimento de 

competências: “Na verdade, em termos de objectivos, considera-se hoje fundamental a 

construção do conhecimento, competências e valores que vão muito para além daquilo 

que se aprende por simples memorização e prática repetitiva”. 

 Para Delors (2001), “a educação deve transmitir, de facto, de forma maciça e 

eficaz, cada vez mais saberes e saber fazer evolutivos, adaptados à civilização cognitiva, 

pois são as bases das competências do futuro”. 

 Zabalza (2003) evidência o carácter de complexidade do conceito de competência 

ao sugerir que quando se fala de competência se faz referência a um tipo de trabalho de 

certo nível de complexidade que o distingue das actividades que se desenvolvem como 

mera execução de ordens de outros. 

 

 

2.3.2 - Competência Matemática 

 

 A noção de competência matemática envolve o próprio conceito de competência e 

aplica-se em particular à área da Matemática. Como tal, este conceito parece estar 

relacionado com o conceito de literacia matemática, adoptado nos estudos de literacia 

internacionais, como é o caso do PISA – Programme for International Student 

Assessment (OCDE 2002, 2003) onde se pode ler: 

 “ A literacia matemática no PISA é definida como a capacidade de um 

indivíduo identificar e compreender o papel que a matemática desempenha no mundo, 

de fazer julgamentos bem fundamentados e de usar e de se envolver na resolução 

matemática das necessidades da sua vida, enquanto cidadão construtivo preocupado e 

reflexivo.” 

 De facto, neste mesmo estudo, o próprio conceito de literacia adoptado, diz 

respeito à “capacidade de os alunos aplicarem os seus conhecimentos, analisarem, 

raciocinarem e comunicarem com eficácia, à medida que colocam, resolvem e  
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interpretam problemas  numa variedade de situações”, o que se aproxima grandemente 

da noção de competência acima considerada  - uma vez que pressupõe a mobilização do 

conhecimento de forma consciente e com uma determinada finalidade. 

 A ideia de que aprender matemática reúne hoje uma grande unanimidade entre os 

educadores matemáticos. Pressupondo uma identificação entre aprender matemática e 

compreender a sua natureza, esta ideia traduz as perspectivas actuais de que aprender é 

sempre produto de uma actividade. É através de actividades matemáticas intencionais, 

das experiências que vive, que um individuo consolida, descobre ou inventa 

conhecimento.  

 A aprendizagem da matemática não deve pois ser encarada como um processo em 

que os alunos apenas têm contacto com o “produto final”. Pelo contrário, deve incluir 

oportunidades de se envolverem em momentos genuínos de actividade matemática 

(Abrantes, 1999). 

 Para Llinares (2003) “ser matematicamente competente” é ter a ideia que se atinge 

um nível contextualizado num momento no tempo, estando relacionado com os fins da 

Educação Matemática, sugerindo ainda que chegar a ser matematicamente competente 

está vinculado ao desenvolvimento da compreensão do conteúdo matemático.  

 O autor defende ainda que quando se compreendem as noções e os procedimentos 

matemáticos podem utilizar-se de maneira flexível, adaptando-se a situações novas, 

permitindo estabelecer relações entre eles e utilizá-los para aprender um novo conteúdo 

matemático. 

 

 

2.3.3 - O Professor de Matemática 

 

 A educação e a preparação dos alunos devem ser prioridades dos professores, e da 

sociedade em geral. É necessário ter uma visão e uma acção mais ampla e 

dinamizadora, em que o trabalho do professor e do aluno se encontre, com o objectivo 

de ultrapassar as dificuldades, rumo a uma formação integral. 

 Para ensinar Matemática, de acordo com o NCTM (1994), é ainda necessário ter 

conhecimentos de Matemática, saber ensiná-la e conseguir a oportunidade de empregar 

estes conhecimentos numa extensa diversidade de cenários pedagógicos.  
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 Segundo de D’Ambrósio (1996), o bom professor de Matemática “é aquele que 

procura aprender o que pode sobre o entendimento matemático de cada aluno e explorar 

diversas possibilidades na sua prática de ensino. A sua atitude e a sua postura são de  

constante busca para crescer profissionalmente, melhor compreender a sua disciplina e 

mais claramente conhecer o modo de pensar dos seus alunos.”  

 No entender da mesma autora, o bom professor de Matemática “reflecte sobre a 

sua prática e sobre como o novo conhecimento sobre os seus alunos pode moldar a sua 

prática”. 

 De acordo com Afonso (1997), as características do bom professor de Matemática 

são todas as que se ligam com a dimensão relacional e afectiva, com a competência 

científica e pedagógica e com o sentido de justiça na avaliação e na sua interacção com 

os alunos. 

 Em concordância com Ponte (1994) “o professor é hoje visto como um elemento-

chave do processo ensino-aprendizagem. Sem a sua participação empenhada é 

impossível imaginar qualquer transformação significativa no sistema educativo”, pois é 

quase utópico pensar em soluções para o insucesso escolar sem envolver uma dinâmica 

assente na participação do professor. 

 “Um professor é simultaneamente um educador, um matemático e um funcionário 

público, sendo por vezes esta última a sua característica mais marcante, não se 

evidenciando valores profissionais bem demarcados”(Ponte, Matos e Abrantes, 1998). 

 

 

2.4 - Adaptações Curriculares 
 

 Segundo Fuentes (2003), as adaptações curriculares para alunos com Deficiência 

Visual (DV) surgem como um conjunto de modificações que se aplicam aos objectivos, 

conteúdos, critérios e procedimentos de avaliação, actividades, metodologias e outros 

elementos curriculares para atender às diferenças individuais dos alunos. 

 As adaptações curriculares necessárias para atender às necessidades especiais dos 

alunos deficientes visuais podem ser simples e significativas. As primeiras podem 

corresponder apenas a pequenas modificações e não constituir por isso alterações 

expressivas na programação regular, pelo que todos os alunos podem beneficiar delas.  
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 De acordo com o mesmo autor, também podem ser feitas alterações significativas 

para atender a condições específicas de alunos com DV, de modo a favorecer a maior 

participação e atingir os objectivos definidos da sua planificação educativa. 

 Para Bruno (2001) as Adaptações Curriculares dividem-se em dois grupos: 

• Adaptações Metodológicas e Didácticas - envolvem os métodos, o agrupamento 

de alunos, as técnicas e estratégias de ensino-aprendizagem, a avaliação e as 

actividades programadas. Nestas adaptações podemos considerar a colocacão de 

alunos nos grupos com que os portadores de DV  melhor se identifiquem.  

Consideram também a utilização de métodos e técnicas específicos para facilitar 

o processo de ensino-aprendizagem na operacionalização dos conteúdos 

curriculares desses alunos, sem prejuízo das  actividades escolares.  

 

 Sempre que  necessário o professor deve usar procedimentos, técnicas e 

instrumentos de avaliação distintos da turma, sem prejuízo dos objectivos da avaliação e 

do seu conteúdo; deve ainda propiciar apoio físico, verbal, visual (aos portadores de 

baixa visão) e outros de modo a facilitar a realização das actividades escolares e do 

processo de avaliação. O apoio pode ser dado pelo professor titular da sala ou pelo 

professor de Apoio (Bruno 2001). 

• Adaptações nos Conteúdos Curriculares e no Processo de Avaliação – surgem 

como ajustamentos de caráter individual dentro da programação regular, 

considerando os objectivos, os conteúdos e os critérios de avaliação, para 

responder às necessidades do aluno com DV. Essas adaptações consistem em 

adequar os conteúdos e critérios de avaliação, considerando as suas capacidades; 

variar a temporalidade de conteúdos e critérios de avaliação, quando necessário, 

levando em conta que o aluno deficiente visual pode atingir as competências 

comuns ao grupo num período de tempo mais longo (Monte e Santos 2003). 

 

 Para Benito (2000) uma escola que tem estes alunos nas turmas deve contemplá-

los com vários documentos orientadores da prática educativa tais como o Projecto 

Educativo da Escola e o Projecto Curricular de Turma . Este autor defende ainda que só 

assim se poderão efectuar os ajustes referentes nos documentos que orientam a prática 

educativa da escola, fomentando a coerência entre o que está escrito, o que se coloca em 

prática e as finalidades educativas. 
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 Gámez (2000), defende que é possível potenciar a individualização do ensino 

dentro dos princípios da inclusão. Assim a prática  docente está atenta à diversidade e 

procura constantemente respostas educativas para as necessidades específicas dos 

alunos integrados nas turmas. 

 Segundo Horton (2000) os alunos com DV incluídos nas salas de aula do ensino 

regular são os alunos que necessitam de maior número de recursos e de meios 

suplementares para dar uma resposta mais eficaz às suas necessidades educativas, 

havendo sim, uma maior carência de recursos humanos e materiais. 

 Existem também lacunas ao nível da articulação entre serviços de saúde, 

segurança social e de educação, sendo para isso importante a existência de equipas 

multidisciplinares.  

 A diferenciação do ensino é defendida por Perrenoud (2001) quando refere que a 

individualização designa a adaptação, deliberada e pertinente, dos percursos educativos  

às características, aos projectos e às necessidades específicas e diferentes dos alunos. 

Este autor realça  que a diferenciação do ensino aponta para a possibilidade de este se 

adaptar a todos os alunos da turma, com objectivos, conteúdos e estratégias aplicadas de 

forma construtiva, havendo interacção na sala de aula entre professores e alunos. 

 Fuentes (2003) refere que os alunos com DV se deparam com uma variedade de 

complicações e constantes impedimentos de aceder à informação a tinta, visto o órgão 

da visão estar “lesado”. É reforçado que estes alunos têm um ritmo mais lento de 

trabalho, uma vez que têm que apelar ao sentido do tacto, podendo alguns, em situações 

ocasionais, utilizar auxiliares ópticos, e o ouvido, para obterem o que os seus colegas 

conseguem através do “olhar”. 

 A participação dos alunos com DV nas actividades propostas na sala de aula terá 

necessariamente que ser encarada de modo diferente face aos seus colegas de turma. 

Resulta desta diferença a necessidade sentida pelo professor de diversificar as suas 

interacções e dinâmicas nessas turmas. O conhecimento das características destes alunos 

levam o professor a reflectir nas estratégias e nas adaptações curriculares adoptadas e 

nas dinâmicas criadas, podendo a diversidade da intervenção do professor ser constatada 

nas suas planificações curriculares de turma (Arándiga (2000) e Pérez et al (2002)). 

 Segundo estes mesmos autores, o professor contribui, pela sua prática, para a 

igualdade de oportunidades educativas dos alunos com DV, quando recorre ao conjunto 

de medidas e recursos especiais de educação com a diferenciação curricular ou seja  
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dando provimento às adaptações curriculares, organizativas e metodológicas de ensino 

especiais. 

 As adaptações curriculares, desde as menos às mais significativas devem constar 

da programação da aula, para que cada aluno realize as suas aprendizagens com o ritmo 

e os níveis adequados às suas competências. 

  

 

2.4.1 - O Aluno com DV na Escola 

 

 Para Horton (2000) o processo de ensino/aprendizagem do aluno com DV começa 

quando este chega à escola. Num primeiro momento o professor deve avaliar 

cuidadosamente o seu desenvolvimento psicomotor e cognitivo, procurando também 

conhecer as suas capacidades sensoriais (tácteis, auditivas e visuais).  

 Porém, não se pode deixar de considerar que cada aluno é diferente e 

consequentemente, desenvolve capacidades e características muito pessoais. Assim, o 

mais importante é que o professor procure conhecer e entender cada aluno com DV 

dentro da sala de aula (Fuentes, 2003). 

 É importante que o professor leve em conta as inevitáveis diferenças em relação 

aos outros alunos da turma, evitando fazer comparações.  

 A experiência e a aprendizagem dos alunos com DV dependem muito dos seus 

órgãos dos sentidos, já que não contam (total ou parcialmente) com a visão. A falta de 

estímulos e experiências que mobilizam os sentidos disponíveis pode prejudicar a 

compreensão das relações espaciais e temporais e a aquisição de conceitos necessários 

ao processo de ensino/aprendizagem (Bruno,2001). 

 À partida, o aluno com DV (seja cego ou baixa visão) apresenta uma desvantagem 

básica, a perda (ou redução) de visão. De modo genérico destacam-se algumas 

características do seu processo de desenvolvimento: 

 Precisa de mais tempo para assimilar determinados conceitos, especialmente os 

mais abstractos; 

 Requer estimulação contínua; 

 Mostra dificuldade de interacção, apreensão, exploração e domínio do meio físico; 

 Desenvolve mais lentamente a consciência corporal. 
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  Referindo Bruno (2001), na sala de aula o professor de alunos com DV deve 

estar atento para organizar melhor a posição desses alunos na sala de aula (localização 

da mesa em relação ao quadro, à janela), de forma a facilitar o seu 

ensino/aprendizagem. 

 O professor deve: 

 - Falar e ler em voz alta o que está escrito no quadro; 

 - Sempre que possível, passar para o aluno com DV a mesma aula dada aos outros  

alunos; 

 - Desenvolver o raciocínio do aluno com DV constantemente. 

 Para Campo (2004), os alunos com DV poderão desenvolver as mesmas 

competências dos  seus colegas de turma para aprender Matemática, e acompanhar os 

mesmos conteúdos, no entanto o professor deve adaptar as representações gráficas e os 

recursos didácticos às suas necessidades. 

 Ao criar recursos didácticos especiais para os alunos com DV o professor 

beneficia toda a turma, pois recorre a materiais concretos, facilitando assim a 

compreensão dos conceitos a todos os alunos. 

 Ainda segundo o autor supra citado, o professor não precisa alterar os seus 

procedimentos quando tem um aluno com DV na sala de aula, mas apenas intensificar o 

uso de materiais concretos, para ajudar os alunos a abstrair os conceitos. Uma técnica 

complementar indispensável para o ensino/aprendizagem do aluno com DV é o cálculo 

mental. Este processo deve ser estimulado desde o início e será de grande importância. 

 

 

2.4.2 - Tecnologia na Educação do Aluno com DV 

 

 O enorme avanço na área da informática tem proporcionado recursos valiosos 

para o processo de ensino/aprendizagem do aluno com DV. 

 São variados os tipos de equipamentos que podem ser usados pelos alunos com 

DV na leitura e na escrita: a máquina Braille, o livro gravado em cassete, o livro em 

CD-Rom, o computador com voz sintética, o computador com linha Braille, o Note 

Taker Braille, o scanner, e a impressora Braille. 

 Na matemática os materiais que os alunos com DV usam com mais frequência é o 

cubarítmo - o dispositivo compreende um tabuleiro de trabalho, cubos de metal com  
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caracteres em braille e um íman que ajuda à remoção dos cubos; os cubos são colocados 

nos espaços apropriados com os caracteres em braille virados para cima; o tabuleiro tem 

20 células de largura e 15 em altura, os cubos têm uma superfície quadrada de 10 mm -  

utilizam ainda, régua graduada em relevo, esquadro graduado em relevo, transferidor 

graduado em relevo, placa de borracha, carretilha, e compasso de carretilha. 

 Coelho (2000), defende que todos os recursos são bons, as capacidades de cada 

aluno e as circunstâncias é que determinam o meio a escolher. 

 Este autor defende ainda que o mesmo se passa com os alunos de baixa visão, 

com as ajudas ópticas, não ópticas, electrónicas e as alternativas informáticas. São as 

capacidades dos alunos com DV (visuais, económicas) que devem determinar qual a 

ajuda ideal em cada circunstância. 

 Há vários tipos de sistemas de equipamentos ligados às novas tecnologias, que 

podem ser utilizados pelos alunos com DV: 

 Voz sintética – Transmite oralmente a informação que está no écran. Obtém-se 

através de um sintetizador de voz ligado ao computador por cabo e de software para 

leitura de écran (screen reader), ou através da placa de som do computador equipado 

com software de leitura de écran; 

 Linha ou terminal Braille – Equipamento electrónico ligado ao computador por 

cabo, que possui uma linha régua de células Braille, cujos pins se movem para cima e 

para baixo e que representam uma linha de texto do écran do computador. O número de 

célula da régua pode ir de 20 a 80; 

 Note Taker Braille – Equipamento portátil que permite escrever com teclas 

Braille, ouvir e/ou ler o que se escreveu, armazenar informação, descarregar a 

informação para o computador e ser ligado a uma impressora, a tinta ou Braille, para 

imprimir o que se pretenda. Ligado ao computador, pode ser usado como sistema de 

output de voz ou de Braille, consoante seja um Note Taker equipado com voz ou com 

linha Braille ou com ambas as possibilidades. Pode ter calculadora, relógio, etc.; 

 Impressoras Braille – Imprimem em Braille, um texto escrito no computador em 

caracteres normais; 

 Scanners – Permitem a digitalização de texto e imagens, isto é, transforma-os em 

informação que pode ser lida e alterada no computador; 

 OCR – Software de reconhecimento de caracteres que transformam a imagem 

digitalizada pelo scanner em texto editável; 
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 Circuito fechado de televisão (CCTV) – Permite ler, com um grande leque de 

escolha de grau de ampliação, cor e tipo de fundo, texto manuscrito ou impresso, ver 

imagens, objectos ou pequenos animais, escrever e realizar tarefas minuciosas. Pode 

estar equipado com uma câmara apenas para visão de perto, ou ter uma segunda câmara 

apontada para longe. 

 Programas de Ampliação – Software que amplia a informação que aparece no 

monitor do computador,  

 Calculadora Falante - Máquina de calcular com interface de voz, funções 

adicionais de relógio, calendário e alarme. 

 Segundo Todd ( in Scholl 1986), o rápido desenvolvimento tecnológico está-nos a 

provocar uma mudança significativa na acessibilidade aos computadores pelos 

indivíduos com deficiência visual. Hoje em dia este desenvolvimento permite a estes 

indivíduos a utilização das novas tecnologias em casa, no trabalho e na educação.    

 Ainda segundo a mesma autora, através de hardware e/ou software específico 

indivíduos com Deficiência Visual podem ter acesso a computadores e à navegação na 

Internet. Aquando da selecção dos programas específicos a utilizar pelo Deficiente 

Visual, o professor tem de seguir os passos gerais para a selecção e uso dos mesmos.  
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3 . FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

3.1 – Formação Inicial 
 
 A formação de professores é um tema de discussão e reflexão, pois as instituições 

que promoveram reformas educativas nos últimos anos, questionam a qualidade da 

formação dos professores, a sua competência e a das instituições formadoras (Machado, 

2000).  

 Segundo Freitas e Villani (2002) é constante a procura de novas estratégias para 

formar recursos humanos que actuem na educação, de forma que esses estejam aptos a 

incorporar as mudanças oriundas de uma sociedade "multimédia e globalizada", 

sociedade esta que exige um novo perfil profissional do educador, aberto à reconstrução 

dos seus conhecimentos, saberes, valores e atitudes.  

 Para Estrela (2001), o êxito ou fracasso de um sistema de ensino depende, em 

grande parte, da qualidade dos seus agentes de ensino, pelo que uma das principais 

preocupações no processo de ensino-aprendizagem para a obtenção do tão desejado 

sucesso escolar se centra na formação de professores. 

 Nóvoa (1995), afirma que a formação “é provavelmente, a área mais sensível das 

mudanças em curso no sector educativo”. Estrela (2001) acrescenta a esta problemática 

a dificuldade de se pensar numa formação que satisfaça os educadores, sobretudo 

quando se pretende associar teoria e prática. 

 Autores como Nichols e Wieseman 1997; Freitas e Villani 2002; Silva e Duarte 

2004, defendem que actualmente, o saber teórico sobre o ensino já não é visto como 

elemento único e prioritário, sendo mais relevante que o professor seja agente de um 

conhecimento oriundo de uma prática crítico-reflexiva de uma reflexão na acção e sobre 

a acção e que a aprendizagem dos alunos resulte dessas acções. 

 Nóvoa et al.(1997) afirma que sendo o ensino uma prática social, as exigências da 

evolução social e tecnológica obrigam o professor a um contínuo questionar-se, a uma 

contínua reflexão sobre a sua prática docente, e a procurar uma formação contínua numa 

perspectiva contextualizada e reflexiva, para atender às exigências impostas pela 

sociedade actual, onde os interesses do aluno são diferentes daqueles que eram os dos  
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actuais professores no seu tempo de alunos.  

 Para Prado e Almeida (2002), são esses interesses, decorrentes "das discussões da 

sociedade actual que se caracterizam pelo dinamismo do conhecimento, pelo avanço da 

tecnologia e pelo desenvolvimento humano na sua dimensão, intelectual, afectiva e 

social, tornando o processo de ensino e aprendizagem mais complexo". Cachapuz 

(1995), defende que o professor deve atender, através de uma didáctica mais adequada, 

de um ensino mais actual e mais apropriado, a actual geração estudantil. 

 Segundo ainda Prado e Almeida, (2002) os professores procuram exercer bem o 

papel que a sociedade lhes impõe, "evidencia-se cada vez mais a procura por novas 

possibilidades de aprendizagem por parte dos profissionais que actuam em diversas 

áreas do conhecimento". 

 Para Silva e Duarte (2004), nesta sociedade em constante desenvolvimento são 

diversas as aspirações educativas a que o professor deve estar preparado para responder. 

Pois são novos os papéis que ele deve desempenhar, bem como as questões relativas à 

função docente, aos conceitos de ensino e às novas perspectivas de aprendizagem que 

ele deve estar preparado para dar resposta.  

 Ainda segundo este autor, a sociedade actual exige do professor um desempenho 

diferente do de há algumas décadas. A escola não é um sistema isolado e deve caminhar 

de acordo com as mudanças originadas no meio. O professor, como produto e produtor 

desse meio, deverá acompanhar essas mudanças para desempenhar bem as novas 

funções que lhes competem. 

 Como afirma Perrenoud (1993), "nada se fará se não renovarmos primeiro a 

formação de professores". Cachapuz (1995), reforça essa ideia ao afirmar que, para que 

haja um ensino e uma aprendizagem adequados, a formação de professores deve ser 

encarada como um factor importante, não só a formação inicial como também a 

formação contínua, num incentivo constante à investigação, à pesquisa e ao trabalho 

conjunto e articulado entre os professores. Assim, melhorando a qualidade da formação 

dos professores estaremos a melhorar a qualidade do ensino e, consequentemente, a 

qualidade da aprendizagem. 

 Grande parte dos cursos de formação de professores está organizada de tal forma 

que apenas permite transmitir conhecimentos, sendo necessário alargar a perspectiva 

construtivista aos cursos de formação de professores para que estes participem 

activamente na construção dos novos conhecimentos didácticos ( Carrascosa et al.  
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1993).  

 Segundo Carvalho (2001), Martinez et al. (2002) os professores são unânimes em 

considerar que a formação científica recebida nas universidades não está adequada às 

necessidades reais da sua prática docente, porque apresenta lacunas no domínio dos 

saberes conceituais a ser ensinados pelos professores. Esta carência contribui para que o 

docente seja um transmissor mecânico dos conteúdos do livro didáctico. É também 

percebida pelos professores, a necessidade da inclusão de conhecimentos 

psicopedagógicos na sua formação inicial, pois a ausência desses conhecimentos 

prejudica o bom desempenho prático dos docentes.    

 Este facto toma maiores proporções quando nos referimos ao ensino de crianças 

com necessidades educativas especiais. Mittler (1992) afirma que uma política de 

integração eficaz depende de todos os professores possuírem conhecimentos básicos, 

técnicas e compreenderem as necessidades das crianças e jovens com dificuldades, e de 

como estes podem estar inseridos nas escolas regulares. Assim, o professor deve ser 

suficientemente competente para responder às necessidades destes alunos. 

 Costa (1981) aponta que é necessário contar, antes de tudo, com professores 

competentes, pois aquilo que lhes é exigido é a sua qualidade pedagógica, isto é, a 

capacidade que eles têm de compreender o aluno, de se relacionarem e interagirem com 

ele. 

 Ainda segundo a mesma autora, para que tal seja possível é necessário que a 

formação de professores não assente somente em cursos de especialização mas também 

nos cursos de formação inicial de professores, de forma a dotá-los das competências 

necessárias ao desempenho deste papel na sua prática diária. 

 Actualmente, a inclusão de crianças com necessidades educativas especiais nas 

estruturas do ensino regular é um processo que está em plena evolução. Apesar desta 

franca evolução, a grande convicção do futuro continua a ser, como refere Fonseca 

(1980) que "as crianças deficientes tenham as mesmas oportunidades que as crianças 

não deficientes, pois cabem-lhes as mesmas e legítimas aspirações de realização 

pessoal e de participação e transformação social". 

 Para Sim-Sim (1987) toda a criança é especial no sentido de que é única em 

termos do seu ritmo de desenvolvimento e das suas necessidades educativas. No 

entanto, umas são mais especiais que outras, na medida em que devido a factores 

biológicos e/ou sociais, podem apresentar diferenças significativas, a vários níveis, em  
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relação ao grupo etário a que pertencem, devendo a escola assegurar que a intervenção 

educativa para estas crianças esteja de acordo com as suas necessidades especiais. 

 Para que a escola possa responder a tais necessidades deve estar apetrechada com 

os recursos necessários. Entre os existentes, salientamos os recursos humanos e, dentro 

destes, o professor. O professor do ensino regular deve pois estar preparado para atender 

às necessidades educativas de todas as crianças, sejam elas mais ou menos especiais 

(Sim-Sim,1987). 

 Autores como Fonseca (1980), Relatório dos Peritos OCDE/CERI (1983), Sim-

Sim (1987), Costa (1988), Giné (1988), Bovair (1989) salientam a importância que têm 

as instituições de formação de professores na preparação de docentes capazes de 

responder às diferentes necessidades educativas dos seus alunos. 

 Fonseca (1980), defende a necessidade da formação do ensino regular, inicial ou 

em exercício ter de ser bem pensada, porque nela se justifica o processo mais geral da 

integração. O autor refere ainda que todos os professores, do ensino regular ou do 

ensino especial, deverão estar envolvidos no processo educativo de todos os alunos 

(especiais ou não). Todo o professor da classe regular deve estar equipado para atender 

às necessidades educacionais especiais de qualquer aluno. 

 Bovair (1989) refere igualmente que, para iniciar de forma apropriada a 

integração da Educação Especial no sistema e na prática regular de ensino, há que 

apostar numa política e num plano claro, sendo necessário começar pela preparação 

inicial do professor.  

 O mesmo autor aponta ainda que os professores que estão hoje a ser preparados 

precisam de um nível mais alargado de conhecimentos especializados do que os seus 

antecessores, isto é, não será suficiente ser só portador das competências de 

conhecimento e ensino relacionadas com a sua área disciplinar, é também preciso ter 

competências que os preparem para a variedade de diferenças individuais apresentadas 

pelo grupo de crianças que estarão na sua sala de aulas. 

 Se, tal como refere o Warnock Report (1978), uma em cada seis crianças pode 

necessitar em qualquer altura, e ao longo do seu percurso escolar, de formas de 

atendimento mais específico e individualizado, podemos melhor entender a necessidade 

urgente de todas as instituições de formação de professores se preocuparem com o 

percurso formativo dos agentes de ensino. 

 De acordo com a perspectiva de vários autores, já citados a este propósito, todos  
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os cursos que preparem futuros professores devem ser estruturados tendo em conta que, 

no futuro, estes profissionais irão ter na sua sala de aula alunos com necessidades  

educativas especiais e por isso, deverão estar preparados para responder 

adequadamente, às necessidades educativas dos mesmos. 

 Sendo assim, é função das Instituições de formação de professores assegurar a 

preparação de docentes capazes e em consonância com as necessidades reais do sistema 

educativo. 

 Actualmente, no nosso país, todas as Escolas Superiores de Educação e cursos de 

algumas Universidades já incluem essa componente de formação nos currículos dos 

futuros professores. No entanto, a autonomia pedagógica e científica própria destas 

instituições reflecte-se na construção dos diferentes currículos e justifica a disparidade 

de conteúdos existentes em cada um dos programas desta componente de formação. 

 Em relação à formação de professores de Matemática, Ferreira (2003) ressalta que 

algumas pesquisas os vêem, “como alguém que pensa, que reflecte sobre a sua prática, 

alguém cujas concepções e percepções precisam de ser conhecidas”. Por isso, “os 

pesquisadores dedicam-se a procurar compreender melhor quem é esse professor de 

Matemática, como pensa e como se relaciona com a sua prática educativa” (Ferreira, 

2003). 

 Ponte e Serrazina (2000) ampliam esse espectro e indicam também algumas 

condições para que os professores realizem num bom ensino da Matemática:  

• Conhecimento da Matemática - conhecer conceitos, técnicas e processos 

matemáticos; ter noção sobre as ideias da Matemática, o seu papel no mundo 

e o desenvolvimento do currículo de Matemática; manter-se actualizado; 

• Atitude em relação à inovação - ter abertura à inovação e à experimentação, 

uma vez que “ensinar é uma actividade extremamente exigente”. 

• Atitude Profissional - ser motivado, empenhado, trabalhar com entusiasmo e 

energia visando a aprendizagem dos alunos, transmitindo-lhes o gosto pela 

Matemática. 

• Inserção na comunidade profissional - estar inserido na instituição escolar, 

colaborando com os demais professores e procurando criar condições 

favoráveis ao desenvolvimento da sua prática docente.    

 Essas características não são todas adquiridas na formação inicial, mas podem ser 

suscitadas por ela e desenvolvidas/aperfeiçoadas pela prática da sala de aula. A  
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formação contínua pode contribuir muito para que os professores se desenvolvam de 

forma satisfatória, melhorando o  seu desempenho enquanto docente. 

 

 

3.2 - Formação Contínua 
 

 A Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei nº46/86 de 14 de Outubro no seu artigo 

35, regulamenta e estabelece a formação contínua como direito para todos os 

profissionais da educação nos seus diferentes números de actuação, com o objectivo de 

contribuir para o complemento, aprofundamento e a actualização de conhecimentos e 

competências profissionais. 

 Segundo Nóvoa (2001), a formação não pode finalizar quando os professores 

concluem o magistério ou uma licenciatura. O professor deve estar continuamente em 

formação pelo que “o processo formativo de um professor jamais estará 

concluído”(Pacheco,1995). 

 No entanto, a participação constante dos professores em acções de formação não é 

tudo, pois esta, salienta Perrenoud (1993), só influenciará as práticas dos professores em 

determinadas condições e dentro de determinados limites. O professor precisa de ver na 

acção de formação algo de útil e possível de ser trabalhado na sua sala de aula; precisa 

de ser motivado a utilizar os conhecimentos proporcionados pela formação nas suas 

práticas docentes (Richardson e Placier, 2001).  

 Para Carbonell (2001), a participação em acções de formação não é suficiente, 

mas é o primeiro passo para o processo de mudança. Só a partir do contacto com o 

novo, da realização de uma aprendizagem e da modificação do pensamento, das acções, 

dos hábitos e das atitudes dos professores é possível inovar, pois isto implica mudanças 

nos modos de pensar, agir e aprender (Richardson e Placier, 2001).  

 Ainda segundo este autor, as acções de formação devem tentar preparar os 

docentes para acompanharem as mudanças e incorporá-las, quando útil e necessário, nas 

suas práticas didácticas, e não esquecer que inovar, mudar, obriga-nos a vencer 

dificuldades, paradoxos e contradições, e que o sucesso nessa caminhada pode levar-nos 

a grandes vitórias e muita satisfação. 

 A Formação Contínua é pois uma realidade no panorama educativo português. 

Ferreira (2003) afirma que é uma exigência da evolução da ciência e da tecnologia  
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ocorrida nas últimas décadas, e necessita de ser repensada quotidianamente para 

acompanhar e responder aos anseios do mundo moderno, devendo ser entendida como 

uma forma de permanente actualização e reflexão. Para Rodrigues (2002), essa 

formação é tida como um dos factores determinantes do sucesso educacional, sendo a 

valorização do magistério imprescindível para a melhoria da qualidade do ensino. 

 Segundo Delors (1996), diante dos inúmeros desafios que a sociedade coloca, a 

educação estabelece um instrumento indispensável para que a humanidade possa 

progredir face aos ideais da paz, da liberdade e da justiça social. Para o mesmo autor 

uma das chaves de entrada no século XXI é a educação permanente ao longo da vida. 

Assim a formação contínua apresenta-se como uma resposta às necessidades da escola e 

dos professores da sociedade plural da actualidade. 

 Formosinho (1991) defende que “a formação contínua de professores é a 

formação de professores dotados de formação inicial profissional, visando o 

aperfeiçoamento pessoal e profissional”. Spodek e Saracho (2003), reiteram que a 

formação contínua se distingue da formação inicial, não pelos conteúdos ou 

metodologias mas pelos seus destinatários, professores profissionalizados, em serviço e 

incluídos numa carreira docente. Assim a formação contínua tem como objectivo 

melhorar e desenvolver as competências técnicas dos professores, aprofundar e alargar 

os seus quadros teóricos e práticos no campo do conhecimento curricular, do 

conhecimento de conteúdos e do conhecimento pedagógico. 

 A formação contínua é a modalidade de formação para os professores 

profissionalizados que se encontram a exercer a sua profissão (Pires, 1991). Seguindo 

esta linha de pensamento este autor defende que esta formação tem como objectivo 

apoiar os professores na adaptação às constantes mudanças operadas na sociedade e que 

têm repercussões na escola e no processo de ensino e aprendizagem. 

 Estas mudanças realizam-se ao nível dos conhecimentos, das técnicas e das 

condições de trabalho que os professores vão enfrentando ao longo do seu ciclo de vida 

profissional. A preparação para acompanhar as mudanças favorece o aperfeiçoamento 

das qualificações profissionais dos professores e assim contribui para a sua promoção 

profissional e social. 
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3.3 – Formação Especializada 
 

 João Formosinho (2000) situa a construção da especialização docente no advento 

da escola de massas. Após a Segunda Guerra Mundial assiste-se, nos países ocidentais, 

a uma política de expansão da educação escolar que leva à construção da escola de  

massas que se  traduz num aumento da educação obrigatória nos países mais 

desenvolvidos.  

 Para Esteve, (1992) e Formosinho, (2000) o cerne da escola de massas situa-se na 

heterogeneidade social e cultural da população discente. O alargamento da escolaridade 

obrigatória implica um alargamento da frequência escolar de alunos oriundos de 

diferentes contextos sociais e culturais. As crianças e os adolescentes que frequentam a 

escola de massas têm, assim, necessidades, interesses, motivações, empenhamentos e 

valorizações da escolaridade muito diversos. Esta heterogeneidade, discente e docente 

repercute-se nas alterações dos valores morais e sociais da escola. A escola de massas é 

uma escola unificada curricularmente.  

 A escola de massas tem uma população estudantil oriunda de meios sociais e 

culturais muito diferentes, o que origina uma grande diversidade de interesses, 

motivações e necessidades dos alunos que a frequentam. Esta diversidade exige dos 

professores uma preparação específica em vários domínios para responder de forma 

adequada e diferenciada às necessidades dos alunos e, assim, promover o sucesso 

educativo, (Esteve, 1992). 

 Formosinho (2000) sintetiza as novas tarefas e funções dos professores da escola 

de massas: 1) funções de apoio no acesso à escola; 2) apoio pessoal aos alunos para 

integração na vida escolar; 3) colaboração com a família; 4) apoio didáctico ao processo 

de ensino aprendizagem; 5) formação permanente dos professores.  

 Na década de 80, (Correia, 1987) em Portugal, são introduzidas as funções não 

docentes com a contratação de psicólogos educacionais e outros profissionais para apoio 

aos problemas associados à massificação do corpo discente. É nesta época que surgem 

de uma forma explícita as especializações docentes. No âmbito da especialização são 

criadas as equipas de educação especial, para apoio à integração na escola regular dos 

alunos com necessidades educativas especiais, a fim de exercerem a sua actividade 

junto de crianças e adolescentes que, no âmbito da educação infantil e dos ensinos  
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básico e secundário, têm dificuldades na utilização dos meios correntes de ensino-

aprendizagem, devido a: 

     Funcionamento intelectual deficitário, por causas diversas; 

     Deficiências sensoriais (visual e auditiva); 

     Deficiência motora; 

 Nóvoa, (1992) e Hargreaves, (1994) defendem que a natureza e a exigência das 

tarefas dos professores mudaram profundamente e as suas responsabilidades são cada 

vez maiores. A especialização docente surge, deste modo, como uma forma de 

responder à diversidade de necessidades que a escola de massas acarreta. A existência 

de tarefas especializadas não é, por si só, condição para que essas tarefas exijam um 

perfil profissional definido ou sejam inseridas num cargo especializado. 

  Formosinho (2000), define especialização docente como "o aprofundamento 

convergente de conhecimentos e técnicas numa determinada área de exercício 

profissional, visando a aquisição de saberes e competências profissionais e o 

desenvolvimento das disposições e atitudes adequadas ao desempenho especializado." 

 O aprofundamento de conhecimentos e técnicas numa área específica do exercício 

profissional promove a construção de conhecimentos e saberes que permitem aos 

professores desempenhar novas funções na área de especialização.  

 O quadro legal da formação especializada foi elaborado entre os anos de 1986 a 

1997, coincidindo com o seu início e rápida expansão. O ordenamento jurídico 

português separa claramente a formação contínua da formação especializada, no que se 

refere aos requisitos e aos efeitos da seguinte forma: 

• a formação especializada só pode ser oferecida por instituições de ensino 

superior;  

• a formação especializada tem como finalidade principal habilitar para o 

desempenho de tarefas ou cargos especializados;  

• a formação especializada confere um grau académico ou um diploma que 

constitui uma habilitação profissional (Formosinho, 2000). 

 Segundo o mesmo autor, no início da década de 90 iniciam-se os Cursos de 

Estudos Superiores Especializados (CESE). Os CESE em educação têm claramente uma 

lógica profissional e a modalidade maioritária é a formação especializada de professores 

quer estes exerçam funções no ensino regular, quer estejam a desempenhar cargos 

especializados.   
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 Oliveira e Formosinho (1998), defendem a especialização como um processo de 

desenvolvimento profissional que exige dos professores um trabalho em equipa 

multidisciplinar. Esta perspectiva de especialização implica o desenvolvimento de 

competências de articulação e partilha de informação entre os docentes das várias 

especializações e os docentes responsáveis pela turma. Para que a sua actuação seja 

adequada e eficaz é necessária a coordenação das actividades e tarefas de todos os 

envolvidos.  

 Para Wood (1998), tem-se vindo a constatar que cada um dos profissionais 

(professor do ensino especial e professor do ensino regular) têm da sua experiência e 

conhecimentos, contributos diferentes, que se podem complementar na sala de aula. Por 

exemplo os professores do ensino regular podem partilhar o seu conhecimento sobre os 

princípios da pedagogia geral e de técnicas de ensino, enquanto que os professores de 

ensino especial podem partilhar o seu conhecimento sobre adaptações curriculares e 

estratégias de intervenção. 

 Walther-Thomas (1997), defende que o princípio subjacente a esta prática baseia-

se na ideia de que, perante os problemas dos alunos, os professores podem reunir com 

os seus colegas, partilhar informação, discutir soluções para os problemas e elaborar 

planos de intervenção. Este tipo de relações colaborativas apresenta algumas limitações, 

porque não permite um envolvimento activo e contínuo dos professores nas salas de 

aula. 

 Segundo Erickon (1996), os professores de educação especial e os professores do 

ensino regular têm uma difícil tarefa a desempenhar, uma vez que lhes é pedido que 

criem ambientes educativos em que os diferentes alunos possam obter sucesso.     
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PARTE II – ESTUDO EXPERIMENTAL 
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1- PLANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

1.1 Introdução 
 

 Neste capítulo descreveremos os passos dados ao longo deste trabalho, de forma a 

facilitar a consulta e a compreensão da investigação realizada, desde o levantamento 

inicial à selecção da amostra final, assim como a da metodologia adoptada e dos 

procedimentos implicados na escolha da população alvo deste estudo. 

 

 

1.2 Formulação do Problema  
 

 Na perspectiva de Correia (2001) o Dec-Lei nº 319/91, de 23 de Agosto, para 

além de introduzir o conceito de Necessidades Educativas Especiais (NEE) baseado em 

critérios pedagógicos, proclama o direito à igualdade e à qualidade da educação para 

estes alunos, em ambiente o menos restritivo possível. Uma questão que se nos coloca é 

a seguinte: “será que as competências de matemática adquiridas pelos alunos com DV 

serão as mesmas que as dos seus colegas normovisuais?”. 

“A educação matemática pode contribuir, de um modo significativo e 

insubstituível, para ajudar os alunos a tornarem-se indivíduos não dependentes, 

mas pelo contrário competentes, críticos e confiantes nos aspectos essenciais em 

que a sua vida se relaciona com a matemática”(Abrantes et al, 1999). 

 Nesta linha e na continuidade da nossa prática educativa as dificuldades sentidas 

em relação à inclusão das crianças com NEE é maior quando se trata de crianças com 

DV e maior ainda, na aplicação dos seus conhecimentos  matemáticos. 

 O que nós sentimos na nossa prática educativa é afirmado pela autora Chapman 

(1978) quando refere que a diferença entre crianças que vêem e as que não vêem é a 

velocidade de cálculo e que os alunos com DV apresentam dificuldades  ao nível da 

compreensão e expressão.  
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 É consensual no contexto educativo actual a dificuldade sentida na inclusão destes 

alunos nas aulas de Matemática  pelo que será importante ter em consideração a opinião 

dos professores de matemática dos mesmos. 

 Em Portugal não se encontram estudos relativos à percepção das dificuldades dos 

professores de matemática relativamente à criança com DV. 

 Face ao exposto a questão central deste estudo será pois, a de procurarmos saber 

as dificuldades (necessidades) sentidas pelos professores de matemática face à inclusão 

escolar de alunos com DV. Pelo que a pergunta de partida é a seguinte: “Quais as 

percepções  dos professores de Matemática relativamente à inclusão de alunos com DV 

na sala de aula?” 

 Propomo-nos desenvolver um estudo que vise responder às questões relacionadas 

com a matemática e as percepções dos professores face aos alunos com DV, bem como,  

sensibilizar a comunidade educativa e mais concretamente os professores de matemática 

para os resultados que advêm deste  estudo. 

 

1.3 Objectivos  
 

 Sendo a pergunta de partida “Quais as percepções dos professores de Matemática 

relativamente à inclusão de alunos com DV na sala de aula?” é nosso objectivo 

principal conhecer as percepções dos Professores de Matemática face aos alunos com 

DV em relação  à aquisição das competências matemáticas destes alunos. 

 Desta problemática decorre a pertinência de efectuar o levantamento das 

necessidades que os docentes de Matemática revelam para desenvolverem as suas 

práticas com alunos com DV. 

 É também objecto deste estudo identificar as condições formativas dos 

professores de Matemática no processo de ensino/aprendizagem dos mesmos.  

 

1.4 Hipóteses de Estudo 
 

 Quivy & Campenhoudt (1998) consideram a investigação em torno de hipóteses 

uma das melhores formas de conduzir investigação com rigor e ordem caracterizando-a  
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também, pelo espírito da descoberta. Assim, por forma a responder às questões por nós 

referidas, iremos recorrer a hipóteses para a elaboração do presente estudo.  

 

H1: Os alunos com DV adquirem as competências dos seus pares do mesmo nível 

etário.  

H0: Os alunos com DV não adquirem as competências dos seus pares do mesmo 

nível etário. 

 

H1: Os Professores de Matemática consideram ter os recursos materiais necessários 

para os alunos com DV. 

H0: Os Professores de Matemática não consideram ter os recursos materiais 

necessários para os alunos com DV. 

 

H1: Os Professores de Matemática identificam as prioridades de formação para a 

inclusão de alunos com DV. 

H0: Os Professores de Matemática não identificam as prioridades de formação para 

a inclusão de alunos com DV. 

 

H1: Os Professores de Matemática consideram que possuem conhecimentos 

específicos para adequarem as suas práticas aos alunos com DV. 

H0: Os Professores de Matemática consideram que não possuem conhecimentos 

específicos para adequarem as suas práticas aos alunos com DV. 

 

 

1.5 Metodologia 
 

 No presente são apresentadas as opções metodológicas feitas e descritos os 

processos de recolha da informação constante do estudo. 

 O grande desafio que se coloca à escola é o de encontrar formas de responder 

eficazmente a uma população escolar, cada vez mais heterogénea e proporcionar-lhe um 

tratamento diferenciado. 

 Constatamos, através, quer da nossa experiência, quer de dados estatísticos do 

Ministério da Educação, que estes alunos têm usufruído, nos últimos anos, de apoio  
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educativo por parte de professores de educação especial, beneficiando assim de medidas 

do regime educativo especial.  

 Actualmente, o atendimento aconselhado para estes alunos de acordo com as 

Normas Orientadoras para a Realização dos Apoios Educativos, passa sobretudo por 

uma mudança a nível do contexto da sala de aula, com estratégias de ensino 

diferenciadas e flexibilização curricular, bem como pela colaboração entre professores, 

nomeadamente entre o professor da turma e o professor de educação especial. 

 Estas mudanças exigem a reestruturação da escola e do currículo e uma 

modificação importante em termos de atitudes, no sentido de permitir a todos os alunos, 

uma aprendizagem em conjunto. 

 Minke, (1996) afirma que algumas investigações demonstram que os professores 

do ensino regular preferem a prática corrente de providenciar o apoio necessário em 

programas combinados. As investigações citadas por esta autora apontam para que 

menos de metade dos professores assumem responsabilidades pelos alunos com ensino 

diferenciado colocados nas suas turmas. 

 No entanto esses professores concordam que mesmo esses alunos com ensino 

diferenciado têm o direito de receber a sua educação numa classe regular. 

 De acordo com a reflexão teórica anteriormente apresentada, pareceu-nos 

importante investigar o que se está a passar nas nossas escolas do ensino básico, na 

disciplina de Matemática com a inclusão de alunos com DV. Sabendo que não podemos 

inferir estes resultados para o universo de professores de Matemática quisemos fazer 

uma recolha significativa de dados, para a qual elaboramos um questionário que 

enviamos às escolas onde se sabia haver alunos com DV no ano lectivo de 2006/2007.  

 Tendo em conta os objectivos de investigação e porque se queria conhecer as 

perspectivas de um grupo de indivíduos ( Kilpatrick, 1992), adoptou-se uma 

metodologia de natureza quantitativa.  

 A escolha do questionário para a recolha de dados deveu-se ao facto de ser o meio 

mais rápido e eficaz de obter informação de uma amostra relativamente dispersa 

geograficamente e por que permite também, o trabalho mesmo quando se dispõe de 

poucos recursos humanos e financeiros. 

 Munn e Drever (1996) consideram que a utilização do questionário tem as 

seguintes vantagens:  

- uma eficiente utilização do tempo (o questionário pode ser elaborado em qualquer  
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lugar, os inquiridos podem responder sem a presença do investigador, a recolha de 

informação pode abranger um maior número de pessoas e se o questionário for 

composto maioritariamente por respostas fechadas a sua análise é rápida);  

 -  o anonimato das pessoas que respondem;  

 - a possibilidade de obtenção de um elevado número de questionários 

respondidos;  

 - a sequência de perguntas é invariável, ao contrário da entrevista que vai sendo 

conduzida consoante as respostas do inquirido.  

 

 Contudo assinalam também algumas desvantagens:  

 - a informação recolhida é mais de carácter descritivo do que explicativo;  

 - a informação recolhida pode ser superficial já que o investigador não está 

presente para explorar as respostas;  

 - o tempo despendido na sua preparação e testagem é muitas vezes subestimado.

 Quando isso acontece, a informação recolhida pode não ser adequada aos 

objectivos aos quais se propôs.  

 

1.5.1 A população 

 

 O universo deste estudo são todos os professores dos três ciclos do  ensino básico 

que, no ano lectivo 2006/2007, leccionaram a disciplina de Matemática, no Continente, 

e que tiveram alunos com DV na sua sala de aula. Estes alunos integram a rede de 

Apoios Educativos da Rede Pública do Ministério da Educação. 

 Deste modo, foi contactado o Ministério da Educação através de e-mail para o 

Departamento de Apoios Educativos com o intuito de estabelecer o universo de alunos 

para a realização deste estudo. 

 Em tempo útil foi-nos enviada também por e-mail a lista de escolas onde se 

encontravam alunos dos três ciclos com DV no Continente. 

 Assim solicitou-se a informação relativa à existência de: 

• alunos já sinalizados com DV que frequentavam o ensino regular. 

• alunos com DV que frequentavam os 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico. 

• alunos de ambos os sexos 
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  Após a fase de recolha destes dados, já sabiamos a priori as escolas onde se 

encontravam os alunos com DV, logo tinhamos a amostra dos professores de 

Matemática destes alunos uma vez que o Ministério da Educação tem o registo dos 

alunos com DV e não dos seus professores.  

 Assim iniciámos os contactos telefónicos para as escolas e chegámos a uma 

amostra de 75 professores em todo o Continente. 

 

 

1.5.2 A Amostra 

 

 A amostra foi recolhida de escolas do ensino básico do país (Continente). 

 Foram enviados 75 exemplares do questionário aos professores, destes foram 

devolvidos 52 preenchidos, ou seja, aproximadamente 69,3%,e não devolvidos 23 ou 

seja 30,7%. 

 Deste modo a população do nosso estudo é composta por 52 professores. 

 Foi pedido aos conselhos executivos de cada agrupamento de escolas que 

distribuíssem os questionários pelos professores dos 1 º, 2º e 3º ciclos do ensino básico 

que leccionassem Matemática a alunos com DV.  

 A amostra do estudo foi caracterizada considerando os seguintes parâmetros: 

sexo, idade, tempo de serviço, habilitações profissionais, encontrando-se estes dados 

mais detalhados aquando da apresentação dos dados quantitativos. 

 

 

1.5.3 Elaboração do questionário  

 

 A recolha de dados fez-se exclusivamente através da aplicação de um 

questionário. Este instrumento foi construído para o efeito, pela autora. 

 Apesar das suas limitações, o questionário pode ser um instrumento de recolha de 

dados bastante válido (Borg e Gall, 1989). É pois uma técnica que nos permite recolher 

dados sobre a realidade de uma forma indirecta. 

 Os diferentes itens do questionário foram elaborados de forma a recolher, 

sequencialmente informação para as hipóteses que definimos para este estudo, e, que   
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tentámos elaborar de forma clara, concisa e objectiva (Kane, 1985).  

 Na elaboração das questões, achámos conveniente ter o cuidado de as construir de 

modo a terem significado claro para os respondentes e utilizar uma linguagem acessível 

a todos.  

 No que diz respeito ao número de questões a colocar num questionário, não 

havendo um número ideal (Ghiglione e Matalon, 2001), procurámos prevenir o cansaço 

que provoca a qualquer um de nós responder a um questionário muito extenso, de forma 

a  não gerar desmotivação e “negligência”, nomeadamente na fase final do questionário.  

 O aspecto geral do questionário também foi tido em conta, de forma a incentivar o 

seu preenchimento.  

  O questionário é composto por  20 questões divididas em 2 secções: 

 

I – Dados Biográficos 

II – O Ensino da Matemática a alunos com Deficiência Visual 

 

 Com o intuito de minorar as desvantagens de usar apenas um questionário como 

instrumento de recolha de dados, privilegiaram-se as questões de resposta fechada.  

 

 

1.5.4 Procedimentos 

 

 Enviou-se pelo correio um envelope dirigido ao órgão de gestão dos 

agrupamentos de escolas da amostra. Cada envelope continha 1 questionário para os 

docentes que no agrupamento leccionavam Matemática (1 º, 2º e 3º ciclos) e que 

tivessem alunos com DV na sala de aula e uma carta de apresentação (anexo 1) onde 

constavam os objectivos do questionário bem como o prazo de devolução dos mesmos 

depois de preenchidos pelos professores.  

 O inquérito por questionário aplicado aos professores de matemática do ensino 

básico com  alunos com DV na sala de aula era constituido por 20 questões, distribuídas 

da seguinte forma: 1º grupo – questões relacionadas com a caracterização da amostra; 2º 

grupo – relacionadas com o ensino da Matemática a alunpos com DV. 

 Este instrumento tinha como objectivo identificar as dificuldades encontradas na 

sua prática educativa pelos professores de Matemática do Ensino Básico que tinham  
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alunos com DV nas suas turmas, bem como as necessidades percepcionadas para a 

resolução dos mesmos.  

 Parte das questões era de resposta dicotómica (Sim/Não). Outra parte do 

questionário foi constituida por questões de tipo avaliativo. 

 O questionário (anexo 2) tinham uma folha de rosto com a sua apresentação bem 

como o objectivo do estudo, e a finalidade do mesmo, assim como se assegurava a 

confidencialidade dos registos recolhidos. 

 Conforme os questionários iam chegando pelo correio, via net, ia sendo feito o 

seu lançamento numa base de dados  para posterior análise. 
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2 - ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS  

 

2.1 Apresentação e Discussão dos Resultados 
 

 A estatística na perspectiva de Pestana e Gageiro (2003) é um instrumento 

matemático que nos permite recolher, organizar e interpretar dados. 

 Assim após o tratamento dos dados, estes foram reunidos numa base, procedemos 

a escolhas de tratamento informático no âmbito da estatística descritiva e inferencial, as 

mais adequadas em relação às hipóteses em estudo e, que são para Albarello et al. 

(1997), uma forma de nos distanciarmos, em relação ao que é dito e que possibilita a 

reconstituição do que será a conclusão científica. 

 Todo o trabalho estatístico foi desenvolvido com o auxílio do SPSS 12 (Statistical 

Package for the Social Sciences)  para Windows. 

 No presente capítulo, apresentaremos os resultados obtidos após a realização dos 

diversos tratamentos estatísticos.  

 

2.2- Caracterização da Amostra  
 

 Para a realização deste estudo foram enviados pelo correio 75 questionários, 

sendo devolvidos 52 pelo mesmo meio, temos assim 69,3% dos questionários 

devolvidos e 30,7% de questionários não devolvidos, como apresentamos no Gráfico 1 

que se segue. 

       

Questionários Devolvidos/não Devolvidos

69,3%

30,7%

Questionários devolvidos

Questionários n/devolvidos

 
Gráfico 1 – Questionários Enviados e Devolvidos e não Devolvidos 
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Neste ponto do trabalho expomos os resultados obtidos nas respostas 

apresentadas no questionário (anexo II) enviados aos professores de matemática do 

ensino básico de alunos com DV nas suas salas de aula. Na apresentação dos resultados 

vamos seguir a ordem do questionário. 

I – Dados Biográficos 

1.- Género  

 

     

Distribuição da amostra por Género

Feminino
73,1%

Masculino
26,9%

Feminino Masculino

 
Gráfico 2– Distribuição da Amostra por Género 

 
A amostra é maioritariamente do Género feminino, com 73,1% dos inquiridos e 

apenas 26,9% do Género masculino (gráfico 2). 

 

1.2 – Idade 

      

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Faixa etária dos Professores de Matemática

< 31 

31 a 40 

41 a 50 

51 a 60 

> 61 

Série1 15,4% 36,5% 36,5% 9,7% 1,9%

< 31 31 a 40 41 a 50 51 a 60 > 61 

 

     Gráfico 3 - Distribuição da amostra por idade 
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 Como podemos observar no gráfico 3, as faixas etárias mais representadas dos 

professores de matemática dos alunos com DV são o intervalo de idades entre os 31 a 

40 anos e os 41 a 50 anos, ambas com 36,5%. Seguida do intervalo <31 com 15,4%,  do 

intervalo 51-60 anos com 9,7% e temos ainda o intervalo de >60 anos com 1,9%.  

 

 

3 - Tempo de Serviço 

 

Quadro 3- Tempo de serviço dos Professores de Matemática: Média, Mínimo, Máximo e Percentis 
 

Tempo de Serviço do Professor de Matemática 

 

Média Mínimo Máximo Percentis 

   25 50 75 

14,7 0 35 8 13 20 

 

 Foi-nos possível constatar através do quadro 1 que a média de tempo de serviço 

dos professores de matemática dos alunos com DV é de 14,7, em que o mínimo de anos 

leccionados é 0 (zero) e o máximo é de 35 anos.  

 Relativamente à amplitude interquartil, que consiste na diferença entre o 3º e o 1º 

Quartil, verifica-se que é de 12 anos, significando que 50% das observações se situa 

entre  os 8 e 20 anos de serviço. 

 

    

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

Tempo de Serviço dos Professores de Matemática

0-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

Série1 13,5% 26,9% 19,2% 21,2% 5,8% 3,8% 9,6%

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35

 
Gráfico 4-  Distribuição da amostra por tempo de serviço docente 
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 A distribuição ordenada dos professores da amostra por tempo de serviço é a 

seguinte:  

• De 0 a 5 anos de serviço 13,5% 

• De 6 a 10 anos de serviço 26,9% 

• De 11 a 15 anos de serviço 19,2% 

• De 16 a 20 anos de serviço 21,2% 

• De 21 a 25 anos de serviço 5,8% 

• De 26 a 30 anos de serviço 3,8% 

• De 31 a 35 anos de serviço 9,6% 

 

 Conforme se pode verificar no gráfico nº 4 a maioria dos professores da amostra, 

26,9%, têm de 6 a 10 anos de serviço e 9,6% têm entre 31 a 35 anos de serviço. 

Observa-se também que a  percentagem de tempo de serviço  mais baixa é nas classes 

de 21 a 25 anos e de 26 a 30 anos, respectivamente 5,8% e 3,8%.  

 

 

4 - Habilitação Académica 

 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%100,0%

Bacharelato

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

Habilitação Académica

Doutoramento

Mestrado

Licenciatura

Bacharelato

Série1 1,9% 92,3% 5,8% 0,0%

Bacharelato Licenciatura Mestrado Doutoramento

 
Gráfico 5 - Distribuição da amostra por habilitação académica 

 

 Pela análise do gráfico verificamos quanto à distribuição da amostra por 

habilitação académica que a maioria dos docentes, 92,3%  são licenciados e apenas 

5,8% possuem o grau de mestre, não havendo nenhum com o grau de doutor. 

 Verificamos ainda que temos 1,9% de professores bacharéis.  
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4-1 - Distribuição da Amostra por Cursos 

       

0,0% 5,0% 10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%40,0%45,0%

Licenciatura no 1º Ciclo

Magistério Primário

Ensino da Matemática

Distribuição por Cursos

Outros

Ensino da Matemática

PEB Matemática e Ciências

Magistério Primário

Magistério Primário + CESE

Licenciatura no 1º CicloSérie1 1,9% 23,2% 1,9% 11,5% 42,3% 19,2%

Licenciatura 
no 1º Ciclo

Magistério 
Primário + 

Magistério 
Primário

PEB 
Matemática e 

Ensino da 
Matemática

Outros

 
Gráfico 6 – Distribuição da amostra por cursos 

 

A distribuição dos professores da amostra por tipo de curso é a seguinte:  

• Outros – 19,2%  

• Licenciatura em Ensino da Matemática – 42,3% 

• PEB, variante de Matemática e Ciências da Natureza – 11,5% 

• Curso de Magistério Primário + CESE – 23,2%  

•  Licenciatura no 1º  Ciclo – 1,9%  

• Magistério Primário – 1,9% 

 

 Conforme se verificou no gráfico nº 6 uma parte dos professores da amostra 

efectuaram a sua formação inicial em Licenciatura em Ensino da Matemática 

representando 42,3% dos inquiridos. A Licenciatura em Ensino da Matemática é 

referente ao curso de Matemática Via Ensino. Importa referir, que destes 19,2% dos 

professores (Gráfico nº 6)referenciados como “Outros” concluiram outros cursos que 

não de matemática, como por exemplo: Curso de Economia, Físico-Quimica, 

Engenharia Civil, Engenharia Geográfica, Engenharia Química. 

 Verificámos que 11,5% dos professores têm como formação a variante de 

Matemática e Ciências da Natureza e 1,9% são professores do Magistério Primário que 

foram incluídos nas escolas superiores de educação em virtude de darem continuidade à 

sua formação aquando da extinção das Escolas do Magistério Primário. 

 Pela análise do gráfico, 23,2% dos professores têm o Magistério Primário mas 

completaram a sua formação com um CESE mas ainda se registam 1,9% dos 

professores que não fizeram formação complementar.   



Formação de Professores para o Ensino da Matemática no Ensino Básico a Alunos com DV 

   

  52 
   
   
 

 

5 - Grau de Ensino em que exerce a Docência: 

  

Grau de Ensino que Leccionam

30,8%

17,3%

51,9%

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

 
Gráfico 7-  Distribuição dos professores da amostra por ciclo de ensino 

 
A distribuição dos professores da amostra por ciclo de ensino é a seguinte:  

1º Ciclo: 30,8%; 2º Ciclo: 17,3%; 3º Ciclo: 51,9% 

 

6 – Situação Profissional 

    

Situação Profissional

50,0%

32,7%

17,3%

Quadro Nomeação
Definitiva

Quadro Zona
Pedagógica

Contrato

 
Gráfico 8-  Distribuição da amostra por Situação Profissional 

 

Como podemos constatar 50% dos professores da amostra são de Nomeação 

Definitiva (efectivos na escola), 32,7% pertencem ao Quadro de Zona Pedagógica e 

17,3% são contratados (sem vinculo à escola). 

 

 

 



Formação de Professores para o Ensino da Matemática no Ensino Básico a Alunos com DV 

   

  53 
   
   
 

 

II- O Ensino da Matemática a Alunos com Deficiência Visual 
 

1. O aluno com deficiencia visual que tem na sua turma que ano se encontra a 

frequentar? 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

Ano de Frequência dos alunos com Deficiência Visual

1º ano

2º ano

3º ano

4º ano

5º ano

6º ano

7º ano

8º ano

9º ano
Ano de Frequência dos alunos com
Deficiência Visual

9,6% 7,7% 3,9% 7,7% 17,3% 1,9% 9,6% 25,0% 17,3%

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano

 

Gráfico 9 – Ano de Frequência dos alunos com Deficiência Visual 
 

 Como podemos observar pelo gráfico nº9 temos: 

No 1º ano 9,6% 

No 2º ano 7,7%  

No 3º ano 3,9% 

No 4º ano 7,7% 

No 5º ano 17,3% 

No 6º ano 1,9% 

No 7º ano 9,6% 

No 8º ano 25,0% 

No 9º ano 17,3% 

 

Constatámos ainda que a persentagem do 1º e 7º anos coincidem, assim como, a 

persentagem do 2º e 4º anos e os 5º e 9º anos. Regista-se a maior persentagem de alunos 

no 8º ano, sendo o ano menos frequentado o 6º ano seguido do 3º ano de escolaridade. 
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2 - O aluno que tem na turma é cego  ou  tem baixa visão? 

   

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

Cego

Baixa Visão

Alunos com Deficiência Visual

Baixa Visão

Cego

Série1 71,2% 28,8%

Cego Baixa Visão

 
Gráfico 10 – Alunos com Deficiência Visual 

 

 Através da informação dada pelos professores 71,2% dos alunos são cegos e 

28,8% têm baixa visão, quando nos referimos a cegueira e a baixa visão referimo-lo 

segundo a caracterização feita pela OMS  a que nos referimos no quadro 1 deste estudo.  

a) Se é cego qual o problema que o levou à cegueira? 
 
Problema que o levou à cegueira 

 
Frequência 

Amaurose Congénita de Leber 1 

Cataratas Congénitas2 1 

Deslocação da Retina 1 

Doença de Besteine 1 

Glaucoma Congénito 7 

Glaucoma congénito bilateral 3 

Hidrocefalia 1 

Microftalmia 1 

Não é conhecida a verdadeira causa 1 

Não responderam 11 

Nasceu com miopia elevada 1 

Nistagmus 5 

Retinopatia da Prematoridade 3 

Problema genético 3 

Retinoblastoma Bilateral 2 

Retinopatia 6 

Síndrome de Alstron 1 

Sindrome Kearns-Sayne 1 

Tumor Cerebral 1 

Quadro 4- Problema que o levou à Deficiência Visual 
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 Aqui as respostas foram muito dispares e houve 11 professores que não 

responderam o que demonstra que não sabe ou não conhece a razão porque o seu aluno 

tem deficiência visual. Passamos a apresentar as respostas: 

 Como podemos observar, no quadro 2, apresenta as frequências obtidas nas 

diferentes patologias dos alunos com deficiência visual que frequentam as turmas dos 

professores de matemática do ensino básico que constituíram a nossa amostra final. 

 Dos dados recolhidos neste estudo e tendo em atenção os professores que 

conhecem o tipo de patologia dos seus alunos,  podemos constatar que as causas mais 

frequentes do grave comprometimento visual, estão relacionadas com o globo ocular 

(glaucoma congénito), que apresenta a maior frequência, seguida por patologias da 

retina (retinopatia), e pelo nistagmus apresentando algumas doenças as mesmas 

frequências. 

 Pela literatura consultada, verificámos que as principais causas das deficiências 

visuais registadas neste estudo parecem ser concordantes com estudos realizados e que 

estarão na base do programa Visión 2020 (Bulletin of the WHO, 2001) como estando 

entre as principais causas de cegueira. 

 

3 - Tem algum conhecimento sobre a deficiência visual? 

  

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

Tem algum conhecimento sobre a deficiência 
visual?

Não Respostas

Sim

Não 

Série1 1,9% 40,4% 57,7%

Não Sim Não 

 
Gráfico 11– Conhecimento sobre a deficiência visual 

 
 Como podemos observar 57,7% dos professores da amostra não tem 

conhecimentos sobre a deficiência visual, 40,4% tem alguns conhecimentos sobre a 

deficiência visual e 1,9% dos professores não responde. 
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a) Se tem conhecimento como o obteve? 

     

0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

Não Resposta

Curso de especialização

Curso curto de Formação

Outros

Se tem Conhecimento como o obteve?

Outros

Curso curto de Formação

Curso de especialização

Não Resposta

Série1 55,8% 3,8% 15,4% 25,0%

Não Resposta
Curso de 

especialização
Curso curto de 

Formação
Outros

 

            Gráfico 12 – Como obteve o Conhecimento sobre a deficiência visual 

 

  Segundo a tabela podemos verificar que 55,8% dos professores da amostra não 

respondeu, 3,8% tem curso de especialização, 15,4% fez curso de curta duração de 10 a 

50 horas, 25,0% da amostra refere que obteve conhecimento sobre a deficiência visual 

através dos professores de Apoio da Deficiência Visual da escola e outros professores 

referiram que obtiveram conhecimento através de pesquisa feita pelos próprios. 

 

b) Considera que essa informação recebida foi suficiente para se sentir 

preparado(a) para atender esses alunos? 

 

            

0,0%

50,0%

Considera que essa informação recebida foi suficiente 
para se sentir preparado(a) para atender esses alunos?

Não Resposta

Sim

Não 

Série1 42,3% 15,4% 42,3%

Não Sim Não 

 
           Gráfico 13 -  Considera a informação adequada 

 
Apenas 15,4% dos professores da amostra afirmaram que a informação recebida 

sobre a deficiência visual foi suficiente e 42,3% considera que essa informação não foi 

suficiente. Temos ainda 42,3% da amostra de professores que não respondeu. 
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4 - Se não teve formação adequada para ensinar alunos com deficiência visual 

considera que  

a) lhe foi dada informação para o atendimento desses alunos? 

                       

0,0%

50,0%

100,0%

Se não teve formação adequada para ensinar alunos com 
deficiência visual considera que lhe foi dada informação 

para o atendimento desses alunos? 

Não Resposta

Sim

Não

Série1 7,7% 59,6% 32,7%

Não Sim Não

 
                                 Gráfico 14 – Informação adequada para o atendimento de alunos com DV 
 

 Como verificamos 59,6% dos professores considera que a informação que lhe foi 

dada sobre a dificiência visual para o atendimento de alunos com DV foi adequada, 

32,7% considera que essa informação não foi adequada e 7,7% não respondeu. 

Se respondeu sim como classifica a informação dada e o tipo de apoio técnico 

pedagógico recebido? 

 

                            

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

Como Classifica a informação dada e o tipo de apoio 
pedagágico recebido?

Bom

Suficiente

Insuficiente

Nulo

Não Respostas

Série1 7,7% 34,6% 17,3% 0,0% 40,4%

Bom Suficie Insufici Nulo Não 

 
                                       Gráfico 15 – Informação adequada e tipo de apoio técnico pedagógico 
 

  Como podemos observar 7,7% dos professores da amostra classifica a informação 

dada e o tipo de apoio técnico pedagógico recebido como bom, 34,6% classificam-no  

como sendo suficiente, 17,3% classificam como insuficiente. Temos ainda 40,4% de 

professores que não respondeu. 
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c) Foi-lhe dada informação sobre os materiais e equipamentos disponíveis? 

 

    

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Foi-lhe dada informação sobre os materiais e equipamentos 
disponíveis?

Não Resposta

Sim 

Não

Série1 7,7% 75,0% 17,3%

Não Resposta Sim Não

 
   Gráfico 16 – Informação adequada sobre os materiais e equipamentos disponíveis para alunos com DV 
 

 75,0%  dos professores da amostra responderam que lhe tinha sido dada 

informação sobre os materiais e os equipamentos disponíveis para o atendimento a 

alunos com DV nas aulas de matemática, 17,3% da amostra considera que não lhe foi 

dada essa informação, e 7,7% não respondeu. 

 

 Se respondeu sim o que utiliza o seu aluno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

Quadro 5 – Material utilizado pelo aluno com DV 

Material utilizado pelo aluno Frequência 

Máquina Braille   33 

Régua graduada em relevo   12 

Esquadro graduado em relevo   8 

Transferidor graduado em relevo   5 

Cubaritmo   14 

Placa de borracha   9 

Carretilha   8 

Compasso de carretilha   5 

Máquina de calcular falante   19 

Outros, quais?  Computador 8 

 Lupa Manual 7 

 Lupa de Mesa 2 

 Lupa TV 2 

 Estirador de Mesa 2 

 Candeeiro de luz fria 2 

 Telescópio 8x20 1 

 Quadro Branco 1 

 Materiais com letra ampliada 1 

 Leituril 1 
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 Como podemos observar o quadro 3 apresenta as frequências obtidas na utilização 

dos diferentes materias utilizados pelos alunos com deficiência visual que frequentam as 

turmas dos professores de matemática do ensino básico que constituíram a nossa 

amostra final. 

 Dos dados recolhidos neste estudo, podemos constatar que a frequência mais 

elevada é a utilização da máquina braille, seguida da utilização da máquina de calcular 

falante, do cubarítmo, da régua  graduada em relevo. Temos ainda a utilização da placa 

de borracha, com a mesma frequência o esquadro em relevo, a carretilha e o 

computador, a seguir a lupa manual.  

 Todos os outros materiais são utilizados com uma baixa frequência.    

 

5 - O aluno tem o livro de Matemática devidamente adaptado à sua deficiência? 

 

0,0%

50,0%

100,0%

O aluno tem o livro de Matemática devidamente 
adaptado à sua deficiência? 

Não Resposta

Sim

Não

Série1 3,8% 65,4% 30,8%

Não Sim Não

 
Gráfico 17 -  Livro adaptado à deficiência 

 
  

 Como podemos observar 65,4% dos professores da amostra referem que os seus 

alunos têm o livro de Matemática adaptado à sua deficiência, 30,8% afirma não ter o 

livro adaptado à sua deficiência e 3,8% não respondeu. 

 

 É de notar que, dos professores que dizem ter o livro adaptado à deficiência do 

aluno, a maioria lamenta que os capítulos dos livros cheguem sempre atrasados em 

relação à planificação da matéria que é enviada para a editora. 
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6 - Identifique as principais dificuldades sentidas enquanto docentes da turma com 

um aluno com deficiência visual: 

 
Identifique as principais dificuldades sentidas enquanto docente da turma com um aluno com 
deficiência visual:  
  Frequência 
a)- Necessidade de maior conhecimento sobre a deficiência visual               3 
b) - Falta de material pedagógico adequado às necessidades educativas individuais do aluno                4 
c)- Insegurança relativamente ao desenvolvimento de estratégias de ensino/aprendizagem a 
aula de Matemática               7 
a)- Necessidade de maior conhecimento sobre a deficiência visual/b)- Falta de material 
pedagógico adequado às necessidades educativas individuais do aluno        7  
a)- Necessidade de maior conhecimento sobre a deficiência visual/c)- Insegurança  
relativamente ao desenvolvimento de estratégias de ensino/aprendizagem a aula de 
Matemática 

                     
  
                6 

b)- Falta de material pedagógico adequado às necessidades educativas individuais do aluno 
/c)- Insegurança relativamente ao desenvolvimento de estratégias de ensino/aprendizagem a 
aula de Matemática    4  
a)- Necessidade de maior conhecimento sobre a deficiência visual/b)- Falta de material 
pedagógico adequado às necessidades educativas individuais do aluno/ 
c)- Insegurança relativamente ao desenvolvimento de estratégias de ensino/aprendizagem a 
aula de Matemática              20 
Não responderam              1 

 
Quadro 6 – Principais dificuldades sentidas pelos professores 

 
 

 A distribuição dos docentes inquiridos relativamente a esta questão foi a seguinte: 

3 docentes da amostra referem só a necessidade de maior conhecimento sobre a 

deficiência visual. 

4 docentes referem só a falta de material pedagógico adequado às necessidades 

educativas individuais do aluno com DV. 

7 docentes referem só a insegurança relativamente ao desenvolvimento de estratégias de 

ensino/aprendizagem na aula de Matemática. 

6 docentes referem a alínea a) e a b) juntas. 

4 docentes  referem a alínea b) e c) em simultâneo. 

20 docentes referem as três alíneas 

1 docente não respondeu.  
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7 - Como considera o seu aluno com deficiência visual relativamente à 

Matemática? 

   

0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%

Bom

Suficiente

Com muitas dificuldades

Como considera o seu aluno com deficiência visual relativamente 
à Matemática?

Com muitas dificuldades

Suficiente

Bom

Série1 25,0% 34,6% 40,4%

Bom Suficiente Com muitas 

 
Gráfico 18 – O aluno com DV e a relação com a matemática 

 

  Neste gráfico podemos observar que para 25% dos professores o seu aluno com 

DV é bom em matemática, para 34,6% dos professores os alunos com DV são 

suficientes e para 40,4% dos professores os seus alunos têm muita dificuldade na 

matemática. 

 

8 – Comparando o seu aluno com deficiência visual com os outros alunos da 

mesma turma como classifica o seu rendimento?   

 

             

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

Comparando o seu aluno com deficiência visual com os 
outros da mesma turma como classifica o seu 

rendimento?

Não Resposta

Melhor

Equiparado

PiorSérie1 1,9% 15,4% 42,3% 40,4%

Não Melhor Equipara Pior

 
Gráfico 19 – Classificação do rendimento do aluno com DV na matemática 

 

 Ao observarmos as respostas dadas pelos professores à questão nº8, sobre como 

classificam o seu aluno com DV comparando-o com os outros alunos da turma, 

constatámos no grupo de 52 professores, 15,4% deles dizem que o aluno com DV é 

melhor na matemática que os outros alunos da turma. 
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 Para 42,3% dos professores  o seu aluno é equiparado aos outros alunos na aula de 

matemática em relação ao seu rendimento, e para 40,4% o seu aluno é o pior no 

rendimento matemático em relação aos outros alunos da turma, 1,9% dos professores 

não responderam. 

 

 

Discussão Dos Resultados 

 A discussão dos resultados decorre da análise dos dados recolhidos através dos 

questionários e do seu tratamento estatístico. 

 A  amostra é constituída por professores essencialmente do sexo feminino 

(73,1%).  

 A faixa etária mais representada é dos 31 a 40 anos e a dos 41 a 50 anos, ambas 

com 36,5%  e a menos representada a dos professores com mais de 61 anos (1,9%).  

 Mais de metade da amostra (59,6%) é composta por professores com menos de 16 

anos de tempo de serviço.  

 Constatámos que a maioria dos  professores da amostra tem uma licenciatura 

(92,3%), embora só 42,3% seja licenciado em Ensino da Matemática e  19,2% dos 

professores têm formação académicas que se distribuem por várias áreas (Curso de 

Economia, Físico-Quimica, Engenharia Civil, Engenharia Geográfica, Engenharia 

Química). 

 A maioria dos professores da amostra exerce a sua actividade docente no 3.º ciclo 

do ensino básico (51,9%). Por outro lado, relativamente à situação profissional o quadro 

de nomeação definitiva é o mais representativo (50,0%) 

  Apresentamos esta análise com base nas questões de investigação definidas no 

grupo II do questionário do nosso estudo. 

  Relativamente aos alunos a maioria frequenta o 3º ciclo (51,9%) e são cegos. 

  No que respeita à questão “Se é cego qual o problema que o levou à cegueira?”, 

houve 11 professores que não responderam o que demonstra que não sabe ou não 

conhece a razão porque o seu aluno tem deficiência visual.  

 Na pergunta “E com que idade perdeu a visão?” nenhum professor respondeu, o 

mesmo aconteceu com a pergunta seguinte “Se tem baixa visão qual é o seu 

problema?”. Daqui concluimos que, ou os dados não estão no processo do aluno, ou os  
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professores não conhecem o processo do seu aluno, ou esses professores consideram 

estas informações irrelevantes. 

 No entanto, no que se refere a estas questões relativas à doença ocular do aluno é 

importante que o professor detenha essa informação. Também deve ser informado sobre  

a indicação de óculos e/ou lentes especiais. Com esse tipo de informações o professor 

irá entender, mais facilmente, as dificuldades visuais dos alunos e valorizar a 

necessidade de modificações ambientais e adaptações de materiais. 

 O professor deve receber também a informação sobre a acuidade visual e o campo 

visual dos alunos com DV,  ser  esclarecido quanto à visão para longe e para perto, e 

ainda, quanto à locomoção desses alunos. Com esses dados será possível ao professor 

melhor equacionar a distância visual entre o aluno e o objecto a ser percebido e qual o 

tamanho de letra a ser utilizado. Com as informações do campo visual, o professor 

poderá posicionar os materiais de forma a que o aluno os perceba mais rapidamente.    

 Relativamente à Formação de Professores, no que diz respeito à Deficiência 

Visual, a maioria dos professores (57,7%) diz não ter conhecimento da mesma e 40,4% 

dos professores diz ter algum conhecimento sobre a deficiência visual. Destes, 15,4% 

referiu ter frequentado cursos de formação de curta duração de 10 a 50 horas; 25% da 

amostra afirma que obteve conhecimento sobre a deficiência visual através dos 

professores de Apoio da Deficiência Visual da escola e outros professores referiram que 

obtiveram conhecimento através de pesquisa feita por eles  próprios. O que nos leva a 

concluir que devem ser desenvolvidos mais cursos de formação/informação específicos 

sobre a deficiência visual para os professores se sentirem mais confiantes na actuação 

com alunos com DV. 

 A maioria dos professores (42,3%) declara não ter, ou não ter sido, suficiente tal 

formação para se sentir preparado para atender esses alunos. No entanto, 

paradoxalmente, a maioria dos professores considera que lhes foi dada informação 

suficiente para atender os alunos com DV. 

 Verificámos que a maioria dos professores considera que lhe foi dada informação 

adequada sobre os materiais e equipamentos disponíveis. Embora tenhamos ainda 25% 

dos professores que não responderam ou não tiveram informação sobre os materiais e 

equipamentos. 

 Justifica-se, assim, que todos os professores devem receber  

informações/orientações para interagirem com os alunos portadores de DV, pois, caso  
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contrário, estes alunos correm o risco de não terem as mesmas oportunidades na sala de 

aula.    

 Concluímos também que o material mais usado pelos alunos na sala de aula é a 

máquina braille, o cubaritmo e a máquina de calcular falante. 

 Ao analisarmos os dados sobre se o aluno tem “o livro de Matemática adoptado 

devidamente adaptado à sua deficiência”, pudemos constatar que 65,4% tem o livro 

devidamente adaptado mas constatámos também que 30,8% dos professores dizem que 

os seus  alunos não  têm o livro adaptado, havendo um acréscimo de dificuldades 

sentidas por estes alunos durante o ano lectivo no seu processo de ensino/aprendizagem 

em relação aos outros alunos. 

 Ao observarmos as respostas dadas à questão “Identifique as principais 

dificuldades sentidas enquanto docentes da turma com um aluno com deficiência 

visual” do segundo grupo do questionário, 20 professores referem as três alíneas em 

simultâneo, a) a necessidade de maior conhecimento sobre a DV, b) falta de material 

pedagógico adequado às necessidades educativas individuais do aluno, c) insegurança 

relativamente ao desenvolvimento de estratégias de ensino/aprendizagem na sala de aula 

de Matemática. 

 Relativamente à pergunta “Como considera o seu aluno com deficiência visual 

relativamente à Matemática?” do questionário a maioria dos professores considera que 

os alunos com DV têm muita dificuldade na aprendizagem. Mas constatámos ao  

analisarmos os dados da pergunta seguinte que os professores consideram os alunos 

com DV equiparados aos outros alunos.  Então, paradoxalmente, a DV não parece ter 

qualquer interferência na aprendizagem. 

 

 

Recomendações/Sugestões 

 
 Perante as necessidades dos alunos com DV algumas recomendações/sugestões 

não podem deixar de ser consideradas. Assim, poderão ser referidas como fundamentais 

as que a seguir se apresentam. 

 Uma avaliação dos alunos com DV em serviços especializados, contemplando os 

aspectos clínicos e educacionais, uso de melhor correcção, utilização do resíduo visual e  
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necessidade de indicação de recursos ópticos e não ópticos. 

 A necessidade de o oftalmologista estar consciente da necessidade de orientação 

ao professor do aluno portador de DV, o intercâmbio entre o oftalmologista e os 

profissionais que actuam na educação, vai auxiliar o processo educacional. Orientação 

inicial por meio de relatório do serviço de oftalmologia sobre o aluno com DV, 

contendo dados aplicáveis à situação da sala de aula, encaminhados preferencialmente 

no início do ano lectivo. 

 A necessidade de uma orientação contínua sobre o aluno com DV, principalmente 

em situações que haja alterações visuais ou em relação ao uso de óculos, recursos 

ópticos ou recursos não ópticos. 

 Torna-se também essencial o fornecimento aos professores de literatura 

especializada sobre a deficiência visual, enfatizando tanto os aspectos relativos ao aluno 

cego como ao aluno com baixa visão; a existência de cursos de formação específica de 

curta duração para os professores e ainda a adaptação de materiais e modificações 

ambientais. 

 

 

CONCLUSÕES 

 
 Concluir um estudo, qualquer que seja a sua natureza, é sempre um meio de 

reflectir sobre tudo o que foi feito. 

 Na primeira parte dedicámo-nos à revisão da literatura, a partir da qual, tentamos 

elaborar as principais linhas subjacentes ao tema e que de certo modo o enquadram 

teoricamente. 

 O objectivo principal deste estudo é contribuir para um melhor conhecimento das 

percepções dos professores de matemática do ensino básico que têm  alunos com DV 

nas suas turmas, para que se proceda a um atendimento educativo mais eficaz a estes 

alunos. 

 Não pretendemos com este estudo qualquer tipo de generalização, contudo é 

possível uma contribuição ao nível da sensibilização da comunidade educativa para os 

direitos dos alunos com DV. 

 Os dados recolhidos neste estudo no trabalho de campo possibilitam-nos um  
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conhecimento mais real e pormenorizado das percepções dos professores de matemática 

do ensino básico sobre os alunos com DV. 

 Cerca de 25,0% dos professores consideraram que os alunos com DV são bons a 

matemática, e, comparando os alunos com DV com os seus pares do mesmo nível 

etário, 15,4% são mesmo melhores, enquanto 42,3% se podem equiparar.  

 Relativamente aos professores verifica-se que há uma grande percentagem 

(57,7%) que não tem qualquer tipo de conhecimento sobre a deficiência visual e quando 

a têm esta nem sempre é suficiente. 

 É de salientar que uma grande maioria de professores que constituem a amostra 

(75,0%) consideram ter tido informação sobre os materiais e equipamento a utilizar por 

estes alunos e que destes alunos 65,4% possuem o livro adaptado. 

 Embora estes resultados obtidos possam ser considerados promissores para uma 

cada vez melhor aprendizagem da matemática dos alunos com DV, muito há ainda a 

fazer, sobretudo relativamente à informação a proporcionar ou mesmo em relação à 

formação de professores, para que cada vez mais estes alunos possam sentir que a sua 

inclusão é uma realidade. 

 Acreditamos ter conseguido registar algumas das nossas preocupações. 

Entendemos, no entanto, que deste estudo possam surgir pistas, levando a despertar 

consciências para o direito que todos temos enquanto cidadãos, a um meio mais 

acessível, permitindo que a educação das pessoas com Deficiência, qualquer que ela 

seja, faça parte integrante do sistema educativo, como está previsto na Constituição da 

República Portuguesa. 

 Assim a mudança em termos de atitude tem de ser pensada e realizada no campo 

educativo com vista essencialmente à  prática inclusiva de todos os alunos abordada 

numa perspectiva sistémica, ou seja, pondo em interacção efectiva os diversos 

elementos que intervêm neste processo, docentes, técnicos, alunos, pais e modos de 

organização e funcionamento das escolas.   

 As escolas são as unidades nucleares da acção educativa que vão permitir as 

alterações necessárias no processo de ensino/aprendizagem de forma a responderem a 

um dos direitos fundamentais de todos os alunos, o direito a uma educação igual e de 

qualidade que tenha em conta as suas necessidades. 

 Nóvoa (1990) e Correia (1997), entre outos autores referidos no enquadramento 

teórico deste estudo, consideram a formação dos professores  um aspecto da maior   
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relevância para se alcançar melhores patamares educacionais, garantindo a qualificação 

dos docentes, para exercer, com cada vez maior competência, as atribuições que o 

trabalho com estes alunos específicos exige. 

 É necessário que os docentes detenham formação das necessidades específicas dos 

alunos com DV atendendo às suas necessidades desde o uso funcional da visão, à 

etiologia, o tipo de patologia, a natureza da deficiência visual e a altura do aparecimento 

da mesma, até à organização curricular e à intervenção educativa específica.  Mazzota 

(1993) defende que “o fundamental é que os professores tenham uma formação 

consistente, …, e não um preparo circunstancial”. 

  Ao longo do nosso estudo utilizámos muitas vezes o termo “todos”, pois embora 

se diga que a escola é para todos, muito há ainda a fazer, como constatámos, quando 

utilizamos o termo todos, isto significa que nenhuma diferença deve ser imposta, quer 

pela sociedade quer pelo meio físico circundante a pessoas com mobilidade reduzida. 

 Ao efectuarmos este estudo, propomo-nos com ele despertar consciências, 

sensibilizando a comunidade educativa, para a importância da mudança de concepções e 

atitudes face ao processo educativo, como também para a necessidade de criar 

condições de acessibilidade que permitam a todos os alunos com deficiência visual 

desenvolver-se emocional, social e culturalmente.  

 Melhorar as condições de ensino/aprendizagem na Escola é formar gerações mais 

preparadas para viver na sua plenitude, livremente, sem preconceitos e sem barreiras. 

Como diz Porter (1998) nesta nova abordagem inclusiva, é fundamental que o docente 

acredite e seja capaz de aceitar a responsabilidade do progresso de todos os alunos.  

 Estamos inteiramente de acordo com Ainscow (1995) quando afirma que a 

procura da excelência na Escola é a procura da excelência nos alunos. Assim, a 

valorização do professor é um dos alicerces de todo o processo educativo e acreditarmos 

que o seu aperfeiçoamento contribuirá para uma escola realmente mais justa e inclusiva. 

 Contudo, é necessário que a escola se organize no sentido de proporcionar o 

adequado atendimento à diferença. 

 Não se muda a Escola com um passe de mágica, mas a implementação de uma 

Escola de qualidade, que é igualitária, justa e acolhedora para todos, é um sonho 

possível. 
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