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RESUMO 

 

A sociedade contemporânea se encontra frente ao desafio da Educação Inclusiva, uma vez que 

esta preconiza os ideais de igualdade e qualidade na Educação, de forma universal. Logo, a 

inclusão de alunos com deficiência na escola de Ensino Regular implica adaptações 

curriculares e significativas mudanças na prática da avaliação da aprendizagem, uma vez que, 

tradicionalmente, tal prática está pautada na classificação, seleção e exclusão, estando em 

oposição ao processo formativo preconizado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB 9394/96). Nessa perspectiva, esta pesquisa teve como objetivo geral 

investigar a prática de avaliação da aprendizagem junto a alunos com DI incluídos em classes 

regulares do Ensino Fundamental da rede pública do município de Jijoca de Jericoacoara-CE. 

E, como objetivos específicos, buscou: i) pesquisar as concepções referentes à Deficiência 

Intelectual, Inclusão Educacional e Avaliação da Aprendizagem dos professores; ii) 

identificar os procedimentos e instrumentos avaliativos utilizados pelos professores junto aos 

alunos com DI; iii) conhecer as dificuldades relacionadas à avaliação da aprendizagem dos 

alunos com DI através de professores, alunos e seus familiares ou responsáveis; e iv) coletar 

sugestões do professor, alunos e seus familiares ou responsáveis para a melhoria da avaliação 

da aprendizagem desse alunado. Como aporte teórico, relativo ao percurso histórico da 

Avaliação Educacional, embasou-se na perspectiva de Vianna (2014, 2005, 2000, 1989); em 

relação à inclusão e avaliação de alunos com DI, sob a óptica de Beyer (2005) e no que diz 

respeito à avaliação formativa, em Hadji (2001). Logo, trata-se de uma pesquisa de natureza 

qualitativa. Os instrumentos utilizados, para a de coleta de dados foram as entrevistas, 

questionários semiestruturados, análise documental e observações. Os dados foram reunidos 

em unidades de sentido e analisados à luz da hermenêutica de Heidegger. As amostras foram 

compostas por 6 professores, 4 coordenadores pedagógicos, 3 diretores escolares e 4 

familiares de alunos com DI, totalizando 17 sujeitos. Os resultados indicam que o ambiente 

escolar ao qual essas crianças se encontram ainda não está plenamente adequado às suas 

especificidades, para que seja efetivada a inclusão. E as principais dificuldades apontadas 

pelos sujeitos dizem respeito à falta de formação continuada direcionada à temática da 

inclusão, bem como avaliação da aprendizagem dos alunos com DI, indicando, ainda, 

concepções limitadas ao que concerne à Educação Inclusiva. 
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ABSTRACT 

 

Contemporary society faces the challenge of Inclusive Education, since it recommends the 

ideals of equality and quality in Education, universally. Therefore, the inclusion of students 

with disabilities in mainstream education involves curricular adaptations and significant 

changes in the practice of learning evaluation, because this practice traditionally bases on 

classification, selection and exclusion, as opposed to the formative process recommended by 

the Law of Guidelines and Bases of National Education (LDB 9394/96). In this perspective, 

this research aimed to investigate the practice of learning evaluation with students with 

Intellectual Disability (ID) included in mainstream classes of Elementary Education of the 

municipal educational system of Jijoca de Jericoacoara-CE. The specific objectives of this 

study were: i) research the concepts of the teachers about Intellectual Disability, Educational 

Inclusion and Learning Evaluation; ii) identify the procedures and instruments that teachers 

use to evaluate the students with ID; iii) know the difficulties relating to the learning 

evaluation of students with ID through teachers, students and their relatives or guardians; and 

iv) collect suggestions from the teacher, students and their relatives or guardians in order to 

improve the learning evaluation of this students. The perspective of Vianna (2014, 2005, 

2000, 1989) concernig to the historical course of Educational Evaluation, the insights of 

Beyer (2005) in relation to the inclusion and evaluation of students with ID, and the viewpoint 

of Hadji (2001) on the formative evaluation substantiated the theoretical input. Thus, we are 

dealing with a qualitative research. We used interviews, semi-structured questionnaires, 

documentary analysis and observations to collect data. We gathered the data in units of 

meaning and we analyzed them in the light of Heidegger's hermeneutics. Six teachers, four 

pedagogical coordinators, three school principals and four relatives of the students with ID 

composed the samples, totaling 17 subjects. The results indicated that the school environment 

where these children are still not fully adapted to their specificities, preventing the inclusion. 

The main difficulties pointed out by the subjects concerned to the lack of continuous training 

directed to the theme of inclusion, as well as learning evaluation of the students with ID and 

limited conceptions about Inclusive Education. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O cenário contemporâneo da Educação no Brasil segue as tendências mundiais de 

inclusão social, principalmente das pessoas com deficiência, através do estabelecimento da 

democratização do ensino e da prática obrigatória da inclusão nas escolas. Pletsch e Oliveira 

(2014) asseveram que a inclusão escolar vem se constituindo, nas últimas décadas, como 

política prioritária na Educação brasileira, ocasionada principalmente a partir da década de 

1990. As referidas autoras ressaltam que esta foi impulsionada pela Declaração de Salamanca 

- considerada um marco para a Educação Especial1 (UNESCO, 1994) -, tendo seus princípios 

incorporados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei 9.394/96), que 

dedica o capítulo V à Educação Especial (BRASIL, 1996). 

As leis inclusivas brasileiras vêm corroborar com a afirmativa de que a melhor e 

mais completa proposta pedagógica é a Educação Inclusiva, conforme experiências em vários 

países do mundo têm indicado (BEYER, 2005). Entendemos que a escola precisa rever seus 

valores e se adaptar a essa nova realidade, abandonando práticas excludentes, ao passo que 

passa a reconhecer, finalmente, que as singularidades dos sujeitos que trabalham são distintas 

umas das outras, e que as pessoas não são categorizáveis, sem discriminações, sem ensino à 

parte para quem possui maior ou menor privilégios (STAINBACK, 1999).  

Sob esse prisma, Valentim (2011) advoga que a escola, como segunda instituição 

socializadora da criança (a primeira é a família), constitui um espaço de diversidade que 

abriga a heterogeneidade e a diversidade, devendo, portanto, substituir práticas avaliativas 

restritas, segregadoras e estáticas por práticas que respondam às especificidades do aluno com 

deficiência oferecendo, assim, a estes, a oportunidade do desenvolvimento máximo de suas 

aprendizagens, e de inclusão na sociedade, em igualdade de condições educativas, de acesso e 

permanência na escola.  

Nesse cenário, Esteban (2001) nos apresenta uma discussão rumo a um 

movimento de confronto, em que a avaliação da aprendizagem, baseada em objetivos únicos 

para todos os alunos, é um caminho para a exclusão de muitos, e não para a inclusão de todos. 

Destarte, a avaliação não é um momento somente para julgar a aprendizagem, mas, sobretudo, 

para a construção do conhecimento, em que os alunos podem expressar suas possibilidades de 

avanço e consequente superação. 

                                                           
1 Art. 58.  LDB 9394/96 - Entende-se por Educação Especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação 

escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 
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Tomando como base as observações e inquietações vivenciadas no decorrer da 

minha trajetória profissional, que serão descritas a seguir, constituindo-se em objeto de 

reflexão pessoal, aliado à escassez de pesquisas no campo de estudo, esse tema merece 

reflexão, uma vez que “a reflexão em avaliação educacional produz explicações que permitem 

o surgimento de outros elementos teóricos, ou seja, a análise crítica é o caminho para 

construção de novas ideias, novos conhecimentos” (VIANNA, 2000, p. 19).  

É fato que os professores não se sentem confortáveis para realizar a avaliação da 

aprendizagem dos alunos com deficiência. Em parte, porque não conhecem ou não se utilizam 

dos procedimentos adequados para tal fim: cada caso é um caso específico, ou por ainda 

praticarem avaliações engessadas no mecanicismo e tradicionalismo pragmático da ação 

avaliativa. A escola tem optado por realizar avaliações de maneira descontextualizada da 

realidade discente, sendo assim bastante limitada. De acordo com Luckesi (1995), a avaliação 

da aprendizagem é preterida, uma vez que os dados são coletados de maneira acrítica e 

encerram-se neles mesmos. Isto é, não há uma tomada de decisão sobre o que fazer com o 

resultado reproduzido, estando este apenas a serviço de uma ideologia burocrática da escola. 

Os resultados de tais avaliações deveriam oferecer apoio e orientação suficientes 

para que as escolas tenham informações sobre como implementar novas abordagens e 

melhorar a aprendizagem dos estudantes, uma vez que tais resultados precisam chegar até as 

autoridades educacionais competentes, para alimentar as políticas sobre o desenvolvimento e 

a revisão de materiais pedagógicos; a liderança escolar, bem como o gerenciamento e a 

qualificação dos professores (formação inicial e continuada), e o envolvimento dos pais 

(UNESCO, 2015; 2007). 

Vianna (2000) ressalta a complexidade da definição de padrões em Educação. 

Nessa direção, a LDB 9394/96 (BRASIL, 1996) incita o Estado a primar por padrões de 

qualidade. E, nesse contexto, os referidos padrões têm que incorporar as necessidades de um 

sujeito em sua individualidade na condição de ser em desenvolvimento, que está na escola 

para aprender, bem como para o convívio em sociedade. 

Encerrar o trabalho da avaliação apenas com seu resultado é uma arbitrariedade 

para com o sistema de ensino como um todo, principalmente em se tratando de um segmento 

da população historicamente tão excluído, como é o caso das pessoas com DI. Por sua 

condição, estas crianças são sistematicamente menos favorecidas. Nessa perspectiva, seria 

importante conhecer a situação da educação de crianças com deficiência, pois todas são 

merecedoras de uma Educação de qualidade (UNESCO, 2015; 2007). 
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Beyer (2005, p. 63) ressalta que, de forma alguma, “[...] documentos legais, que 

fundamentam as diretrizes educacionais, poderão produzir qualquer transformação ou reforma 

educacional. Se não houver o comprometimento, a disposição, a convicção dos sujeitos 

participantes [...]” desse processo, principalmente os professores, que serão os profissionais 

que trabalharão diretamente com os alunos.  

Compreendo que, se não acolhermos e ouvirmos esses profissionais, a inclusão 

estará fadada a práticas educativas híbridas nas escolas, não satisfazendo as necessidades dos 

educadores, das famílias e, principalmente, dos estudantes. 

Se não trouxermos o educador para o centro do processo inclusivo, se os 

professores não conhecerem ou não fizerem uso dos procedimentos avaliativos adequados 

junto ao alunado com deficiência, corremos o risco de reproduzir os mesmos efeitos sociais 

danosos, ou seja, esses sujeitos continuarão excluídos. Ainda se constata que a pessoa com 

deficiência não aproveita, como deveria, os diversos espaços ocupacionais que a sociedade 

pode oferecer. 

Entretanto, é imperativo frisar, que de acordo com o que Beyer (2005) nos coloca, 

ensinar, bem como avaliar alunos com deficiência, requer especificidades, e tais 

especificidades devem ser trabalhadas no ato do percurso formativo do professor, para que 

não haja tantas lacunas no decorrer desse processo. Logo, torna-se imprescindível investir e 

atender às reais necessidades formativas desses docentes, bem como proporcionar-lhes os 

mecanismos necessários para a realização de tal ação. 

 

1.1 Justificativa da pesquisa 

 

Não se deve desconsiderar o fato de haver a necessidade de uma relação dialógica 

e intrínseca entre o conhecimento adquirido pelo aluno com DI e a forma de avaliá-lo por 

parte dos professores. A consistência desse processo favorecerá a consequente tomada de 

decisões quanto ao restabelecimento de objetivos, metas e reformulação constante do plano de 

trabalho a ser desenvolvido com tais aprendizes. A importância dos procedimentos avaliativos 

adequados concentra-se, principalmente, no fato de nortear e subsidiar diretamente a práxis 

em sala de aula.  

Trabalhar com a avaliação da aprendizagem dos alunos com DI é um desafio para 

todos que fazem parte desse processo. Vale ressaltar que “[...] as características específicas de 

alguns quadros de deficiência dificultam a avaliação pedagógica e o estabelecimento das 

adequações ou adaptações necessárias para se garantir a escolaridade desse aluno” 
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(OLIVEIRA, 2005, p. 55), entendendo-se que “estabelecer formas de avaliação comuns a 

todos os grupos não seria justificável dentro de níveis de desenvolvimento e aprendizagem tão 

amplamente diferenciados, o que torna ainda mais desafiadora a ação avaliativa desse 

processo de ensino-aprendizagem” (Op. cit., p. 56), o que nos leva a refletir sobre as 

necessidades formativas do professor com respeito à avaliação educacional. 

Beyer (2005) sinaliza que a avaliação, na condição de componente essencial do 

ensino deverá levar em consideração o desenvolvimento das relações de ensino e 

aprendizagem, bem como as peculiaridades diante da sua clientela, uma vez que não se pode 

avaliar o desempenho de diferentes crianças com os mesmos critérios ou as mesmas medidas, 

adotando-se, portanto, o critério da individualização da avaliação. Tal critério deverá englobar 

os alunos com deficiência, bem como o conceito de diferença, que “[...] sinaliza para as 

situações individuais, ou seja, ser cego, surdo ou ter uma deficiência mental inclui estados 

individuais carregados de potencialidades, habilidades e, também, adversidades, [...] um 

espectro de habilidades e de limitações” (BEYER, 2005, p. 55)  

Nessa perspectiva, “No decorrer do processo educativo, deverá ser realizada uma 

avaliação pedagógica [...] objetivando identificar barreiras que estejam impedindo o processo 

educativo em suas múltiplas dimensões” (MEC, 2006, p. 09). Logo, para os alunos com 

deficiência auditiva, utilizar-se-á do apoio da Língua Brasileira de Sinais – Libras; para os 

alunos com deficiência visual, o Braile; e para os alunos com baixa visão, mobilidade 

reduzida, e deficiências múltiplas, aparato tecnológico para auxiliar nesse processo.  

 Consoante essa linha de pensamento, a avaliação do aluno com DI deverá 

considerar alguns aspectos principais, tais como: nível de desenvolvimento e condições 

pessoais; o desenvolvimento intelectual e o funcionamento cognitivo; o contexto educacional 

(instituição educacional escolar e ação pedagógica); as aprendizagens escolares; a linguagem 

oral; o meio ambiente, o desenvolvimento afetivo social e as inter-relações sociais, os 

comportamentos e atitudes em situação de aprendizagem do aluno, bem como a família 

(características do ambiente familiar e do convívio familiar) (MEC, 2006; FIGUEIREDO, et 

al, 2010). 

Isto posto, respeitando-se a individualidade do aluno, ao mesmo tempo em que se 

proporcionam mecanismos para identificação e superação de barreiras com vistas à aquisição 

da aprendizagem efetiva, o objetivo da avaliação na Educação, em uma perspectiva inclusiva, 

será alcançado, que é a efetivação da inclusão, com a plena aquisição da aprendizagem e 

desenvolvimento das potencialidades do aprendiz. Esse educando ultrapassará os muros da 
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escola e tentará levar uma vida o mais independente possível, assumindo um papel social 

valorizado. 

Rabiscando as primeiras linhas deste trabalho, eu me senti revivendo os 

momentos mais marcantes da minha trajetória profissional, o que me levou a seguir por esse 

percurso - o da Educação Inclusiva - e o porquê de me dedicar tão veementemente a essa área. 

O tema central dessa investigação originou-se da minha atuação profissional na condição de 

pedagoga da rede pública do Ensino Fundamental da cidade de Jijoca de Jericoacoara-CE 

(2010-), técnica da Secretaria Municipal de Saúde (2000-2010), bem como da realização de 

cursos de formação para Auxiliares de Enfermagem (2003-2005). Nessa trajetória, atuei como 

mediadora dos referidos cursos de formação, e como pedagoga do Núcleo de Atendimento 

Pedagógico Especializado (NAPE)2. 

Quando iniciei o trabalho como mediadora do Curso de Formação Profissional de 

Auxiliares de Enfermagem3, intrigava-me o fato de não haver nenhum aluno com deficiência. 

Também me questionava o motivo de alguns discentes manifestarem significativas 

dificuldades de aprendizagem (desconhecimento das quatro operações matemáticas, leitura 

sem tanta fluência, ler e não compreender bem os textos), e refletia sobre a responsabilidade 

que eu tinha ao promover ou não aqueles alunos, sabendo que iriam lidar diretamente com 

vidas humanas. Minha orientação, a partir de então, era a de que estudassem mais, 

continuassem se dedicando, procurassem um apoio pedagógico, e ressaltava a importância 

desses conceitos, incentivando-os até o final da disciplina a qual ministrava (Imunização4). 

Mesmo ciente da individualidade humana e do espectro de diferença existente entre as 

pessoas, intrigava-me bastante conhecer e entender as causas que levavam algumas pessoas a 

aprender, ao passo que outras não; bem como o que as diferenciava de forma intelectual, e de 

que forma trabalhar com as mesmas. 

Durante a realização desse curso, também observei que demais cursos tanto 

técnicos quanto profissionalizantes estavam sendo abertos (Informática, Turismo, Inglês, 

dentre outros) na cidade, e, averiguando mais de perto, constatei que não havia alunos com 

                                                           
2 Atua como uma das modalidades de Atendimento Educacional Especializado - AEE, que reúne, organiza e 

desenvolve atividades específicas para a clientela do AEE, oferecendo suporte às escolas e às famílias no 

processo inclusivo (PPP – NAPE, 2017).  
3 O grau de instrução exigido para ingresso no curso era o Ensino Fundamental completo. 
4 Imunização é o ato ou efeito de imunizar, tornando-se imune ou refratário a agentes patogênicos por intermédio 

de vacinas. Portanto, a disciplina de imunização consistia em treinar e capacitar os alunos para atuarem em sala 

de vacinação, enfatizando os procedimentos de manuseio, conservação, preparo e administração, registro e 

descarte dos resíduos resultantes das ações de vacinação. Tal ação estaria de acordo com o Parecer COREN - SP 

005/2015 – CT Processo nº 1201/2015 (p.3), estabelecendo que a sala de imunização deveria ser formada “pelo 

enfermeiro e pelo técnico ou auxiliar de enfermagem”. 
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deficiência, e que esses indivíduos, por sua vez, também não participavam ativamente da 

economia da cidade, pois não os vi ocupando espaços de emprego, postos de trabalho, 

principalmente os que manifestavam algum tipo de Deficiência Intelectual (DI)5. Era uma 

cidade, a exemplo de tantas outras cidades do interior do estado do Ceará, seguindo um 

modelo histórico-cultural que não valorizava, mas que subestimava as potencialidades das 

pessoas, além de não proporcionar trabalho e nem mecanismos efetivos de inclusão social 

para essas pessoas. 

No que diz respeito ao NAPE, localiza-se em uma escola situada no município de 

Jijoca de Jericoacoara-CE, constituindo-se num espaço pedagógico, implantado e organizado 

no âmbito da referida escola, no qual funcionam os seguintes serviços multidisciplinares: 

Fonoaudiologia, Pedagogia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Serviço Social e Informática. A 

perspectiva da instituição, a priori, era trabalhar de forma integrada com a família e a escola, 

para que juntas formassem o tripé “família-escola-NAPE”, como balizadores do processo de 

inclusão escolar das crianças e adolescentes público alvo do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 6  – alunos com deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento 

(TGD) e autismo, e altas habilidades/superdotação (BRASIL, 2011).  

Como um dos principais objetivos do NAPE é trabalhar com a inclusão na escola 

regular, uma vez que a cidade não conta com outras formas de ensino para o alunado com 

deficiência, tornou-se comum o contato direto com os professores, bem como visitas 

constantes à escola. A instituição foi inaugurada em 2003 e a cidade é relativamente pequena 

(17.002 habitantes – IBGE 2010).  

Quando comecei a trabalhar no NAPE (2010), não precisei fazer um trabalho tão 

focado sobre a conscientização da inclusão, pois os professores pareciam bem informados 

quanto a essas questões. A necessidade principal era relacionada ao trabalho pedagógico com 

esses alunos, principalmente os estudantes com DI. Os docentes se mostravam angustiados 

por não saberem como lidar com eles. 

Ensiná-los7 era considerado um processo encarado pelos professores como algo 

desafiador, uma vez que estes deveriam levar em consideração o desenvolvimento do aluno 

                                                           
5 Para Pletsch e Oliveira (2014), o uso do referido termo vem sendo indicado pela Associação Americana de 

Deficiência Intelectual e Desenvolvimento (AADID). De acordo com a entidade, a deficiência intelectual 

caracteriza-se por “[...] limitações significativas tanto no funcionamento intelectual como na conduta adaptativa 

e está expresso nas habilidades práticas, sociais e conceituais, originando-se antes dos dezoito anos de idade” 

(AADID, 2010, p. 31). 
6 “O AEE tem como função complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de 

serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na 

sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem” (MEC, Resolução Nº 4, de 2 de outubro de 2009, Art. 2º) 
7 Aqui nos remeteremos aos alunos com Deficiência Intelectual, público-chave de nossa pesquisa. 
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durante a realização das atividades, observando se ele trabalha de modo autônomo ou 

independente. Ademais, esse processo engloba, muitas vezes, ajustamento de material ou de 

ações que favoreçam sua aprendizagem. E tais ajustes podem demandar a utilização de jogos 

pedagógicos, de diferentes materiais concretos, a implementação da aprendizagem 

cooperativa, dentre outros, o que demanda relativo esforço, tempo e dedicação do professor 

(FIGUEIREDO; POULIN; GOMES, 2010).  

Nessa perspectiva, os professores entendiam sua responsabilidade como 

profissionais da área de Educação, mas não se sentiam preparados para lidar com esse público 

em específico. E, quando o assunto era avaliação da aprendizagem, o cenário se tornava ainda 

mais delicado. Alguns educadores se conformavam com a terminalidade específica8 contida 

na legislação, aprovando-os de forma automática, interpretando equivocadamente a lei, ao 

passo que outros chegavam ao outro extremo de martirizarem-se por não saberem como 

avaliar o real progresso e desenvolvimento desse alunado.  

Ao trabalhar com o AEE e a inclusão escolar, observei que os alunos com 

deficiência (principalmente os estudantes com DI), não eram acompanhados em seu 

desenvolvimento pedagógico de forma tão sistemática, assim como acontecia com os demais 

alunos sem deficiência, e que as avaliações externas9 não contemplavam as peculiaridades 

desses discentes.  

Ao realizar tais acompanhamentos, sempre procurava ouvir a fala dos professores, 

bem como dialogar com as crianças sobre como ocorriam as avaliações externas. De modo 

geral, o aluno com deficiência senta-se à frente (nas primeiras carteiras), bem próximo ao 

professor, sentindo significativa dificuldade ao realizar tais avaliações. Salienta-se, entretanto, 

que a quase totalidade desses alunos não sabe que seus resultados não são contabilizados. 

Diante de tal situação, os alunos incluídos, bem como os professores, acabam 

sendo entregues à própria sorte, criando estratégias de relação, inter-relação meio simbiótica, 

mas sem o professor saber ao certo, em muitos casos, se a forma como está trabalhando, 

lidando e avaliando essas crianças é a mais adequada ou não. No decorrer do processo, o 

professor acaba se utilizando das “armas” e mecanismos que possui, tentando adaptar o que 

                                                           
8 LDB 9394/96: “II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a 

conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o 

programa escolar para os superdotados” (BRASIL, 1996).  
9 “Avaliação externa é todo processo avaliativo do desempenho das escolas desencadeado e operacionalizado por 

sujeitos alheios ao cotidiano escolar. Existem vários arranjos possíveis na organização dos processos das 

avaliações externas e, em algumas experiências e/ou etapas, a participação de profissionais das escolas avaliadas 

pode ser contemplada, mas a decisão de implementar uma avaliação do desempenho das escolas é sempre 

externa a elas” (MACHADO, 2012, p. 71-72).  
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pode às características e necessidades desses alunos, o que culmina, em muitos casos, em uma 

sobrecarga de estresse e responsabilidade por parte desse professor. 

Esse processo poderia ser caracterizado como sendo de experimentação. Este, por 

sua vez, é enfatizado por Schmidt (2012, p. 80), ao nos colocar que “[...] aquilo que é 

experimentado já tem um significado particular num contexto significativo”. Porque “Na 

experiência, descobrimos que as coisas aparecem todas ao mesmo tempo, dentro de um 

contexto e com um significado em relação à nossa própria situação [...]” (Op. cit., p. 80). 

A Educação é o pilar da sociedade. Se as relações interpessoais, bem como de 

independência e de experiência dos sujeitos ao qual a escola dispensa cuidados não forem 

levadas em consideração, os mesmos chegarão com uma sensação de incompletude na 

sociedade, não estando aptos a ocupar uma posição produtiva na sociedade.  

Logo, a responsabilidade depositada na escola é grande, em função da diversidade 

de sujeitos, sendo responsável pela aprendizagem e desenvolvimento de todos os educandos, 

com ou sem deficiência. Ao se falar da aprendizagem de alunos com DI, estamos nos 

remetendo a um assunto um tanto delicado na área da Educação, e se formos mais enfáticos, 

ao abordarmos a avaliação da aprendizagem de estudantes com DI em uma perspectiva 

inclusiva, então o cenário se torna ainda mais delicado. Precisamos compreender até que 

ponto a escola, principalmente representada nas figuras do professor e dos alunos com DI, 

está comprometida com esse processo de avaliação, desde a formação profissional desses 

docentes à forma como lidam com a inclusão e utilizam-se dos instrumentais de avaliação que 

estão disponíveis, respeitando-se os pressupostos da qualidade em Educação. 

No que tange à relevância desse estudo para o campo da ciência da Educação, 

para as áreas de ensino e principalmente para a avaliação em uma perspectiva inclusiva, 

cumpre mencionar a escassez de estudos referente a essa temática (avaliação da aprendizagem 

de alunos com DI), o que se configura na emergência de mais trabalhos que abordem o tema 

em questão.  

Portanto, nosso propósito é enxergar um panorama das avaliações, sob o prisma 

de diferentes explanações e proposições dos autores com produções científicas nessa área. Em 

especial, no que diz respeito à avaliação inclusiva. Para tanto, realizamos uma busca na 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) 10; no Banco de Dissertações e 

Teses do portal da Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); no 

                                                           
10 Disponível em: <www.bdtd.ibict.br>. Acesso em: 24 ago. 2017. 
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Repositório Institucional da Universidade Federal do Ceará (UFC), e no repositório universal 

Google Acadêmico. 

Inicialmente, para realizar consulta na BDTD, utilizamos os seguintes 

demarcadores: as palavras-chave Avaliação Educacional, avaliação inclusiva e avaliação de 

alunos com DI. O idioma selecionado foi a Língua Portuguesa, e dada a escassez de trabalhos 

na área, o período de produção foi entre 2010 e 2017 (ano de defesa). Para o primeiro 

demarcador (Avaliação Educacional), encontramos 97 teses e 40 dissertações. Destas, apenas 

duas se aproximavam com o tema em estudo. 

 

   Quadro 1 – Trabalhos acadêmicos que se relacionam com o nosso tema de estudo (Avaliação Inclusiva) 

Tipo Título Autor Instituição 
Ano de 

publicação 

Tese 

Desempenho acadêmico de 

crianças e adolescentes 

usuários de implante coclear 

Patrícia Dominguez 

Campos 
USP 2015 

Tese 

Habilidades funcionais de 

alunos com deficiência 

matriculados no ensino 

infantil: avaliação de 

professores 

Priscilla dos Santos 

Bagagi  
UNESP 2010 

   Fonte: Elaboração própria (2017) 

 

Estes dois escritos, apesar de seus temas distintos, apresentaram proximidade com 

o tema desta dissertação, por demonstrar a avaliação em uma perspectiva inclusiva. 

Entretanto, o primeiro tema aborda a avaliação de alunos com deficiência auditiva, e o 

segundo retrata a avaliação no Ensino Infantil, e não no Ensino Fundamental, etapa de ensino 

pretendido para esta pesquisa.  

Dando sequência às buscas, finalizando a varredura no BDTD utilizando a 

palavra-chave “avaliação inclusiva”, obtivemos o seguinte resultado: 06 teses e 05 

dissertações, mas nenhum desses trabalhos apresentou proximidade com o tema em estudo. Já 

com a utilização dos demarcadores “Avaliação de alunos com Deficiência Intelectual” e 

“Deficiência Intelectual”, encontramos um resultado, o mesmo encontrado no Quadro 1, 

tendo como tema Habilidades funcionais de alunos com deficiência matriculados no Ensino 

Infantil: avaliação de professores. 

Agora, partindo para o Banco de Dissertações e Teses do portal da Capes, 

utilizando-se os demarcadores “avaliação inclusiva” e “avaliação de alunos com deficiência 

intelectual”, encontramos 03 teses e 05 dissertações com proximidade e similitude com o 

tema em pesquisa. Tal resultado corrobora a escassez de pesquisas nessa área. 
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   Quadro 2 – Trabalhos acadêmicos que se relacionam com o nosso tema de estudo (Avaliação Inclusiva) 

Tipo Título Autor Instituição 
Ano de 

publicação 

Tese 

Contribuição de um Programa de 

Intervenção no Desenvolvimento 

das Habilidade Motoras 

Fundamentais de Crianças com 

Deficiência Intelectual 

Leandro Martinez 

Vargas 
UNICAMP 2015 

Dissertação 

Desenvolver potenciais e valorar 

capacidades: avaliação da 

aprendizagem de alunos com 

deficiência intelectual em escolas 

municipais de Fortaleza-CE 

Andreia Vieira de 

Mendonça 
UFC 2014 

Tese 

Avaliação de alunos com 

deficiência intelectual no 

Atendimento Educacional 

Especializado do município de 

Fortaleza-CE: diagnóstico, 

análise e proposições 

Ana Paula Lima 

Barbosa Cardoso 
UFC 2016 

Dissertação 

Avaliação do potencial de 

aprendizagem de alunos com 

deficiência intelectual 

Rosicler Salete 

Machado 
UNIVALI 2013 

Dissertação 

A escolarização de alunos com 

deficiência intelectual à luz da 

perspectiva histórico-cultural: 

avaliação mediada e apropriação 

conceitual 

Mariana Correa 

Pitanga de Oliveira 
UFRRJ 2016 

Tese 

Calcanhar de Aquiles: a 

avaliação do aluno com 

deficiência intelectual no contexto 

escolar 

Ana Marta Bianchi 

de Aguiar 
UFES 2015 

Dissertação 

Concepções sobre os processos de 

avaliação escolar para alunos 

com necessidades educacionais 

especiais sob a ótica docente 

Suzanli Estef da Silva UERJ 2016 

Dissertação 

A educação do aluno com 

deficiência intelectual na rede 

regular de ensino do município de 

São Paulo: considerações sobre o 

processo avaliativo 

Ednalva de Souza 

Moraes Servilha 
UNICID 2014 

   Fonte: Elaboração própria (2017) 

 

E quanto às buscas realizadas no Repositório Institucional da Universidade 

Federal do Ceará (UFC), o resultado foi semelhante ao Banco de Dissertações e Teses do 

portal da Capes. 

Em relação à busca no Google Acadêmico, utilizamos apenas uma categoria de 

demarcadores: “avaliação de alunos com deficiência intelectual”. Aqui, encontramos 18 

resultados: Miccas (2011); Azevedo (2010); Aguiar (2015); Ferreira (2014); Lara (2016); 

Oliveira (2011); Machado (2012); Fernandes (2010); Nascimento (2014); Resende (2016); 

Janes, Brito e Org. (2014); Heradão (2014); Ksmm (2016); Cdempem (2016); Gonzalez 

(2012); Santos (2012), Valentin; Oliveira (2013); Veltrone; Mendes (2011). 
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Os trabalhos de Miccas (2011); Oliveira (2011), Valentin; Oliveira (2013) e 

Veltrone; Mendes (2011) são os que mais se aproximam da minha pesquisa, porque não 

encaram a DI como justificativa para a não-aprendizagem escolar, bem como por abordar a 

dificuldade do professor em avaliar as condições de aprendizagem desse alunado.  

Nesse sentido, notamos que, embora haja ampla disseminação da política de 

Educação Inclusiva, o conhecimento sobre avaliação, nessa perspectiva, ainda é pouco 

abordado. Ao realizarmos levantamento e analisarmos os trabalhos acadêmicos sobre 

avaliação da aprendizagem de alunos com DI, encontramos poucos resultados sobre esse 

tema, o que denota necessidade de uma atenção especial na produção de mais materiais 

científicos e estudos empíricos nessa área de concentração.  

Constata-se uma quantidade restrita de pesquisas científicas que abordam a 

avaliação da aprendizagem do aluno com DI no sistema regular de ensino brasileiro.  

Em função dessas observações dos estudantes com DI no meio educacional, 

algumas indagações se apresentam acerca do processo de avaliação da sua aprendizagem na 

escola regular. Essas considerações nos conduzem, portanto, a formular o problema científico 

da presente pesquisa: como acontecem as práticas avaliativas realizadas junto a alunos com 

DI incluídos em classes regulares do Ensino Fundamental da rede pública do município de 

Jijoca de Jericoacoara-CE? 

Em busca da resposta ao problema formulado, destacamos algumas perguntas:  

Qual a concepção dos professores em relação à Inclusão Educacional e Avaliação 

da Aprendizagem dos alunos com DI? 

Quais procedimentos e instrumentos avaliativos são utilizados pelos professores 

junto aos alunos com DI? 

Quais dificuldades estão relacionadas à avaliação da aprendizagem dos alunos 

com DI através de professores, coordenadores pedagógicos, alunos e seus familiares ou 

responsáveis? 

Que sugestões podem ser dadas por professores, coordenadores pedagógicos, 

alunos e seus familiares ou responsáveis para a melhoria da avaliação da aprendizagem desse 

alunado? 

Para esse propósito, será efetuada uma investigação de natureza qualitativa, com 

base na hermenêutica fenomenológica de Heidegger.  
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1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 Investigar a prática de avaliação da aprendizagem junto a alunos com DI 

incluídos em classes regulares do Ensino Fundamental da rede pública do município de Jijoca 

de Jericoacoara-CE. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Pesquisar as concepções referentes à Deficiência Intelectual, Inclusão 

Educacional e Avaliação da Aprendizagem dos professores; 

 Identificar os procedimentos e instrumentos avaliativos utilizados pelos 

professores junto aos alunos com DI; 

 Conhecer as dificuldades relacionadas à avaliação da aprendizagem dos alunos 

com DI através de professores, coordenadores pedagógicos, alunos e seus familiares ou 

responsáveis; 

 Coletar sugestões do professor, coordenadores pedagógicos, alunos e seus 

familiares ou responsáveis para a melhoria da avaliação da aprendizagem desse alunado. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

Este capítulo apresenta, de forma detalhada, os procedimentos metodológicos que 

foram utilizados para realização do presente estudo. 

Para compor a abordagem teórica desta pesquisa, debrucei-me sobre quatro áreas 

temáticas: o percurso histórico da avaliação; a trajetória da pessoa com deficiência; as 

políticas públicas educacionais inclusivas vigentes no Brasil; e o processo de avaliação de 

alunos com DI. O referido estudo terá como base Beyer (2005), Escorza (2003), Guba e 

Lincoln (2011), Pessotti (1984), Pletsch e Braun (2008) e Vianna (2000), dentre outros. 

Essas leituras serviram como base e subsidiaram a escolha do referencial 

metodológico da pesquisa. Portanto, utilizamos a análise de conteúdo para distinguir e criar as 

categorias para análise de dados e de discurso, na proposição da hermenêutica de Heidegger 

(2014). Logo, o trabalho seguiu os pressupostos do método de análise qualitativo através da 

fenomenologia, configurando-se como uma pesquisa qualitativa. E, para coleta de dados, 

foram utilizados os seguintes procedimentos: observação; análise documental; questionários 

semiestruturados e entrevistas semiestruturadas (gravadas em áudio mp3, e posteriormente 

transcritas). 

Desse modo, minha proposta inicial foi a de ouvir os professores e os 

coordenadores pedagógicos, coletando dados sobre quais instrumentais se utilizam para 

realizar avaliação dos alunos com DI; identificando e catalogando os instrumentos utilizados 

pelos professores e os coordenadores pedagógicos ao avaliarem esses alunos; averiguando 

como esses profissionais se sentem frente ao processo de ter que avaliar um aluno com DI. Se 

eles se sentem capacitados para tal feito, como o fazem com os demais alunos. Se não, qual o 

motivo? E por último, identificar as variantes e os sentimentos envolvidos que os professores 

carregam, ao avaliar um aluno com DI, destacando, sempre, suas contribuições, bem como 

orientações/recomendações e “remediações” nesse sentido.  

Portanto, não procuramos uma inclusão efetiva para poucos, e sim para todos. 

Todos têm direito de aprender e se desenvolver, uma vez que a educação é um direito 

garantido a todas as pessoas, com ou sem deficiência, ao longo de toda a vida (Nota Técnica 

06/2011- MEC/SEESP/GAB; CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 
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2.1 Universo e amostra da pesquisa 

 

2.1.1 Lócus da Pesquisa 

 

O palco para o desenvolvimento da presente pesquisa é a cidade de Jijoca de 

Jericoacoara, no Ceará. A mesma merece notoriedade por ocupar lugar de destaque na 

Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (CREDE 3) 11 , mostrando 

crescimento ascendente ao longo das edições do Sistema Permanente de Avaliação da 

Educação Básica do Ceará (SPAECE)12 no 2º, 5º e 9º ano, conforme observado na Tabela 1. 

Igualmente, vem apresentando boa desenvoltura no Ideb13 no estado do Ceará (Tabela 2). A 

referida cidade também conta com uma sistemática de avaliação própria, que se chama 

Sistema de Avaliação do Ensino Municipal em Jijoca de Jericoacoara (SAEMJJ), atuando 

desde 2013, abrangendo todas as escolas dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental do 

município, respeitando as premissas do Plano Nacional de Educação (PNE), que orienta o 

desenvolvimento de sistemas de informação e avaliação por parte de estados e municípios.  

 

 Tabela 1 – Evolução de Jijoca de Jericoacoara no Spaece 

 Fonte: MUNIZ (2016) com base nos dados divulgados pelo Spaece e pela SME de Jijoca de Jericoacoara (2016). 

 

A tabela 1 nos traz uma série histórica dos anos de 2010 a 2014, da evolução dos 

2º, 5º e 9º anos de Jijoca de Jericoacoara no Spaece. Conforme se pode observar, há uma 

tendência em relação ao crescimento ascendente dos resultados, superando os resultados dos 

anos anteriores, o que o faz ocupar as primeiras colocações na Crede 3. Ademais, a cidade 

                                                           
11 Formada pelos municípios de Acaraú, Bela Cruz, Cruz, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Marco e Morrinhos. 
12 Um sistema cearense próprio de Avaliação Educacional em nível estadual, implantando desde 1992. Tem 

como foco a “[...] Avaliação da Alfabetização (2º ano); avaliação do Ensino Fundamental (5º e 9º anos) e 

Avaliação do Ensino Médio (1ª, 2ª e 3ª séries)”  (MUNIZ, 2016, p. 24). 
13 Criado em 2007, sendo “[...] formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas 

para a melhoria do ensino.” (portal MEC, 2017) 

Proficiência obtida de 2010 a 2014 

Turmas Disciplinas 2010 2011 2012 2013 2014 

Média do 

Ceará – 

2014 

Posição em 

relação à 

Crede 3 

2º ano 
Língua 

Portuguesa 
248,18 250,67 225,49 189,2 219,8 174,4 2º lugar 

5º ano 

Língua 

Portuguesa 
209,7 235,5 233,6 242,6 244,4 207,1 1º lugar 

Matemática 225,7 260,4 254,1 257,6 261,7 219,0 1º lugar 

9º ano 

Língua 

Portuguesa 
253,7 268,9 267,9 241,3 275,2 239,1 1º lugar 

Matemática 253,7 268,9 267,9 249,4 282,3 241,6 1º lugar 
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também se destaca em relação ao Ideb, ao conseguir manter boas médias por anos 

consecutivos, conforme exposto na Tabela 2 abaixo: 

 

 Tabela 2 – Ideb – Jijoca de Jericoacoara (2005-2013) 

Séries iniciais e finais do Ensino Fundamental  

 

 
2005 2007 2009 2011 2013 

Posição na 

Crede 

Posição no 

estado 

Séries iniciais 3,7 4,4 4,9 6,9 7,2 1º lugar 6º lugar 

Séries finais 3,5 4,4 4,7 5,2 4,6 2º lugar 28º lugar 

 Fonte: MUNIZ (2016), com base nos dados fornecidos SME de Jijoca de Jericoacoara (2015). 

 

 

A tabela 2 expõe dados de 2005-2013 que nos permitem observar a crescente 

evolução do município tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais do Ensino Fundamental, 

destacando-se em relação à Crede 3, bem como ao Estado do Ceará. 

Já existem estudos que comprovam a eficácia do SAEMJJ (MUNIZ, 2016), 

atribuindo-lhe confiabilidade. Entretanto, os alunos com DI não são contemplados com esse 

modelo, nem com os demais: Spaece, Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB)14, 

Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA)15. Muitos não chegam a realizar essas provas, e 

os que as fazem, têm os seus resultados descartados de imediato, para que não interfiram no 

desempenho da média geral da turma. 

Mas, a LDB 9394/96 (BRASIL, 1996) estabelece que todos sejam avaliados. 

Portanto, os alunos com e sem deficiência. Entretanto: 

 

A inexistência de informação sobre o desenvolvimento escolar do aluno com 

necessidades educacionais especiais equivale, para usar o termo cunhado pelo 

sociólogo francês Pierre Bourdieu, a uma situação de excluídos do interior: alunos 

que podem até estar dentro do sistema de ensino, e mesmo em escolas comuns, mas 

permanecem excluídos em relação à perspectiva de progresso escolar, para si 

mesmos e para os formuladores de políticas (MEC, 2006, p. 10). 

 

É imperativo frisar que a inexistência de um maior aporte de dados quanto ao 

desenvolvimento escolar de alunos com deficiência dificulta o desenvolvimento, bem como o 

aprimoramento de políticas públicas direcionadas a tais alunos, se configurando enquanto 

barreira para a real efetivação da inclusão. 

                                                           
14 Tem “[...] o objetivo de qualificar os resultados obtidos pelo sistema educacional de ensino público, criar e 

consolidar competências para a avaliação do sistema educacional” (VIANNA, 2014, p. 31). 
15 “[...] é uma avaliação externa que objetiva aferir os níveis de alfabetização e letramento em Língua Portuguesa 

(leitura e escrita) e Matemática dos estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas” (Portal 

INEP, 2017). 
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Nessa perspectiva, ao estudar o fenômeno da avaliação educacional de alunos com 

DI em um contexto específico é imprescindível buscarmos uma relação dialética entre o que é 

singular e particular, também é universal (VYGOTSKY, 1995). Ao se levar em consideração 

os indivíduos na sua singularidade enquanto um sujeito de per se, ou fazendo parte de um 

conjunto que forma uma comunidade, busca-se compreender que o que é particular no 

processo de avaliação educacional para esse sujeito com DI em Jijoca de Jericoacoara, 

também poderá ser universal para os demais sem DI.  

Para tanto, a singularidade é o que distingue uns homens dos outros, ao passo que 

a universalidade diz respeito às possibilidades construídas pelo homem, onde o indivíduo 

poderá apropriar-se das mesmas, possibilitando-a meios de satisfazer suas necessidades 

(SILVA, 2009). Logo, essa singularidade das características da avaliação educacional de 

alunos com DI em Jijoca de Jericoacoara, poderá ser universal para as demais cidades. 

 

2.1.2 Amostra da pesquisa 

 

Para esta pesquisa de mestrado, contamos com uma amostra composta por quatro 

escolas dos anos iniciais do Ensino Fundamental no município de Jijoca de Jericoacoara-CE, 

desde que tenham alunos com DI incluídos nos 2º e 5º anos na referida etapa de ensino. De 

acordo com os dados da Secretaria Municipal de Educação (SME) da então cidade, 

atualmente sua rede de ensino conta com 1.782 alunos matriculados nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, e 1.448 nos anos finais do Ensino Fundamental. Destes, 80 alunos 

apresentam Necessidades Educacionais Especiais (NEE), representando 2,47% do total de 

alunos matriculados; e 01 aluno no 2º ano e 04 alunos no 5º ano possuem DI. 

 

      Tabela 3 – Quantidade de alunos da rede municipal de ensino de Jijoca de Jericoacoara (2017) 

Variáveis 
Ensino 

Fundamental 

Quantidade de 

alunos 

Quantidade de 

alunos com NEE 

Quantidade de 

alunos com DI** 

Ensino 

Fundamental 

Anos 

Iniciais 

Anos 

Finais 
2º Ano 5º Ano 

Anos 

Iniciais 

Anos 

Finais 
2º Ano 5º Ano 

1.782 1.448 321 370 42 38 01 04 

Porcentagem 55,17% 44,82% 18,01% 20,76% 2,35% 2,62% 2,38% 10,52% 

TOTAL 3.230 691 – *38,77% 80 – 2,47% 05 – 6,25% 

      Fonte: Elaboração própria com base nos dados fornecidos pela SME de Jijoca de Jericoacoara-CE, 2017. 

     *Valor referente ao percentual de alunos matriculados nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Quanto a   

porcentagem total, esse valor seria de 21,39% 

     ** Valores referentes a quantidade de alunos com NEE. 

 

De porte dos dados da tabela 3 nos é possível inferir que 55,17% dos alunos estão 

matriculados nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Destes, 2,35% têm alguma NEE; e 
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deste percentual, 6,25% são compostos por alunos com DI. Complementando tais dados, na 

pré-escola, existem 13 crianças com NEE. Portanto, os dados confirmam que a pesquisa pôde 

ser executada nesse cenário, uma vez que a cidade palco desta pesquisa conta com alunos com 

DI matriculados nos anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como por possuir sistemática 

de monitoramento do desempenho pedagógico dos seus alunos.  

Logo, por se tratar de uma pesquisa qualitativa, segundo Polit, Beck e Hungler 

(2004, p. 237), 

O tamanho da amostra deve ser determinado a partir da necessidade de informações. 

Assim, um princípio orientador na amostragem é a saturação dos dados (isso é, 

amostrar até o ponto em que não é obtida nenhuma informação nova e é atingida a 

redundância). Normalmente é possível chegar à redundância com um número 

relativamente pequeno de casos, se a informação de cada um tiver profundidade 

suficiente. 

 

Neste sentido, de posse dos dados, iniciamos demarcando as escolas por níveis de 

ensino: anos iniciais do Fundamental e anos finais do Fundamental. Em seguida, verificamos 

a quantidade total de alunos, quantidade de alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

(NEE) e quantidade de alunos com DI matriculados nos 2º e 5º ano, na intenção de 

ampliarmos ou reduzirmos nosso universo de pesquisa. 

Posteriormente, tomando como base os dados apresentados no ano de 2017, que 

mostram a situação de inclusão desses alunos, selecionamos as escolas com alunos 

matriculados nesses anos. 

Com relação à escolha das unidades escolares, pesquisamos em quatro instituições 

de ensino: uma na zona urbana e três na zona rural. E tal seleção foi feita com base nos 

critérios acima apresentados. Ademais, atentamos para a localização, acesso a tais instituições 

escolares, bem como para a disponibilidade e aceitação da comunidade escolar em participar 

da pesquisa, em especial os professores, coordenadores pedagógicos, diretores escolares e 

familiares dos alunos com DI. 

 

2.2 Participantes da pesquisa 

  

Os participantes desta pesquisa foram: 06 professores de Língua Portuguesa e 

Matemática de 2º e 5º anos dos anos iniciais do Ensino Fundamental das 04 escolas 

selecionadas, bem como 04 coordenadores pedagógicos dessas devidas áreas de ensino; 03 

diretores escolares e 04 familiares dos alunos com DI matriculados nesses referidos anos. A 

opção pelos sujeitos de 2º e 5º anos justifica-se por serem esses, os anos (dos anos iniciais) do 
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Ensino Fundamental analisados pelas avaliações externas, visto que a cidade palco desta 

pesquisa realiza monitoramento consistente das mesmas, apresentando um compromisso para 

com o potencial educativo e formativo de seus alunos. Também se atenta ao fato de ser essa a 

fase mais propícia para que a criança se alfabetize, bem como amadureça seu raciocínio 

lógico-matemático. E, quanto a escolha das disciplinas, é porque estas também são as mesmas 

disciplinas avaliadas nas devidas avaliações. 

Portanto, parto da premissa de coletar e analisar dados e informações que dizem 

respeito a uma amostra (também matizadas pelas características regionais) da realidade 

brasileira, onde a seleção da referida amostra deu-se de forma não-probabilística, isto é, 

intencionalmente, de acordo com a concordância em participar dos respondentes, desde que 

sejam resguardados os pré-requisitos acima mencionados. 

 

2.3 Técnicas e instrumentos de coleta de dados 

  

Na intenção de contemplar as características de uma pesquisa qualitativa, 

selecionamos alguns instrumentos e técnicas de coleta de dados, para a melhor compreensão 

do fenômeno em fase de análise. São elas: entrevistas semiestruturadas, questionários mistos e 

análise documental. Portanto, este estudo foi construído, ainda, por meio de pesquisas 

bibliográfica e empírica. 

 

2.3.1 Pesquisa bibliográfica 

 

Neste tópico, faremos uma abordagem dos teóricos e autores conceituados que 

serão referência para a construção de nossa dissertação. Para a coleta de dados teóricos desta 

pesquisa, recorremos a estudiosos e teóricos renomados no ramo avaliação educacional como 

Escorza (2003), Guba e Lincoln (2011) e Vianna (2000), na perspectiva histórica da 

avaliação. Beyer (2005), Pessotti (1984), Pletsch e Braun (2008) ao tratar da avaliação 

inclusiva e da história de vida das pessoas com deficiência, dentre outros. Em relação às leis 

vigentes sobre políticas públicas, utilizamos a LDB 9394/96, bem como a Constituição 

Federal de 1988, pois ambas se encarregarão de abordar as políticas públicas inclusivas, além 

dos demais aportes legais disponíveis, destinados a este fim. 
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Diante dos achados bibliográficos, constamos que é restrita a quantidade das 

pesquisas científicas que abrangem a avaliação da aprendizagem do aluno com DI no sistema 

regular de ensino brasileiro (BEYER, 2005). 

 

2.3.2 Pesquisa empírica 

 

Para Gonsalves (2001, p. 64) “Podemos classificar as pesquisas segundo 

diferentes critérios: segundo seus objetivos, segundo seus procedimentos de coleta, segundo 

suas fontes de informações e ainda segundo a natureza de seus dados”. Nesse ínterim, dados 

os objetivos, esta pesquisa é de natureza qualitativa; utilizou-se de entrevistas 

semiestruturadas com os professores, coordenadores pedagógicos, diretores escolares e 

familiares de crianças com DI. A pesquisa qualitativa responde a perguntas muito peculiares, 

por trabalhar em um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Isso 

significa que ela trabalha com os significados, crenças, motivos, aspirações, valores e atitudes 

(MINAYO, 2001). “[...] a pesquisa qualitativa tende a salientar os aspectos dinâmicos, 

holísticos e individuais da experiência humana, para apreender a totalidade no contexto 

daqueles que estão vivendo o fenômeno” (POLIT, BECK, HUNGLER, 2004, p. 201). 

Portanto, neste estudo, o emprego da pesquisa qualitativa é justificado porque o 

mesmo requer um contato direto do pesquisador com o campo de pesquisa, procurando 

abordar a interação dos sujeitos no ato da avaliação (professor x aluno), identificar os 

sentimentos dos professores que permeiam todo esse processo, bem como coletar sugestões 

dos mesmos frente ao processo de avaliação de alunos com DI. 

 

2.3.2.1 Entrevista semiestruturada 

 

A entrevista semiestruturada foi realizada com os professores e coordenadores 

pedagógicos de Língua Portuguesa e Matemática de 2º e 5º anos dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental das escolas selecionadas, bem como com os pais ou responsáveis pelos alunos 

com DI. A escolha desse instrumento, inicialmente, se deu devido às suas vantagens em 

relação às demais técnicas de questionários (formulários, leitura documentada e observação 

participativa), pois, de acordo com Rosa e Arnoldi (2006), permitem acesso a significativa 

riqueza informativa, possibilitando uma oportunidade de esclarecimentos ao pesquisador.  

Ribeiro (2008 p.141) refere-se a entrevista como: 
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A técnica mais pertinente quando o pesquisador quer obter informações a respeito 

do seu objeto, que permitam conhecer sobre atitudes, sentimentos e valores 

subjacentes ao comportamento, o que significa que se pode ir além das descrições 

das ações, incorporando novas fontes para a interpretação dos resultados pelos 

próprios entrevistadores. 

 

Logo, em relação à entrevista semiestruturada, Rosa e Arnoldi (2006, p. 87), 

ressaltam que: 

 

Permitem a obtenção de grande riqueza informativa – intensiva, holística e 

contextualizada – por serem dotadas de um estilo especialmente aberto, já que se 

utilizam de questionamentos semi-estruturados [sic]. Proporcionam ao entrevistador 

uma oportunidade de esclarecimentos, junto aos segmentos momentâneos de 

perguntas e respostas, possibilitando a inclusão de roteiros não previstos, sendo esse 

um marco de interação mais direta, personalizada, flexível e espontânea. 

 

Salientamos que a entrevista semiestruturada deixa o pesquisador mais à vontade, 

por ser flexível quanto às perguntas, podendo estas serem desenvolvidas no decorrer dos 

diálogos. Podem, ainda, ser acrescidas mais perguntas, ou excluídas outras, tornando, por 

conseguinte, as respostas mais livres e espontâneas, não obrigando o então pesquisador a ficar 

preso às perguntas, mesmo tendo este, foco e objetivos bem definidos quanto ao seu campo de 

investigação. 

 

2.3.2.2 Questionários mistos 

  

A utilização do questionário em uma pesquisa tem como intuito fomentar uma 

maior compreensão dos dados, objetivando possibilitar informações referentes aos pontos que 

delineiam o objeto de estudo, maximizando o domínio da compreensão sobre a temática, 

podendo confirmar ou não os pressupostos da investigação (GIL, 1999, 2010; LAVILLE; 

DIONNE, 1999). 

Para Chizzotti (2005, p. 55), questionário significa:  

 

[...] um conjunto de questões pré-elaboradas, sistemática e sequencialmente 

dispostas em itens que constituem o tema da pesquisa, com o objetivo de suscitar 

dos informantes respostas por escrito ou verbalmente sobre o assunto que os 

informantes saibam opinar ou informar. É uma interlocução planejada. 

 

Quanto a classificação, os questionários se subdividem em: fechado, aberto e 

misto. A saber: i) fechado, quando as respostas são elaboradas pelo pesquisador, cabendo ao 

respondente, portanto, escolher a resposta que melhor expressa a sua opinião; ii) aberto: é um 
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instrumento mais flexível, permitindo a pessoa construir sua resposta; iii) misto, utiliza-se 

tanto de perguntas abertas quanto fechadas, proporcionando maior consistência aos resultados 

(LAVILLE; DIONNE, 1999). 

Nessa direção, aplicou-se questionários com perguntas mistas direcionadas aos 

docentes e coordenadores pedagógicos, diretores escolares e familiares dos alunos com DI. 

Logo, foi aplicado um questionário dispondo de: i) 7 questões abertas e 5 questões fechadas 

para os docentes e coordenadores pedagógicos; ii) 7 questões abertas para os diretores 

escolares e iii) 9 questões abertas para os familiares de alunos com DI. 

 

2.3.2.3 Procedimentos éticos 

  

O presente projeto respeitou as premissas de uma pesquisa científica, sendo o 

mesmo submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Ceará (UFC), através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

por parte dos participantes da pesquisa. As entrevistas foram realizadas nas escolas escolhidas 

para a pesquisa, e gravadas em áudio Mp3. Ressaltamos que todos os dados, bem como a 

identidade dos sujeitos envolvidos na pesquisa foram resguardados, sendo utilizados apenas 

para fins desta pesquisa. 

Logo, respaldado da Resolução atual nº 510/2016 do Comitê de Ética e Pesquisa, 

o presente estudo obedeceu a todos os procedimentos éticos como aditivo para a área de 

pesquisa em ciências humanas e sociais aplicadas, “Considerando que a pesquisa em ciências 

humanas e sociais exige respeito e garantia do pleno exercício dos direitos dos participantes, 

devendo ser concebida, avaliada e realizada de modo a prever e evitar possíveis danos aos 

participantes” (BRASIL, 2016). 

Portanto, toda a pesquisa foi respaldada nos princípios éticos da Resolução nº 510, 

de 07 de abril de 2016, bem como pelas normas e diretrizes que regulamentam as pesquisas 

que envolvem seres humanos, com base na ética enquanto construção humana, e respeito à 

dignidade humana, uma vez que os procedimentos metodológicos aplicados nesta pesquisa 

implicaram na utilização de dados obtidos de forma direta com os participantes. 
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2.4 Metodologia de análise de dados 

 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, utilizamos, para enriquecer o referido 

estudo, a pesquisa fenomenológica, com base na hermenêutica de Heidegger (2014). O 

mesmo foi escolhido pela singularidade que apresenta, com tema bem delimitado e contornos 

bem definidos, permitindo um amplo e minucioso conhecimento sobre o objeto de estudo, 

tentando captar a sua essência. De acordo com Schmidt (2012, p. 97), “[...] a fenomenologia é 

a forma de ganhar um acesso sem preconceitos à investigação, já que ela significa ‘deixar o 

que se mostra ser visto a partir de si mesmo, no momento em que ele se mostra a partir de si 

mesmo’”. Ainda, segundo o autor, “A fenomenologia é o método apropriado de investigação 

porque ela tenta evitar pressuposições tradicionais e volta para as coisas em si” (Ibid., p. 96), 

captando a essência das coisas. 

 

2.4.1 Introdução à hermenêutica 

 

O objetivo central desta dissertação foi avaliar a prática da avaliação da 

aprendizagem de alunos com Deficiência Intelectual (DI) matriculados nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental nas escolas regulares da rede pública municipal de Jijoca de 

Jericoacoara-CE. Para tanto, fez-se necessário revelar o que mostrou a realidade do ensino, 

confrontando esses achados com uma teoria. Trata-se, portanto, de uma abordagem 

hermenêutica fenomenológica. 

Etimologicamente, hermenêutica originou-se de uma transliteração modificada do 

verbo grego hermeneuein, que significa interpretar ou compreender (ESTEBAM, 2010, 

SCHMIDT, 2012). Por volta do século XVII, esse termo referia-se à interpretação da Bíblia 

ou de um conjunto de regras para essa interpretação. Contudo, para que tal compreensão 

ocorresse, levava-se em consideração a análise do contexto histórico. Posteriormente, “[...] foi 

necessário apenas um pequeno passo para elevar o conceito de hermenêutica a um nível de 

metodologia geral para a interpretação de todos os textos escritos (SCHMIDT, 1993 apud 

ESTEBAN, 2010, p. 63). Somente em meados do século XIX, ela “[...] evoluiu do status de 

metodologia filosófica para uma filosofia do significado de todas as expressões humanas” 

(ESTEBAN, 2010, p. 63). Conforme Schmidt (2012, p. 13): “[...] Schleimacher afirma que a 

hermenêutica é necessária em todos os casos de compreensão da linguagem falada ou escrita”.  

De acordo com Esteban (2010), hermenêutica significa, ainda, “[...] expressar em 

voz alta, explicar ou interpretar, e traduzir” (SCHMIDT, 2012, p. 18). Mesmo não sendo uma 
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palavra comum, “A hermenêutica, no sentido geral de interpretação, provavelmente existe 

desde que os seres humanos começaram a falar” (SCHMIDT, 2012, p. 18). Para o Oxford 

English Dictionay, “hermenêutica” entrou na língua inglesa em 1737. Entretanto, um século 

antes desse fato, o alemão Johann Danhauer já havia utilizado a palavra latina hermeneutica. 

Esse termo encontra sua origem conceitual no século XVII, relacionando-se com a 

interpretação bíblica (exegese), trazendo consigo a necessidade do estabelecimento de regras 

apropriadas para essa interpretação (hermenêutica). Com a chegada do “[...] século XIX, a 

hermenêutica evoluiu do status de metodologia filosófica para uma filosofia do significado de 

todas as expressões humanas” (ESTEBAN, 2010, p. 63). 

Durante esse período, autores como Friedrich Ast (1778-1841) e Friedrich 

Schleiermacher (1768-1834) – este exerceu significativa influência em Dilthey (1833- 1911), 

que tentou estabelecer a hermenêutica como a metodologia das ciências Culturais ou Morais, 

desafiando, portanto, “[...] a asserção positivista de que o método e a metodologia das 

Ciências Naturais deveriam fundamentar o estudo dos fenômenos humanos”. (ESTEBAN, 

2010, p. 63), uma vez que ele acreditava que “[...] o método das ciências naturais não é 

apropriado para as ciências humanas” (SCHMIDT, 2012, p. 20), levando outros autores a 

refletir sobre a própria natureza do ato de compreender, de uma maneira que a hermenêutica 

se conceitualizou não apenas como uma ferramenta para resolver os problemas da 

interpretação textual (hermenêutica filosófica), mas, inclusive, como uma hermenêutica geral, 

sendo fonte de reflexão sobre a natureza humana e o problema da compreensão interpretativa 

em si mesmo (ESTEBAN, 2010). 

A partir dos anos 70 foi que o termo filosofia hermenêutica passou a ser usado 

cada vez com maior profusão no âmbito da pesquisa educacional, devido a um “[...] enorme 

incremento das referências a respeito da hermenêutica na literatura metodológica sobre a 

pesquisa educacional” (ESTEBAN, 2010, p. 64), uma vez que, nesses trabalhos, a 

hermenêutica apresentou-se como uma filosofia que permitiu redefinir e reconceitualizar o 

objeto, o método e a natureza da pesquisa nas Ciências Sociais em geral, inclusive, sobre 

fenômenos educacionais em particular. Antes desse período, seu uso e sua discussão estavam 

relegados ao uso das humanidades, principalmente na filosofia continental, na crítica literária 

e na teologia (ESTEBAN, 2010). 

Na segunda metade do século XX, a hermenêutica começou a ser reconhecida 

como uma filosofia que permitia fundamental e legitimar aproximações interpretativas através 

de métodos de pesquisa que se centravam na compreensão e no significado em contextos 

específicos. Nesse mesmo período, profissionais e pesquisadores do campo da educação 
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protagonizaram para a hermenêutica, se estabelecendo uma longa crise que tem questionado a 

autoridade e a hegemonia do positivismo enquanto fundamento filosófico e metodológico 

adotado para a ação e a pesquisa educacional (ESTEBAN, 2010). 

A contemporaneidade da hermenêutica abriga um discurso complexo e plural a 

seu respeito, acolhendo em seu seio diversas concepções, frequentemente opostas da 

interpretação. Logo, a maioria dessas teorias podem ser agrupadas em três grandes enfoques 

ou campos da teoria hermenêutica, a saber: i) Hermenêutica de validação (ou objetivista): 

propaga que é possível capturar por meio da indagação os significados dos textos e o 

significado que uma pessoa atribui a suas expressões; ii) Hermenêutica crítica: a 

representação do significado de uma expressão é relativamente não problemática, uma vez 

que o importante é a valorização dos significados de tal expressão à luz de condições 

históricas; iii) Hermenêutica filosófica: trata de um encontro dialógico entre um texto 

histórico ou as expressões de outros e o interpretador, ou seja, uma fusão de horizontes 

segundo Gadamer (1900-2002) (ESTEBAN, 2010). 

No âmbito desta dissertação, focou-se na corrente hermenêutica fenomenológica 

na perspectiva de Martin Heidegger, que será explorada no tópico a seguir.   

 

2.4.2 Abordagem hermenêutica fenomenológica heideggeriana 

 

Como esta pesquisa centrou-se em investigar a percepção dos educadores frente à 

avaliação de alunos com DI, trata-se, portanto, de uma abordagem fenomenológica.  Pois, 

conforme advogam Latorre, del Rincón e Arnal (1996, apud Estéban, 2010, p.66), “estudar os 

fenômenos da perspectiva dos sujeitos é uma das características mais destacadas da pesquisa 

fenomenológica”.  

O movimento que deu origem a essa linha de pensamento emergiu no final do 

século XIX e início do século XX e teve Edmund Husserl, como seu fundador (ESTEBAN, 

2010). Husserl criou a fenomenologia e a aplicou ao conhecimento do mundo numa visão 

ampla e genérica, focada na coisa em si mesma, desprovida assim de toda visão pré-

concebida. Nesse sentido, “significa que a filosofia precisa voltar para uma descrição pura das 

coisas em si como elas são experimentadas” (SCHMIDT, 2012, p. 79). Assim, seu objetivo 

era a busca da essência das coisas, partindo do imanente para o transcendente.  

Esse filósofo criou o método fenomenológico partindo da crítica às teorias 

científicas positivistas existentes. Ele buscava enfrentar uma crise que não era apenas um 
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impasse da Filosofia, mas era uma crise das ciências do homem, que questionavam os 

alcances e fundamentos das ciências, das leis tidas como universais. O próprio sentido da 

objetividade. Era necessário ir além, buscar explicar os fenômenos por outras vertentes que 

não a científica. Buscar a essência das coisas para poder explicá-las.  

Barreto e Moreira esclarecem, que para Husserl, conhecer é ver. Segundo esses 

autores:  

 

A regra fundamental da fenomenologia, ir às coisas em si mesmas, busca apreender 

com as próprias coisas sobre elas mesmas, compreendendo que no fenômeno em si, 

encontra-se a evidência necessária, as coisas manifestadas de tal modo a não 

poderem ser postas em dúvida (BARRETO e MOREIRA, 1997, p. 12). 

 

Husserl, portanto, postula que o método da crítica do conhecimento é o 

fenomenológico. Para esse filósofo, “a fenomenologia é a doutrina universal das essências, 

em que se integra a ciência da essência do conhecimento” (HUSSERL, 1958, p. 22). A 

existência é colocada entre parênteses, para unicamente se entregar à determinação da 

estrutura dos fenômenos e do seu modo de aparição perante a consciência transcendental. 

Esse filósofo propôs que se voltasse às coisas em si mesmas como modo de elucidar os 

fundamentos de uma ciência rigorosa a partir da problemática da evidência. 

Esse método adequou-se então ao ideal de construção da Ciência Filosófica como 

uma ciência autêntica, universal e fundamentada. Para tanto, Husserl ressaltava que para 

atingir os objetivos de uma investigação fenomenológica, é necessário que o indivíduo 

suspenda todo o juízo sobre os objetos que o cercam, o que na linguagem husserliana é 

chamado de epoché fenomenológica (HUSSERL, 1958, p.15), palavra grega que significa 

“suspensão, cessação, ou seja, estado mental de repouso que nada afirma ou nega”. Designa a 

inibição universal, temporária, de todos os posicionamentos em face do mundo objetivo. A 

isso, ele chama “por entre parêntesis a realidade”. 

Durante sua evolução histórica, esse método fenomenológico tem inspirado 

inúmeros outros estudiosos. Na Alemanha, além de Martin Heidegger, destacam-se 

Hartmann, Reinach, Hering, Geiger, Jaspers e Pfânder. Em França, Sarte, Merleau-Ponty, 

Ricoeur, Lévinas e Dufrenne. Na Itália, de Pacci. Nos Estados Unidos, Faber, Dorion, 

Spiegelberg e os europeus Gurwitsch e Schutz. “No Brasil, poucos estudiosos se interessaram 

pela fenomenologia” (CAPALBO, 1996, p. 12). 

Um de seus mais eminentes expoentes, o filósofo alemão Martin Heidegger 

(1889-1976), estudou na Universidade de Freiburg Breisgau com Edmund Husserl e dele 
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recebeu influência da fenomenologia. Ele foi então um dos filósofos a se filiar a essa escola 

fenomenológica. Existe, porém, um diferencial entre os dois filósofos. Ao passo que Husserl 

defende uma fenomenologia epistemológica e “[...] enfatiza um retorno à intuição reflexiva, 

para descrever e esclarecer a experiência vivida e constituída na consciência”, (ESTEBAN, 

2010, p. 66) em Heidegger, o enfoque interpretativo é ontológico.  

Sob esse prisma, Heidegger concentra toda a sua investigação na determinação da 

existencialidade. Adota uma posição que se lhe afigura mais adequada à ontologia, cuja 

finalidade é apreender o sentido do ser em geral. Deste modo, ele advoga que ontologia só é 

possível como fenomenologia. Portanto, é sob o aspecto do ser que a análise fenomenológica 

deverá, por conseguinte, encarar o dado existencial. Nessa direção, Heidegger, citado por 

Schmidt (2012, p. 88), propõe: “A fenomenologia sem o emprego de pressuposições e sim 

como método específico de pesquisa que visa a mostrar como os objetos se ‘mostram por si 

mesmos’”. 

Para Heidegger (2014, p. 74) Fenomenologia diz então “[...] deixar e fazer ver por 

si mesmo aquilo que se mostra, tal como se mostra a partir de si mesmo. É este o sentido 

formal da pesquisa que traz o nome de fenomenologia”. Logo, entendia a fenomenologia 

como o método através do qual se ganha acesso aos fenômenos relacionados com as ciências 

humanas.  Sob esse enfoque, defendia que “[...] a expressão ‘fenomenologia’ significa, antes 

de tudo, um conceito de método. Não caracteriza a quididade real dos objetos da investigação 

filosófica, o quê dos objetos, mas o seu modo, o como dos objetos [...]” (2014, p. 66).  

Portanto, ela seria uma ciência que dá acesso aos fenômenos, que, recorrendo às 

origens gregas da palavra, significa “[...] o que se revela, o que se mostra em si mesmo [...]” 

(HEIDEGGER, 2009, p. 67). O conceito fenomenológico de fenômeno propõe como o que se 

mostra, o ser dos entes, o seu sentido, suas modificações e derivados.  Nessa perspectiva, é 

imperativo que o pesquisador ponha entre parênteses suas preconcepções e previsões sobre 

algo que vai pesquisar, de modo a evitar que esses fatores interfiram no que vai aparecer.  A 

pergunta que se posta é: como, então, pode-se apreender o que um fenômeno revela? 

A chave para esta pergunta centra-se na linguagem, dada à importância que ela 

assume na filosofia desse autor. Para o Filósofo, a linguagem não é um simples instrumento 

de revelação do ser, mas a estrutura na qual as coisas ganham existência, a própria forma de 

apreensão do ser. “A linguagem foi chamada de a casa do ser. Ela abriga o que é vigente à 

medida que o brilho do seu aparecer se mantém confiado ao mostrar apropriante do dizer. 

Casa do ser é a linguagem porque, como saga do dizer, ela é o modo do acontecimento 

apropriador” (HEIDEGGER, 2003, p. 215).    
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Assim, para revelar um fenômeno, cumpre-se levar em consideração as diferentes 

maneiras de manifestações humanas, como a linguagem oral e gestual, as produções artísticas, 

dentre outras.  

Em abril de 1927, Heidegger publica Ser e Tempo. Nessa obra, escolhe um ente 

específico e especial, o homem, por acreditar que, partindo de um ente complexo, que pensa e 

reflete, chegará ao sentido do humano como um todo, algo mais universal, o ontológico. 

Ademais, o termo ente está carregado de significados, pois, nas palavras desse filósofo: 

 

 [...] Chamamos de ‘ente’ muitas coisas e em sentidos diversos. Ente é tudo de que 

falamos dessa ou daquela maneira, ente é também o que e como nós mesmos somos. 

Ser está naquilo que e como é, na realidade, no ser simplesmente dado 

(Vorhandenheit), no teor e recurso, no valor e validade, no existir, no ‘dá-se’. 
(HEIDEGGER, 2014, p. 42). 

 

O conceito de ente, presença diz respeito aos elementos que se põem para 

possibilidades, ou seja, o ser humano em sua vivência cotidiana. Segundo Heidegger (2009, p. 

85): “Ser é o que nesse ente está sempre em jogo”. Sendo assim, é o ente que revela a essência 

do ser. Essa busca pelo conhecimento da essência de um determinado ente, também 

denominado de Dasein, Ser-aí, presença, dá-se através de manifestações cotidianas. Esse ente 

que está no dia-a-dia realmente é um ser que está-no-mundo.  

Assim, Dasein significa o “ser-aí-no-mundo”. Embora em alemão esse termo 

signifique “ser humano”, em Heidegger, esse termo representa o modo de ser do ser humano, 

ou seja, sua maneira de estar no mundo. Isso implica Dasein de forma ativa na vida, por uma 

quantidade de tempo e situado num dado período histórico.  Nesse contexto, Heidegger escolhe 

esse ente por ter a capacidade de compreender, elaborar pensamentos que constituem 

decisões, apreensões de sentido, ou seja, um questionador, ao qual ele chama de “ente 

exemplar”, constituído como presença, haja visto que, consoante Heidegger (apud SCHMIDT, 

2012, p. 86): “Numa hermenêutica da facticidade, Dasein tem a possibilidade de se 

compreender”.  

Por seu turno, Heidegger (2014, p. 42) designa com o termo presença “[...] esse ente 

que cada um de nós mesmos sempre somos e que, entre outras, possui em seu ser a 

possibilidade de questionar”.  Logo, “É na presença que se há de encontrar o horizonte para a 

compreensão e possível interpretação do ser” (2014, p. 79). Por sua vez, o ser só pode ser 

compreendido através do horizonte do tempo, haja visto que esse filósofo defende a 

existencialidade como a constituição de ser de um ente que existe.   
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Cumpre-se aclarar que o ente, que muitas vezes não está transparente e deixa 

encoberto o sentido do ser, é que precisa ser revelado. O não-velamento, também chamado de 

aletheia, é um descobrimento do sentido que não se dá totalmente, apenas há uma aproximação. 

O sentido do ser, por estar oculto, não é descoberto de um modo tão simples, fazendo-se 

necessário algo que permita a possibilidade de revelação. Conforme Heidegger (2009, p. 66), 

para se chegar ao ente, é preciso um “[...] conceito de método que não caracteriza a quididade 

real dos objetos [...], mas o seu ‘modo’, o como dos objetos”. Por essa razão, a compreensão, 

para Heidegger (2005), é condição necessária e suficiente para a interpretação, de sorte que, é 

no compreender, que a presença projeta seu ser para possibilidades. 

Segundo Heidegger (2005, p. 211), “As ‘possibilidades’ e ‘aberturas’ 

mencionadas no texto recebem a denominação de ‘posição prévia’, ‘visão prévia’ e 

‘concepção prévia’, consideradas elementos fundantes da interpretação”.  Para tanto, “o 

objetivo da ontologia de Heidegger foi dar consistência às aparências, às coisas mesmas, 

como elas se apresentam” (PETRELI, 2001, p. 21).  Ele utiliza o termo “ôntico” para designar 

o ente existente, dentro de seus limites e das suas diferenças. Isto posto, pela manifestação 

deste ente, chega-se ao ontológico, que significa a essência desse ser. Logo, Dasein tem a 

possibilidade de se revelar.  

Portanto, o pensamento heideggeriano procura motivações dentro da vida 

cotidiana para a atitude filosófica. Ele entende que o mundo deve ser medido a partir do 

homem, de seus valores, suas ideologias e sua racionalidade. Trata-se, portanto, da analítica 

da existência, de sorte que ela “constitui-se numa descrição da trajetória do homem como ser-

no-mundo, quer dizer, determinado modo de ser da presença, que não apenas é e estar no 

mundo, mas também se relacionar com o mundo segundo um modo de ser predominante” 

(HEIDEGGER, 2003, p. 164). 

Assim, o método fenomenológico aplica-se ao estudo dos fenômenos: dos objetos, 

dos eventos e dos fatos da realidade. Fenômeno é a manifestação da realidade, de um fato que 

se desvela à sensibilidade perceptiva. “O conhecimento fenomenológico é todo procedimento 

metodológico que, partindo dos fenômenos, conduz-nos ao conhecimento das essências. Das 

aparências às essências dos fatos, isso é Fenomenologia” (PETRELI, 2001, p. 17). 

Então, na busca por informações sobre as percepções, os professores, diante das 

avaliações de alunos com DI, por meio de entrevistas, favorecem a percepção da maneira em 

que o Dasein se mostra como presença. Logo, a percepção dos entes professores e 

coordenadores das instituições escolares refletem as possibilidades de Dasein.  
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Cumpre-se questionar como os educadores se sentem em face às avaliações dos 

alunos com DI, a fim de que eles possam manifestar suas opiniões em face da mesma. 

Heidegger (2014, p. 40) adverte sobre a importância do questionar e afirma que: “Questionar é 

buscar cientemente o ente naquilo que ele é e como ele é”, tendo a compreensão de que todo 

questionar é, necessariamente, um buscar, um interrogar sobre algo.  

Assim, a partir da fala desses sujeitos – mediante a qual se constitui “[...] a 

compreensibilidade do ser-no-mundo [...]”, pois “[...] a fala é constitutiva da existência da 

presença, uma vez que perfaz a constituição existencial de sua abertura” (HEIDEGGER, 

2005, p. 224) –, organizou-se e agrupou-se as categorias de unidade de sentido que se 

revelaram acerca do fenômeno em questão. 

Essas unidades, dado seu limitado número, foram agrupadas pela própria 

pesquisadora, usando um esquema lógico que cria as unidades de sentido a partir de termos-

chave que possam agrupar trechos de entrevistas que possuem o mesmo sentido, embora 

com expressão semântica equivalente.  
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3 AVALIAÇÃO EDUCACIONAL NUMA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

Ousaríamos dizer que a avaliação surgiu com o próprio 

homem, se entendermos por avaliação a visão apresentada por Stake 

– o homem observa, o homem julga, isto é, avalia.  

(VIANNA, 2000, p. 22) 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as abordagens da Avaliação 

Educacional numa perspectiva histórica, enfatizando suas formas e funções, como também 

seu desenvolvimento, identificando as gerações que a caracterizam e sua importância para a 

qualidade da Educação. 

Cada geração que compôs a Avaliação Educacional buscou primar por esse 

objetivo: oferecer uma educação de qualidade, mantendo como os principais expoentes desse 

processo as figuras de Tyler, Cronbach, Scriven, Stufflebeam e Stake, uma vez que cada um, 

ao seu modo e contexto histórico-cultural, trouxe significativas contribuições para esse campo 

de atuação (DEPRESBITERIS, 1989; ESCORZA, 2003; VIANNA, 2000).  

 

3.1 Avaliação Educacional: breve histórico 

 

A Avaliação Educacional é uma disciplina que sofreu profundas transformações 

conceituais e funcionais ao longo da história, e, sobretudo, ao longo do século XX e início do 

século XXI. A princípio, nesse período, a avaliação foi incorporada no âmbito da Educação 

com a perspectiva de medida, exame, valor, quantificação. Entretanto, nos últimos anos, vem-

se promovendo, ainda que de forma lenta, uma nova visão a seu respeito em todos os níveis 

educativos, uma vez que os centros educativos têm funções sociais e objetivos diferenciados, 

de acordo com sua natureza (ANDRIOLA, 1999; DEPRESBITERIS, 1989; ESCORZA, 

2003; VIANNA, 2000). 

Desde a Antiguidade, foram criados e usados métodos de ensino em que 

professores utilizaram referências implícitas, sem uma teoria de avaliação explícita, para 

valorizar, distinguir e selecionar estudantes. “Sem dúvida, desde o início do processo 

civilizatório houve alguma forma de avaliação” (VIANNA, 2000, p. 22). Existem relatos do 

uso da avaliação como medida sendo utilizada na China Imperial, em 2.205 a.C., para 

selecionar altos funcionários, com o propósito de promover o Estado com homens 

capacitados. O imperador chinês Grande “Shun” examinava seus oficiais a cada três meses, 

tendo por finalidade promovê-los ou demiti-los. Na Grécia, realizavam-se exames orais 
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públicos na presença de um tribunal. O Tetrabiblos, que se atribui a Ptolomeu, foi o tratado de 

avaliação mais importante da Antiguidade (DEPRESBITERIS, 1989; ESCORZA, 2003).  

Na Idade Média, os exames foram introduzidos nos meios universitários com um 

caráter mais formal. A exemplo, temos os exames orais públicos. No Renascimento, métodos 

seletivos continuaram sendo usados, em que alguns autores defendem a observação como 

procedimento básico de avaliação (ESCORZA, 2003; VIANNA, 2000). É importante frisar 

que “[...] não houve exames regulares antes da Idade Média e antes do aparecimento da 

Universidade medieval do tipo escolástico” (AFONSO, 2000, p. 29). Aqui nos referimos ao 

“moderno exame acadêmico formal”, na condição de exame escrito e com atribuição de notas 

(características estas de uma avaliação quantitativa), que surgiu após 1800, e não à forma oral 

do exame, efetuado sob pressupostos essencialmente qualitativos, que é muito anterior 

(AFONSO, 2000). 

No século XVI, os padres jesuítas iniciaram a sistematização dos exames. E 

posteriormente, no século XVII, o bispo protestante Jonh Amós Comênio (1592-1670) deu 

segmento às ideias pedagógicas até então produzidas. Tais ideias centravam-se na Pedagogia 

do Exame e do medo, e não na avaliação que almejasse o progresso dos alunos como sujeitos 

de sua aprendizagem. As mesmas foram cristalizadas e repassadas aos professores (quando 

eram alunos), que as transmitiram, por sua vez, para os seus estudantes, da mesma forma que 

foram instruídos, não conseguindo quebrar o ciclo de reprodução do exame para a conversão 

em avaliação (FERNANDES, 2010; LUCKESI, 2005). 

A necessidade de comprovação dos méritos acentuou-se no século XVIII, à 

medida que aumenta o acesso a procura pela Educação. Com a chegada do início do século 

XIX, estabelecem-se Sistemas Nacionais de Educação e aparecem os diplomas de graduação. 

Nos Estados Unidos da América (EUA), em 1845, começaram a ser utilizadas as primeiras 

técnicas avaliativas, do tipo de testes escritos. Ao final do século XIX, em 1897, surgiu a 

primeira investigação avaliativa em Educação. Trata-se da análise de um trabalho 

comparativo nas escolas norte-americanas sobre o valor da instrução e do estudo da 

ortografia. Enfim, ao longo do século XIX, assistiu-se à multiplicação de exames e diplomas 

(AFONSO, 2000; DEPRESBITERIS, 1989; ESCORZA, 2003). 

A primeira avaliação propriamente dita surgiu no final do século XIX (1887 a 

1898), quando Joseph Rice (1857-1934) procurou verificar a influência do tempo dedicado a 

exercícios (drill) no processo de avaliação (spelling) em diferentes unidades escolares nos 

EUA. Tal abordagem representava uma novidade por ser inédita, uma vez que apresentava 

caráter experimentalista e quantitativo. “O grande passo na evolução da avaliação educacional 
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foi dado por E. L. Thorndike, nos princípios do século XX, ao desenvolver toda uma 

fundamentação teórica sobre a possibilidade de medir mudanças nos seres humanos” 

(VIANNA, 2000, p. 9). Nesse sentido: “A avaliação tal como a conhecemos, não apareceu 

simplesmente do dia para a noite; é consequência de um processo de evolução de construção e 

reconstrução que envolve inúmeras influências interatuantes” (GUBA; LINCOLN, 2011, p. 

27).  

Dentre as influências iniciais, a mais importante é a mensuração do rendimento de 

crianças e jovens em idade escolar. Entretanto, seu interesse se ampliou, não ficando mais no 

espaço circundante da microavaliação (produto do processo instrucional que ocorre dentro da 

escola: aluno e seu rendimento). Passou a se interessar por grupos de indivíduos (professores, 

coordenadores, dentre outros), projetos, produtos, evoluindo para o campo das 

macroavaliações. A Avaliação Educacional é um processo em movimento, que sofreu 

transformações e gerou novas constatações e construções, tornando-se uma atividade 

complexa, fundamentada no pensamento descritivo, analítico e crítico (VIANNA, 2000). 

O final do século XIX foi caracterizado pelo despertar de um grande interesse pela 

medição científica das condutas humanas, surgindo, no início do século XX, o teste Stanford-

Binet, com seu ápice de 1920 a 1930. Durante todo esse período, a avaliação foi se 

desenvolvendo, e a chegada aos anos 1960 trouxe novos ares. Essa época testemunhou um 

certo conflito entre a sociedade norte-americana e seu sistema educativo. E, para melhorar a 

Educação e retomar a hegemonia científica e educativa, foram muitos os milhões de dólares 

destinados para financiar novos programas educativos nos EUA, consolidando-se em um 

cenário para intensa proliferação dos teóricos da avaliação (ESCORZA, 2003). 

Nessa perspectiva, Vianna (2000) nos apresenta Lee Cronbach (1916-2001). Suas 

ideias, abordadas no seu ensaio de 1963, são extremamente provocadoras e contribuíram para 

a formação do nosso pensamento nas atividades de formação, mostrando-se otimistas quanto à 

importância da avaliação, na medida em que a sociedade passa a utilizar suas informações 

para iluminar suas linhas de ação. Em função da natureza da avaliação, na maioria dos seus 

trabalhos, o planejamento é do tipo estudo de caso ou de avaliação iluminativa (VIANNA, 

2000). 

Cronbach assinalou o problema referente aos procedimentos de medida, que 

variam em função do tipo de decisão a ser tomada, destacando que mensurações são 

importantes em Avaliação Educacional. “O posicionamento em relação a muitas metodologias 

de ensino pode ser polêmico, sendo necessária a sua experimentação para conhecimento de 

seus efeitos educativos” (VIANNA, 2000, p. 71).  
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Cronbach é um dos raros expoentes na área educacional que domina os diversos e 

complexos caminhos da avaliação em suas diferentes perspectivas, sendo da opinião de que “a 

avaliação tem uma função política. Desse modo, as reações aos dados da avaliação têm uma 

motivação política” (VIANNA, 2000, p. 75). Para o referido autor, a avaliação deve ser 

entendida como uma atividade diversificada, que exige a tomada de vários tipos de decisões e 

o uso de grande número de informações, devendo acompanhar o desenvolvimento do 

currículo. Logo, deve ser usada, prioritariamente, com o objetivo de tomar três tipos de 

decisões: i) determinar a eficiência de um programa; ii) identificar as necessidades dos alunos 

e iii) julgar a eficiência dos professores e do sistema de ensino (VIANNA, 2000). 

Ao final dos anos 1960, entrou em cena um novo movimento denominado 

accountabiliy, que quer dizer prestação de contas, associando-se fundamentalmente à 

responsabilidade dos docentes quanto aos objetivos educacionais estabelecidos, bem como ao 

movimento de descentralização escolar, tendo, como principal expoente, a figura de Scriven. 

Nesse processo, o sujeito da avaliação direta permanece sendo os alunos, mas são levados em 

consideração, também, todos os fatores que convergem no processo educativo, como o 

programa educativo em um sentido amplo, professor, meios, conteúdo, experiências de 

aprendizagem, organização e o produto educacional em si. Ao final dos anos 1960, a literatura 

sobre Avaliação Educacional cresceu consideravelmente (ESCORZA, 2003; VIANNA, 

2000). 

Já durante os anos 1970, observou-se a proliferação de toda uma classe de 

modelos avaliativos que inundaram o mercado bibliográfico. Tratou-se, portanto, de uma 

época de pluralidade conceitual e metodológica, com uma eclosão de modelos, podendo ser 

classificados em qualitativos ou quantitativos (ESCORZA, 2003). “A partir dos anos 70, a 

avaliação educacional torna-se um campo profissional definido, exigindo especialização 

aprofundada, com a exclusão de improvisações supostamente técnicas” (VIANNA, 2000, p. 

13).  

Com a profissionalização da Avaliação Educacional, muitos modelos avaliativos 

eclodiram, e coube a esses modelos distinguir as diferenças conceituais e metodológicas, 

adaptando-as ao período, bem como ao contexto em que foram implantados, uma vez que 

outros modelos já consideravam o processo de avaliação a serviço das instâncias que 

deveriam tomar decisões. Nessa direção, em um segundo grupo de modelos avaliativos, 

enfatizou-se o papel da audiência da avaliação e da relação dela com o avaliador (ESCORZA, 

2003). 
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Para Guba e Lincoln (2011), a audiência deve ser transacional e fenomenológica. 

Ou seja, são modelos que propõem uma avaliação do tipo etnográfica, com uma metodologia 

que considera mais adequada à própria antropologia social. As definições de avaliação 

acentuam a determinação do mérito, como objetivo da avaliação.  

Ao longo do século XX, destacou-se o modelo idealizado por Scriven (1994), o 

qual nos oferece uma classificação dos “modelos” em uma perspectiva transdisciplinar, com 

enfoque alternativo na fase explosiva dos modelos de avaliação. Scriven desenvolveu uma 

série de ideias fundamentais para o entendimento da lógica da Avaliação Educacional, 

atribuindo-lhe “[...] um único objetivo: determinar o valor ou o mérito do que está sendo 

avaliado” (VIANNA, 2000, p. 85). “A nova visão de Scriven (1971) muda completamente o 

enfoque da avaliação, que abandona o questionamento sobre o que o programa tenta fazer 

para um novo posicionamento: - o que o programa está efetivamente fazendo” (VIANNA, 

2000, p. 119). 

Após o que foi explanado, há que se fazer uma observação no que diz respeito ao 

fato de Scriven dar excessiva ênfase relativa à orientação ao cliente, ao usuário em sentido 

estrito, sendo defendido por Escorza (2003) que a investigação avaliativa, hoje em dia, tem 

uma orientação prioritária mais plural.  

A obra de Scriven está inserida no conjunto dos questionamentos e reações 

ocorridos ao modelo de Tyler. Ao contrário de Tyler, para Scriven, “[...] a questão da 

avaliação independe de objetivos” (VIANNA, 2000, p. 88). A avaliação defendida por 

Scriven teria como principal função aumentar a objetividade das avaliações.  

Para Scriven, uma avaliação deve ser guiada por um avaliador profissional, pois 

exige pessoas altamente capacitadas para emitirem juízo de valor. “A avaliação sofre muitas 

vezes pressões bastante acentuadas, ainda que não diretas e ostensivas, mas que acabam por 

contaminar todo o sistema de avaliação” (VIANNA, 2000, p. 101). 

Usando a caracterização de Scriven, vemos que uma delas é a ideologia 

separatista, que reflete a imagem do avaliador/avaliado. Entretanto, isso é uma falsa 

dualidade, uma vez que o avaliador avalia e simultaneamente é avaliado pelo sujeito da 

avaliação. A separação seria uma reação fóbica, no dizer de Scriven (1993), que estaria 

relacionada ao julgamento, ao valor e ao mérito, que é central na conceituação de avaliação do 

autor. A avaliação gera um certo pavor em todos, até mesmo no próprio avaliador (VIANNA, 

2000). “Scriven defendeu e justificou plenamente a necessidade da realização de avaliações 

comparativas, que trariam um maior suporte de informações, permitindo uma tomada de 

decisão e o estabelecimento de juízos de valor de uma forma mais segura.” (Op. cit., p. 92).  
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Na segunda metade do século XX, temos Daniel L. Stufflebeam (1936-2017). 

Este, por sua vez, invocou a responsabilidade do avaliador, que deveria agir de acordo com 

princípios aceitos por critérios da sociedade e profissionais, fazendo julgamentos sobre a 

qualidade e o valor educativo do objeto avaliado, devendo ajudar as pessoas envolvidas na 

interpretação e uso da informação e nos seus juízos. No entanto, também é seu dever e seu 

direito se destacar da luta e responsabilidade política para a tomada de decisão e pelas 

decisões tomadas (ESCORZA, 2003; VIANNA, 2000). 

Para Stufflebeam, as concepções de pesquisa de avaliação são diversas, 

dependendo da origem epistemológica da qual ela faz parte, aparecendo alguns elementos 

comuns a todas as perspectivas, como a contextualização, o serviço, a sociedade, a atenção, o 

respeito e a participação dos envolvidos, bem como uma maior profissionalização dos 

avaliadores e maior institucionalização dos estudos (ESCORZA, 2003; VIANNA, 2000). 

Stufflebean abordou a avaliação para a tomada de decisão. O modelo de avaliação 

educacional desenvolvido pelo pesquisador e seus colaboradores é denominado Contexto, 

Insumo, Processo e Produto (CIPP). Foi proposto no final dos anos 1960 e resultou da 

experiência de avaliar o sistema público de ensino secundário e elementar de algumas escolas 

nos EUA, uma vez que a lei definiu a Educação compulsória no referido país, estabelecendo a 

obrigatoriedade de avaliar todos os projetos financiados por órgãos federais. A ideia central 

do modelo centrou-se no delineamento da avaliação objetivando permitir a tomada de 

decisões. As ideias de Stufflebean, no Brasil, foram bastante acanhadas, limitando-se a 

poucos círculos acadêmicos, com uma aceitação meramente teórica (STUFFLEBEAM; 

SHINKFIELD, 2005; VIANNA, 2000). 

Para Stufflebean, cada tipo de decisão está relacionada a um tipo de avaliação. A 

avaliação deverá servir para melhorar a Educação, e não para provar. O ponto central de seu 

modelo é a própria definição que apresenta de avaliação, como sendo um processo destinado a 

oferecer informações úteis para a tomada de decisões; para descrever, obter e proporcionar 

informação útil para julgar decisões alternativas, optando pela melhor (STUFFLEBEAM, 

SHINKFIELD, 2005; VIANNA, 2000). 

A importância de decisão está relacionada ao significado da mudança que se 

pretende introduzir. E a intensidade da controvérsia provocada pela mudança é o que 

distingue a pequena e a grande mudança (STUFFLEBEAM; SHINKFIELD, 2005; VIANNA, 

2000). “Tendo associado avaliação à tomada de decisões, Stufflebean e sua equipe 

preocuparam-se em identificar os principais tipos de decisão que deveriam tomar e, a partir 
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desse ponto, estabelecer as estratégias mais adequadas, o que constitui o ponto focal do seu 

sistema” (VIANNA, 2000, p.116).  

Stufflebean apresentava permanente preocupação com a necessidade de uma 

definição adequada de uma metodologia para cada um dos casos da Avaliação Educacional, 

bem como com os problemas éticos envolvidos em uma avaliação, apresentando-nos, nesse 

contexto, os quatro tipos de avaliação: i) avaliação do contexto (planejamento de decisões); ii) 

avaliação de insumos (objetiva a estruturação de decisões); iii) avaliação do processo 

(implementação de decisões) e iv) produto (reciclagem de decisões) (STUFFLEBEAM; 

SHINKFIELD, 2005; VIANNA, 2000). 

Ao debater as abordagens alternativas em avaliação, Stufflebean estabeleceu a 

diferença entre avaliação para a tomada de decisão (proativa e formativa) e avaliação 

relacionada à responsabilidade educacional (retroativa e somativa). Por meio do “Padrões 

para Avaliação de Programas, Projetos e Materiais Educacionais” (desenvolvidos no período 

de 1976-1980), elaboraram-se os padrões que levaram em consideração os seguintes atributos 

de uma avaliação: utilidade (satisfaça as necessidades de determinado público); 

praticabilidade (garantir uma avaliação realista); propriedade (avaliação conduzida de acordo 

com normas legais e éticas) e precisão (transmita informações adequadas tecnicamente sobre 

as características do objeto estudado). Esses padrões conjugados são importantes na meta-

avaliação (avaliação de avaliações) (VIANNA, 2000). 

Após as contribuições de Stufflebeam, surgiu a figura de Robert Stake (1927), que 

nos trouxe grande colaboração para a avaliação qualitativa, através da metodologia do estudo 

de caso. Stake lembra que “a argumentação relacionada à singularidade e à subjetividade é 

considerada como se referindo à pesquisa e à avaliação qualitativa, e que a discussão ligada à 

objetividade e à comunalidade relacionar-se-á à pesquisa e à avaliação quantitativa” 

(VIANNA, 2000, p. 132).  

Stake (1982), partindo de Scriven (1967) e de uma taxonomia elaborada por 

Worthen e Sanders (1987), faz uma série de ponderações a respeito de modelos e avaliações 

que vale a pena considerar. Para o referido autor, o elemento central da avaliação estaria no 

porquê e não no quando. Na sua visão, ambas as questões nos conduzem à tomada de 

decisões, mas a decisões diferentes (VIANNA, 2000). 

O ensaio de Stake (1967) intitulado The Countenance of Educational Evaluation 

representa um grande passo no dimensionamento da Avaliação Educacional, e procura, até a 

presente data, criar uma possível teoria geral. As ideias de Stake vão dar origem à avaliação 

responsiva e possibilitam o surgimento da avaliação naturalista, que reflete a complexidade do 
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fenômeno educacional, procurando interagir de modo informal e registrar as ações e reações 

dos que se acham envolvidos no processo da avaliação (VIANNA, 2000). 

Com Stake, o estudo de caso passa a integrar a metodologia científica e é definido 

por seu interesse em casos individuais e não pelo método de pesquisa utilizado. Acaba sendo 

um processo e um produto da nossa aprendizagem. A metodologia do estudo de caso é 

perfeitamente adequada para trabalhos na área da Educação (VIANNA, 2000). 

Conforme o pensamento de Stake, a avaliação não é uma ciência positivista16, é 

naturalista, epistemologicamente falando. Todos falavam de avaliação formal até a chegada 

de Stake. Este, por sua vez, apresenta a avaliação informal, tendo como características básicas 

a análise descritiva, trazendo uma perspectiva naturalista e construtivista para se compreender 

o processo de aprendizagem do aluno. Os objetivos da avaliação, segundo o autor, seriam 

compreender as interações e relacioná-las. Apresentou a avaliação responsiva, naturalista e o 

estudo de caso como uma abordagem para a avaliação, identificando-a como pluralista, 

flexível, interativa e holística. 

Logo, cada etapa desse processo histórico da avaliação foi dividida em quatro 

gerações, pelos autores Guba e Lincoln (2011). Nessa perspectiva, o tópico seguinte abordará 

a taxonomia das referidas gerações da Avaliação Educacional. 

 

3.2 As quatro gerações da avaliação  

 

Para nós, não existe nenhuma forma correta de definir avaliação, pois se 

fosse possível encontrar esse sentido, isso poria fim, de uma vez por todas, à 

discussão acerca de como a avaliação deve ser conduzida e sobre quais são 

seus propósitos.  

(GUBA; LINCOLN, 2011, p. 27) 

 

Os autores Guba e Lincoln (2011) distinguem quatro gerações no percurso 

histórico da Avaliação Educacional: mensuração, descrição, julgamento e negociação, sendo 

descritas a seguir, iniciando-se pela conceituação de Docimologia. 

De acordo com Depresbiteris (2000, p. 162), a Docimologia17 refere-se ao “[...] 

estudo sistemático dos exames, em particular do sistema de atribuição de notas e dos 

comportamentos dos examinadores e examinados”, sendo iniciada na França nos anos 1920 

                                                           
16 O Positivismo corresponde a uma corrente de pensamento filosófico, político e sociológico idealizado pelo 

francês Auguste Comte (1798-1857).   Indica um método de pesquisa científica e uma certa concepção da síntese 

filosófica, traduzido numa aversão pronunciada por toda especulação que ultrapassa a experiência. É urna visão 

geral da natureza e do homem da qual é excluída a metafísica (LACERDA, 2009). 
17 “Docimologia é a ciência (logos) dos exames, ou da medida por exame (dokimê”) (HADJI, 2001, p. 27). 
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(1922). Foi uma primeira abordagem para a verdadeira Avaliação Educacional. França e 

Portugal foram o berço para o seu desenvolvimento. “A investigação docimológica teve início 

com os estudos de Pierón e Laugier (1969), que evidenciavam a instabilidade das avaliações, 

no tocante às diferenças inter e intra-individuais e à precisão dos testes” (DEPRESBITERIS, 

2000, p. 6).  

Nas primeiras décadas do século XX, a maior parte da atividade caracterizada 

como Avaliação Educacional formal estava diretamente ligada à aplicação de testes, o que 

fomentava um caráter instrumental ao processo avaliativo. Era uma atividade caracterizada 

especificamente pela mensuração (DEPRESBITERIS, 2000; ESCORZA, 2003). 

Guba e Lincoln (1989) referem-se a esta avaliação como a primeira geração, que 

pode legitimamente ser denominada como a geração da medida, quando o papel do avaliador 

era o de um técnico, o de um provedor de instrumentos de medição. Estamos falando de 

mensuração. 

Para romper com essa ideia específica de mensuração, surgiram nos EUA, por 

volta de 1950, os escritos de Ralph Tyler (1902–1994), que criticou especialmente o divórcio 

entre o que é ensinado e os objetivos da instrução, e passou a desenvolver testes para avaliar 

se os alunos haviam ou não aprendido o que seus professores pretendiam que eles 

aprendessem. Como solução, foram propostos: i) elaboração de taxonomias para formular 

objetivos; ii) diversificação das fontes de informação, pesquisas, transcrições, técnicas e 

testes; iii) critérios de correção unificadores do acordo entre os testes corretores; e iv) 

avaliação de ensaios de avaliação por meio de métodos, tais como correção dupla, ou a média 

dos diferentes corretores (DEPRESBITERIS, 2000; ESCORZA, 2003; GUBA; LINCOLN, 

2011). 

A Avaliação Educacional, com a abrangência que possui nos dias vigentes, 

somente se iniciou na década de 1940, graças à acentuada atuação de Tyler (modelo de 

avaliação por objetivos), e, durante os anos 1960, à produção teórica de Cronbach (avaliação 

comparativa), Scriven e Stake (emissão de juízo de valor), que abordaram os procedimentos 

fundamentais dos procedimentos de avaliação. Assim, cumpre relembrar que, no início do 

século XX, a avaliação formal correspondia a um processo avaliativo de cunho meramente 

instrumental, uma vez que se dava, na maioria das vezes, através de testes. Tal conduta, por 

sua vez, mostrou-se ineficiente para explicar diferentes aspectos de uma realidade.  Neste 

ínterim, ganha destaque a figura de Ralph Tyler (VIANNA, 2000). 

Tyler é tradicionalmente considerado o pai da Avaliação Educacional, por ser o 

primeiro a dar uma visão metódica à mesma, superando o modelo de Avaliação Psicológica. 
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O autor apontava para a necessidade de uma avaliação científica que servisse para melhorar a 

qualidade da Educação, expondo, de maneira clara, sua ideia de currículo. Seu modelo diz que 

a avaliação não é uma simples medição, porque supõe um juízo de valor sobre a informação 

recolhida, em que a referência central são os objetivos predeterminados, e que os mesmos 

devem ser cuidadosamente definidos em termos de comportamento. Ainda de acordo com as 

afirmações do referido autor, a verdadeira avaliação deve ser idiossincrática, adequada às 

peculiaridades do aluno e da unidade de ensino (ESCORZA, 2003; GUBA; LINCOLN, 2011; 

VIANNA, 2000). 

Vale salientar que o modelo de avaliação proposto por Tyler teve grande 

repercussão e mudou inteiramente o enfoque da avaliação, que se centrava, inicialmente, nas 

habilidades dos indivíduos, passando, então, a preocupar-se com o julgamento do currículo. 

Guba e Lincoln (1989) tratam essa avaliação como a segunda geração da avaliação, a 

descrição (ESCORZA, 2003; GUBA; LINCOLN, 2011; VIANNA, 2000). 

A terceira geração da avaliação surgiu com a necessidade de um maior 

aperfeiçoamento da avaliação, em relação às avaliações anteriores. De acordo com Guba e 

Lincoln (1989), tal geração caracteriza-se pelo julgamento. Esta, por sua vez, é caracterizada 

por introduzir na avaliação o julgamento como um conteúdo intrínseco à avaliação. Agora o 

avaliador não só analisa e descreve a realidade, além disso, ele também avalia; são os juízes 

com relação a critérios diferentes. Percebeu-se que apenas a mensuração e descrição não eram 

suficientes, visto que, mediante as informações coletadas, fazia-se crucial a emissão de um 

juízo de valor. Nessa direção, o avaliador assume um papel de juiz, apropriando-se do que 

havia de fundamental nas gerações anteriores e acrescentando um julgamento frente às 

informações coletadas. Portanto, mantinham-se as funções técnicas e descritivas das gerações 

anteriores (ESCORZA, 2003; GUBA; LINCOLN, 2011). 

Sob esse prisma, o processo avaliativo passa a centrar-se num julgamento de 

valor, considerado parte essencial da avaliação. Além de mensurar e descrever, é 

imprescindível julgar sobre o conjunto de todas as dimensões do objeto, e até mesmo os 

próprios objetivos. Ademais, preconiza-se que o avaliador seja um julgador especialista 

(ESCORZA, 2003). 

Destaca-se, nessa geração de avaliação, o pesquisador Michael Scriven, conhecido 

por desenvolver ideias para a compreensão da lógica da Avaliação Educacional, e que, em 

1967, publicou o ensaio Methodology of Evaluation. Conforme salientou Vianna (2000, p. 

85), “Sua grande contribuição consistiu em estabelecer que a avaliação desempenha muitos 

papéis (roles), mas possui um único objetivo: determinar o valor ou mérito do que está sendo 



52 

 

avaliado.” O objetivo da avaliação é permitir que alguém faça valoração: juízo de valor, 

utilizando-se de princípios éticos, ao determinar se algo é bom ou ruim. Entretanto, isso não 

significa tomar decisão (GUBA; LINCOLN, 2011; VIANNA, 2000). 

Scriven acreditava que a tomada de decisão não é da alçada do avaliador. A 

missão dos avaliadores é emitir juízo de valor. Caberia, aos responsáveis que contrataram a 

avaliação, tomar as devidas decisões. Sob esse prisma, o processo avaliativo passa a centrar-

se num julgamento de valor, considerado parte essencial da avaliação (FILHO; FILHO, 2013; 

GUBA; LINCOLN, 2011; VIANNA, 2000).  

Scriven (1967) demonstrou que era possível realizar uma avaliação sem a 

necessidade de uma fixação de objetivos (Goal-Free). A mesma consistia em um modelo com 

impacto, uma vez que demonstrava a possibilidade de realizar uma avaliação não dependente 

de objetivos pré-estabelecidos, por afastar-se do modelo tyleriano, vigente por mais de trinta 

anos no campo da avaliação. Scriven (1967) considera que, na avaliação, são contemplados os 

objetivos de ensino, sendo o primeiro autor a conceituar e distinguir os conceitos de avaliação 

somativa e formativa. O termo avaliação formativa está a serviço de um programa em 

desenvolvimento com o objetivo de melhorá-lo. Já a avaliação somativa serve para comprovar 

a eficiência de um programa e tomar decisões sobre sua continuidade (ESCORZA, 2003; 

VIANNA, 2000). 

Em 1967, Scriven manifesta interesse particular em estabelecer critérios para a 

avaliação dos produtos educacionais. Os primeiros critérios apresentados eram muito 

limitados, o que levou a que Scriven, em 1974, construísse e apresentasse uma listagem 

(checklist) com um conjunto de padrões destinado ao uso de especialistas. Nessa listagem, 

apresentava, entre muitos outros, alguns dos seguintes aspectos: ter em conta a quantidade de 

pessoas afetadas pelo produto, a sua significância social, os efeitos multiplicativos e provar a 

sua necessidade; determinar o efeito do produto e o tamanho e a importância dos mercados 

potenciais; comprovar a eficácia da versão oficial, com usuários, recursos e contextos típicos, 

e tempo típico definido; e realizar testes com todos os “consumidores” importantes (ex. 

professores, alunos, diretores) (VIANNA, 2000). 

Segundo Viana (2000), outra grande contribuição de Scriven foi destacar a 

importância de diferentes atividades com o fim específico de determinar a qualidade científica 

dos estudos e suas conclusões. Por fim, Scriven também se ocupou de averiguar os custos da 

avaliação, mas tomou ciência que é impossível desenvolver e realizar uma avaliação livre de 

custos. Assim, as recompensas seriam os benefícios dos alunos, do currículo e da instituição 

(VIANNA, 2000). 
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Agora, partindo para a quarta geração, que surgiu no final dos anos 1980, para 

responder aos defeitos e imperfeições mais sérios das três gerações anteriores - tendência ao 

generalismo, incapacidade de acomodar e adotar o pluralismo de valores e comprometimento 

exagerado com o paradigma científico de investigação - proporcionando uma alternativa de 

avaliação. Tal geração também emerge para suprir anseios da própria sociedade no que tange 

a um maior envolvimento da mesma quanto às perspectivas da avaliação. As novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) trazem à tona a importância do diálogo e 

da interação, evidenciando a seriedade da participação dos sujeitos na construção do 

conhecimento. É, pois, a geração da negociação, uma vez que esta passa a ser considerada 

indispensável ao processo avaliativo, de acordo com seus idealizadores (ESCORZA, 2003; 

GUBA; LINCOLN, 2011). 

Nessa avaliação, as características do resultado das três primeiras gerações são 

retidas, isto é, tecnicamente, o analista e o juiz, mas estes devem ser expandidos com 

habilidades para coletar e interpretar dados qualitativos com o historiador e esclarecedor, com 

o mediador das decisões, bem como um papel mais ativo como avaliador em um contexto 

sociopolítico concreto (ESCORZA, 2003). 

Na visão de seus idealizadores, Guba e Lincoln (2011), o modelo de avaliação da 

quarta geração é uma construção social, erguida com base em conteúdo de experiência, em 

valores, crenças, ambientes e contextos específicos em que trabalharam e foram solicitados a 

trabalhar, como também na influência das construções de outras pessoas, as quais tentaram 

extrair significados e possibilidades. É uma forma de avaliar que abraça vários objetivos e 

atividades e todos ocorrem mais ou menos simultânea e interativamente (GUBA; LINCOLN, 

2011). 

Guba e Lincoln (2011), a partir dessas fragilidades, sugerem a avaliação 

construtivista e responsiva, enquanto uma abordagem alternativa. Responsiva, por estabelecer 

parâmetros e limites por meio de um processo interativo e negociado; e construtivista por 

abordar o paradigma construtivista, que considera a realidade como uma construção social 

(ESCORZA, 2003; GUBA; LINCOLN, 2011). 

Conforme Guba e Lincoln (2011, p. 59): 

 

A avaliação de quarta geração é um modelo de avaliação em que as reivindicações, 

preocupações e questões dos grupos de interesse ou interessados (stakeholders) 

servem como enfoques organizacionais (princípio para determinar quais 

informações são essenciais), que são implementados de acordo com os preceitos 

metodológicos do paradigma de investigação construtivista.   
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Esses autores defendem que o avaliador precisa concentrar esforços em identificar 

os vários grupos de interesse, visto que se faz necessário interagir com eles a fim de 

compreender quais são suas reivindicações, preocupações e questões. Corroborando com tal 

posicionamento, Filho e Filho (2013, p.13), salientam que “[...] essa geração é a que mais se 

aproxima de uma perspectiva construtivista da educação, onde a prática educativa é vista 

como ato político de conscientização e transformação da própria realidade”.   

Guba e Lincoln (2011) abraçam uma perspectiva mais naturalista, mais humanista 

e mais qualitativista, adotando diplomacia na avaliação, saindo da abordagem psicométrica. 

Para os autores, a avaliação deverá ajudar as pessoas a desenvolverem o seu potencial de 

aprendizagem, e não somente para as julgar ou classificar numa escala.  

Portanto, de acordo com o que fora abordado, cada geração da avaliação procurou 

responder aos anseios de sua época, e foram evoluindo de acordo com o período histórico, e 

as necessidades da sociedade, através dos seus sistemas educacionais. Mensuração, descrição, 

julgamento e negociação ainda estão presentes em nossas práticas avaliativas, sendo 

indispensável incorporá-las a tal ação (ESCORZA, 2003; GUBA; LINCOLN, 2011). 

 

3.3 O caminhar da avaliação educacional no Brasil 

 

A história da avaliação no Brasil, com exceção da precária avaliação 

do rendimento escolar que há séculos vem sendo realizada, é bastante 

recente.  

(VIANNA, 2000, p. 160) 

 

A experiência brasileira em relação à Avaliação Educacional está limitada no 

tempo, uma vez que os estudos nessa área só começaram a se desenvolver na década de 1980, 

especialmente no início dos anos 1990. Em uma perspectiva histórica, observamos que a 

Avaliação Educacional, no contexto brasileiro, limitou sua prática fundamentalmente ao 

rendimento escolar (VIANNA, 2014, 1997, 2000).  

A partir da década de 1960, com base em fontes norte-americanas, começaram a 

ser realizados os primeiros movimentos de avaliação no Brasil. Nos anos 1960 e 1970, a 

Fundação Brasileira para o Ensino de Ciências (Funbec) iniciou um programa de novos 

currículos de Física, Matemática, Química, Biologia e Geociências, com uma avaliação de 

seus programas. Embora sendo uma atividade pioneira e de significativa relevância, não teve 

continuidade em outras instituições (VIANNA, 2014). 
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Os anos 1970 e 1980 assistiram a uma ampliação maciça das instituições de 

ensino, havendo certa intensificação de estudos ligados ao Ensino Superior, com ênfase aos 

aspectos psicométricos dos instrumentos de medida e à análise de dados socioeconômicos. A 

década de 1970 demonstrou interesse, mesmo que no campo teórico, na área da avaliação de 

programas, mas, “[...] também não tiveram prosseguimento, sendo um momento transitório, 

como habitualmente ocorre na área educacional brasileira” (VIANNA, 2014, p. 28). 

Em 1977, o Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Rural do Nordeste 

Brasileiro (Edurural), coletou dados dos estados do Ceará, Piauí e Pernambuco (nos anos de 

1981, 1983 e 1985), através de provas de Matemática e Português direcionadas a crianças de 

2ª e 4ª série do Ensino Fundamental18, em 603 escolas situadas na zona rural. Tal estudo 

possibilitou identificar alguns fatores para o baixo rendimento escolar dessas crianças, nas 

então áreas avaliadas, dentre as quais se destacam: rotatividade de professores, inconstância 

na distribuição de material didático, livro e merenda escolar, infraestrutura curricular 

deficiente, crianças doentes, frequência irregular dos alunos, ensino baseado na memorização 

e dificuldade de acesso à escola, entre demais fatores (GATTI; VIANNA; DAVIS, 1991; 

VIANNA, 2014). 

Em 1990, o MEC iniciou a implantação de um Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB), “[...] com o objetivo de qualificar os resultados obtidos pelo 

sistema educacional de ensino público, criar e consolidar competências para a avaliação do 

sistema educacional” (VIANNA, 2014, p. 31). Salienta-se que todos os trabalhos, até o 

momento, eram amostrais.  

Em 1991, foi realizado um programa de avaliação sobre o Desempenho da Rede 

Pública Escolar do Estado de Pernambuco na Área da Linguagem, em crianças de 1ª a 4ª 

série, o que possibilitou a revisão dos conteúdos programáticos das Propostas Curriculares. 

Após 1992, a Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais, com apoio financeiro do 

Banco Mundial, iniciou a Avaliação do Sistema Estadual de Ensino de Minas Gerais, 

englobando os estudantes do ciclo básico da alfabetização e os da 8ª série. Em 1993, os 

trabalhos prosseguiram para a 5ª série do Ensino Fundamental, 2ª série do Ensino Médio e 

3ª/4ª séries da Habilitação Magistério (VIANNA, 2014). 

                                                           
18 O Ensino Fundamental da época estabelecia a obrigatoriedade dos 7 aos 14 anos de idade, com duração de oito 

anos letivos, e utilizava a nomenclatura 1º Grau, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, nº 5.692/71 (BRASIL, 1971). Atualmente, de acordo com a Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, o 

Ensino Fundamental passa a ter duração de 9 (nove) anos, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de 

idade (BRASIL, 2006). 
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No período de 1990-1992, a nível internacional, o Projeto da International 

Assessment of Educational Progress (IAEP), contando com a participação de 20 países, 

realizou uma avaliação do desempenho de crianças de 13 anos em Matemática e Ciências, nas 

cidades de São Paulo e Fortaleza, que tinha por objetivo identificar tipos de ambientes 

culturais e práticas educacionais associadas a um alto desempenho (VIANNA, 2014). Com 

efeito: “O desempenho das crianças brasileiras, lamentavelmente, foi bastante comprometido, 

refletindo, assim, a conhecida crise do nosso sistema de ensino da escola de 1º grau” 

(VIANNA, 2014, p. 33).  

A experiência brasileira enfatiza que a avaliação está presa ao rotineiro e ao 

tradicional, bem como ao conhecimento cognitivo, apesar de envolver outras variáveis. Na 

perspectiva histórica, a Avaliação Educacional nacional ficou limitada na sua prática, 

envolvendo, quase sempre, o rendimento escolar, ao passo que, em outros contextos, formas 

diversas de avaliação se desenvolvem, entre as quais citamos: a responsiva de Stake e a 

naturalista de Guba.  

Apesar de inspirada em outros contextos, adaptando modelos à nossa realidade, 

estamos começando a observar a criação de uma cultura da avaliação na sociedade brasileira, 

embora o Brasil não possua uma cultura de avaliação no seu sistema educacional. Salientamos 

que o Brasil sofreu influência dos vários modelos elaborados por grandes teóricos da 

avaliação, mas nem sempre esses modelos foram aplicados de forma adequada, uma vez que 

“nenhum deles diz como fazer efetivamente uma avaliação, que assim fica sujeita a aspiração 

do momento” (VIANNA, 2000, p. 160).  

O tema Avaliação Educacional é de interesse dos educadores brasileiros, “[...] 

revelando uma grande preocupação metodológica na abordagem dos vários assuntos, 

sobretudo na área de rendimento escolar, educação de adultos, treinamento e formação de 

professores” (VIANNA, 2014, p. 33). 

Durante todo esse período, observamos que não houve espaço para a menção da 

Avaliação Educacional em uma perspectiva inclusiva para alunos com deficiência, 

demonstrando o quanto essa área é carente de investigação e de trabalhos que se aprofundem 

nesses estudos.  

 

3.4 Pressupostos de uma “qualidade” na Educação 

 

O objetivo mais ambicioso de um processo de avaliação educacional 

consiste, primordialmente, em alcançar qualidade, isto é, buscar a 

melhora ou o aperfeiçoamento do objeto de estudo  
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(ANDRIOLA, 2009, p. 156). 

 

Vivemos em um momento histórico caracterizado pela globalização de acesso à 

informação, com a difusão da ideia de qualidade da Educação, que vem abrindo passos em 

países europeus e latino-americanos. Esse termo é uma exigência da sociedade 

contemporânea, “[...] cujas características mais visíveis são a diversidade cultural e a 

conscientização cada vez maior dos direitos cidadãos” (ANDRIOLA, 2009, p.157), uma vez 

que “o problema da qualidade em educação é uma preocupação da sociedade como um todo” 

(VIANNA, 2000, p. 189). 

Essa tendência traz implicações que afetam toda classe de instituições educativas. 

Entretanto, é necessário reconhecer que existe uma vasta proposição teórica em torno do 

termo “qualidade educativa”. “Este fenômeno resulta dos interesses e das perspectivas que 

estão presentes em cada caso particular, o que ocasiona uma evidente falta de consenso sobre 

sua definição” (ANDRIOLA, 2009, p. 157).  

Os trinta primeiros anos do século XX assistem à vida social norte-americana, sob 

a influência de três elementos desenvolvidos, em princípio, para o gerenciamento industrial: 

sistematização, padronização e eficiência, que passaram a afetar toda a sociedade, inclusive a 

área educacional. Toda a comunidade escolar passou a preocupar-se em conseguir formas de 

medir a eficiência de seus professores, qualidade do ensino, construir instrumentos e definir 

padrões de eficácia de suas escolas e sistemas educacionais. “Aproximadamente quase cem 

anos depois, a educação brasileira, muitas vezes por influência de agências financiadoras 

externas, começa a se preocupar com os mesmos problemas ligados diretamente ao processo 

de gerenciamento das instituições educacionais” (VIANNA, 2014, p. 16). 

Os EUA tinham grande preocupação com a qualidade dos trabalhos de Educação, 

por isso foram fixados padrões19 de qualidade. Vianna (2000, p. 119) assinala que “a questão 

da definição de padrões em educação é das mais complexas.” Os padrões educacionais para o 

ensino básico obrigatório foram definidos nos EUA até o ano 2000, com a ajuda das 

avaliações sistemáticas (STUFFLEBEAM, SHINKFIELD, 2005; VIANNA, 2000). 

As avaliações sistemáticas e permanentes podem proporcionar a identificação dos 

fatores caracterizadores e responsáveis pela qualidade educativa (ANDRIOLA, 1999). Nessa 

direção, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), em seu artigo 4º, 

inciso IX, versa sobre a garantia de “[...] padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos 

                                                           
19 “Os padrões referem-se exclusivamente à avaliação de programas, projetos e materiais, sendo excluídos outros 

tipos de avaliação” (VIANNA, 2000, p. 120). 
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como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao 

desenvolvimento”. A referida lei impôs, ainda, ao Estado, primar por padrões de qualidade, 

estabelecendo, inclusive, como incumbências da União, “[...] assegurar processo nacional de 

avaliação do rendimento escolar no Ensino Fundamental, Médio e Superior, em colaboração 

com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade 

do ensino” (BRASIL, 2014a, p. 13). É imperativo que os órgãos governamentais estejam 

presentes nesse processo, uma vez que “A caracterização das ações governamentais 

estabelece o campo da avaliação educacional como estratégia assumida, a fim de estabelecer 

uma medida padrão da qualidade da educação oferecida pelas escolas em todo o território 

nacional” (SANTOS; GIMENES; MARIANO, 2013, p. 43). 

Corroborando essa linha de pensamento, Luckesi (2011, p. 52-53) ainda nos fala 

que: 

O ato de avaliar implica coleta, análise e síntese dos dados que 

configuram o objeto da avaliação, acrescido de uma atribuição de 

valor ou qualidade, que se processa a partir da comparação da 

configuração do objeto avaliado com um determinado padrão de 

qualidade previamente estabelecido para aquele tipo de objeto. O 

valor ou qualidade atribuídos ao objeto conduzem a uma tomada de 

posição a seu favor ou contra ele. E o posicionamento a favor ou 

contra o objeto, ato ou curso de ação, a partir do valor ou qualidade 

atribuídos, conduz a uma decisão nova: manter o objeto como está ou 

atuar sobre ele. 

 

Vianna (1989, 2000, 2005) considera necessário que se definam diretrizes acerca 

de como usar produtivamente os resultados da avaliação na melhoria do processo educativo, 

procurando formas de como agir em relação ao objeto da avaliação, uma vez que “[...] a 

avaliação não é um valor em si e não deve ficar restrita a um simples rito da burocracia 

educacional; necessita integrar-se ao processo de transformação do ensino/aprendizagem e 

contribuir, desse modo, ativamente, para o processo de transformação dos educandos” 

(VIANNA, 2005, p. 16). 

Rabelo (2001) postula, ainda, que, para haver influências positivas, bem como 

melhoria em todas as dimensões na qualidade do ensino, faz-se necessária uma mudança 

significativa através da modificação efetiva de postura e filosofia pedagógicas, além da 

mudança de métodos, técnicas, sequências e propostas curriculares, uma vez que “aprender 

bem não se restringe apenas a bons desempenhos qualitativos, mas implica em qualidade 

formal e qualidade política” (RABELO, 2001, p. 80). Convém assinalar “[...] que só uma 

decisão política poderá, na linha da busca da qualidade e da liberdade de ação, evitando-se as 

intervenções governamentais, encontrar os caminhos mais seguros de uma mudança de 
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mentalidades por parte de nossos educadores” (WERNECK, 1996, p. 169), em virtude da 

avaliação ser uma atividade que é influenciada por forças políticas com consequentes efeitos 

políticos (AFONSO, 2000). 

É nesse cenário que surgiram as avaliações em larga escala20, uma vez que estas 

guardam condições efetivas para que a qualificação seja viável, partindo de uma investigação 

avaliativa que contribua para o alcance do que realmente precisa ser melhorado. Tais 

avaliações praticadas no sistema educacional brasileiro mantêm um discurso alicerçado na 

ênfase da qualidade (pressão por informações, entender o problema e orientar soluções), 

adotando políticas de descentralização (redefinindo o papel do Estado, alocação de recursos e 

financiamento), e avaliação de produto, resultado e um discurso que atenda à pressão social 

(transparência, ao passo que torna público o desempenho dos sistemas escolares) (COSTA, 

2010; WERLE, 2010). 

Isto posto, sendo as avaliações em larga escala um mecanismo de regulação que o 

Estado utiliza para monitorar a qualidade da Educação nacional, fica a indagação sobre a 

forma de como essas avaliações lidam com os alunos com deficiência. Mendes (2010) 

assinala que existem cerca de 6 milhões de pessoas distribuídas entre crianças e jovens que 

são o público alvo da Educação Especial. Entretanto, o número de matrículas dessa parcela da 

população só corresponde a aproximadamente 800 mil pessoas, mostrando-nos que a maioria 

não está recebendo qualquer tipo de acompanhamento escolar. 

Nessa perspectiva, ainda, Mendes (2010, p.106) assinala que: 

 

As mazelas da educação especial brasileira, entretanto, não se limitam à falta de 

acesso, pois os poucos alunos com necessidades educacionais especiais que têm tido 

acesso a algum tipo de escola não estão necessariamente recebendo uma educação 

apropriada, seja por falta de profissionais qualificados ou mesmo pela falta 

generalizada de recursos. 

 

Portanto, conclui-se, que “a avaliação da qualidade da educação deve, 

necessariamente, partir de uma análise do contexto, envolvendo as características da 

população, os seus valores culturais, os investimentos financeiros em educação e a 

organização das escolas” (VIANNA, 2000, p. 190). Essa avalição se encontra associada a 

aspectos como disseminação, tempo oportuno e impacto. Monitorar os processos de ensino e 

aprendizagem na sala de aula, inclusive por meio do uso de avaliações, é fundamental para 

gerar políticas em prol da qualidade. Logo, tal observação nos remete à amplitude de 

                                                           
20  “A primeira iniciativa brasileira de avaliação em larga escala foi o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb), que se desenvolveu a partir de 1990 e foi aplicado inicialmente em 1995” (Portal da 

Avaliação do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação, 2015, s/p) 
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possibilidades exequíveis de Avaliação Educacional em uma perspectiva inclusiva 

(UNESCO, 2015; VIANNA, 2000). 

Após explanar os pressupostos de uma “qualidade” na Educação, iremos abordar 

as formas, bem como as funções da Avaliação Educacional, fazendo apontamentos quanto às 

suas principais características. 

 

3.5 As formas e funções da avaliação 

 

Existem várias formas de avaliar o desempenho do aluno: 

observação, provas, trabalhos de pesquisa, relatórios, etc 

(DEPRESBITERIS, 1998, p. 166). 

 

A Avaliação Educacional é um campo de conhecimento sistematizado, estando 

em constante transformação, sofrendo o impacto de diferentes tecnologias, refinando cada vez 

mais seus procedimentos de análise e interpretação no campo qualitativo e quantitativo.  

Deve-se considerar o fator tempo na sua execução, bem como a análise de seus resultados, 

com utilização dos dados para a solução de problemas vigentes (VIANNA, 2000). “A 

avaliação possui um corpus teórico, que, entretanto, não constitui uma teoria geral única, 

tendo em vista que as posições refletem diferentes abordagens epistemológicas, cada uma 

com seus fundamentos lógicos, seus valores e objetivos” (VIANNA, 2000, p. 173). 

A avaliação não é uma atividade-fim. Muito pelo contrário, é uma atividade-meio 

pela sua função mediadora para um meio. É o meio para que alguma coisa possa acontecer. 

Em se tratando de aprendizagem, torna-se o meio de verificar se os alunos adquiriram os 

conhecimentos propostos (ESCORZA, 2000; PERRENOUD, 1999). 

O campo da avaliação representa uma complexidade, pela inclusão de diferentes 

sujeitos, exigindo uma infraestrutura física e teórica que possibilite a sua prática. Sem uma 

teoria, não é possível haver uma ação consequente, uma vez que estas refletem diferentes 

posicionamentos epistemológicos, valorizando a avaliação como prática da atividade 

intelectual, exigindo constante reflexão sobre o ente avaliado e as implicações do ato de 

avaliar, sendo uma ferramenta que possibilita conhecer, de modo confiável e válido, uma 

determinada realidade educativa (ANDRIOLA, 1999; VIANNA, 2000). 

Dessa maneira: 

 

É importante que a forma de avaliação seja escolhida de acordo com os objetivos 

que se deseja atingir. É, também, fundamental que se ofereça ao aluno 

oportunidades diversas de mostrar seu desempenho, evidentemente evitando fazer 
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do processo de ensino um mecanismo de só aplicar instrumentos de avaliação 

(DEPRESBITERIS, 1998, p. 166). 

 

Segundo Afonso (2000, p. 18), “A existência de diferentes formas ou modalidades 

de avaliação traduz frequentemente diferentes funções (manifestas ou latentes) da avaliação, 

mas também é verdade que uma mesma modalidade de avaliação pode atender a mais de uma 

função”. Para o autor, essas funções devem ser compreendidas no contexto das mudanças 

educacionais, econômicas e políticas mais amplas.  

Sob esse enfoque, ressalta também que os sistemas de formação adotam 

modalidades de avaliação que apresentam uma função reguladora, de assegurar as 

características do sistema de formação de um lado, e as características de formação das 

pessoas por outro. Na literatura especializada, as funções da avaliação mais referidas são as 

que “[...] dizem respeito à melhoria dos processos de aprendizagem; à seleção, certificação e 

responsabilização (accountability); à promoção da motivação dos sujeitos e ao 

desenvolvimento de uma consciência mais precisa sobre os processos sociais e educacionais” 

(AFONSO, 2000, p. 18). 

Ainda, de acordo com o catedrático, têm-se as seguintes funções da avaliação:  

 

i) condiciona os fluxos de entrada e de saída do sistema escolar, bem como as 

passagens entre os diferentes subsistemas, classes ou cursos; ii) torna possível o 

controle parcial sobre os professores – quer por parte dos administradores da 

educação, quer por parte dos próprios pares; iii) define as informações e as 

mensagens ao transmitir aos pais e aos organismos de tutela; iv) constitui um 

elemento importante na gestão da aula na medida em que influencia as 

aprendizagens, o sistema de disciplina e as próprias motivações dos alunos; v) 

fornece ao professor informações importantes sobre a sua própria imagem 

profissional e sobre os métodos pedagógicos que utiliza (AFONSO, 2000, p. 18).  

 

E, quanto à sua divisão, a avaliação poderia ser dividida em avaliação cognitiva e 

não-cognitiva. A dimensão cognitiva exige diferentes instrumentações – por critério ou por 

norma, a depender da avaliação: somativa ou formativa (VIANNA, 2000). 

 Por seu turno, Andriola (2009, p.156) esclarece que: 

 

Na função formativa, a avaliação educacional é utilizada para conhecer e aperfeiçoar 

uma atividade que está sendo executada ou uma realidade que necessite de ajustes. 

Em sua função somativa, a avaliação pode ser utilizada para render contas, para 

certificar ou para selecionar. 

 

Um aspecto que merece destaque é o fato de que praticamente inexistem 

avaliações relacionadas às diferentes formas de Educação Especial, destacando-se que “a 
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avaliação está presa ao conhecimento cognitivo, apesar de envolver outras variáveis (titulação 

do corpo docente, laboratórios, biblioteca, produção científica, etc.)” (VIANNA, 2000, p. 

160). E aqui, no Brasil, estamos presos prioritariamente, ao tradicional e rotineiro. 

Em se tratando da avaliação do aluno com DI na sala regular, esta ainda é uma 

prática em construção, existindo dispositivos legais que garantam sua execução. Todavia, a 

avaliação do ensino e aprendizagem recomendada pela legislação vigente, inclusive pela LDB 

(9394/96) para o alunado da Educação Especial, é uma avaliação na perspectiva formativa, 

com consequente acompanhamento permanente junto ao estudante, onde serão desenvolvidas 

atividades contextualizadas, adaptações curriculares, respeitando-se e mantendo-se uma 

dialogicidade com os conhecimentos e a condição do aluno, bem como respeito ao seu 

desenvolvimento individual, sendo a avaliação uma mediadora dos processos de ensino-

aprendizagem (BENEVIDES; VIANA, 2014; HOFFMANN, 2012; LUCKESI, 2001, 2005; 

MENDONÇA, 2014; OMOTE, 2004). 

Nessa linha de pensamento, a prática avaliativa dos alunos com DI não deverá 

“[...] restringir-se às suas condições de desenvolvimento biopsicossocial, mas também deve 

estabelecer o seu potencial de aprendizagem, inclusive o nível de competência curricular 

desse aluno, tendo como referência a proposta curricular da série onde está matriculado” 

(OLIVEIRA, 2005, p. 54). 

A avaliação associada ao processo educativo tem existido sob diferentes formas, 

e, aos poucos, começa a desenvolver procedimentos utilizados nos dias hodiernos, como 

instrumentos e objetivos padronizados. Determinadas práticas ainda persistem, “[...] porque 

baseadas na obtenção de escores dos alunos como o principal elemento para a avaliação da 

eficiência de programas educacionais, aliás, traço característico das avaliações realizadas no 

atual contexto brasileiro” (VIANNA, 2000, p. 8).  

A avaliação tal como a conhecemos não é uma disciplina, mas sim um objeto de 

investigação aberto a diferentes abordagens disciplinares e interdisciplinares, sendo um 

processo necessário para a existência dos próprios centros educativos (AFONSO, 2000; 

ANDRIOLA, 1999). 
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4 EDUCAÇÃO INCLUSIVA: HISTÓRIA E DESAFIOS NA AVALIAÇÃO DE 

ALUNOS COM DI 

 

A deficiência intelectual não representa um atributo da pessoa, mas um 

estado particular de funcionamento (ALMEIDA, 2004) 

 

Este capítulo aborda a temática da Educação Inclusiva, com direcionamento para 

a Avaliação Educacional, indo desde os testes psicométricos, à inclusão da pessoa com 

deficiência no Ensino Regular, para, ao final, realizar discussões em relação às singularidades 

da avaliação dos alunos com DI em uma perspectiva inclusiva. 

Ao se falar em Educação Inclusiva, também devemos considerar os efeitos 

orgânicos da deficiência, porque esse aspecto faz parte do sujeito. Todavia, ele não é 

caracterizado apenas por sua deficiência, mostrando-nos que os conceitos sobre deficiência 

não são eternos. Eles se modificam e se alteram, quebrando paradigmas. E em relação às 

dificuldades que enfrentam na sociedade ou na escola, estas não estão concentradas apenas 

nesse sujeito, mas sim na ausência de condições que a sociedade oferece para que ele se 

desenvolva. 

Inclusão requer mudanças não lineares, porque cada um tem uma necessidade 

específica. Portanto, devemos considerar as singularidades desses sujeitos. Nessa perspectiva, 

observa-se que os tempos hodiernos sinalizam para uma mudança profunda nos rumos da 

educação das crianças com deficiência, com a adoção de políticas públicas inclusivas, em que 

as escolas possam ser acolhedoras às singularidades e diferenças dos alunos, com a 

consequente eliminação das barreiras que impedem uma aprendizagem efetiva (BEYER, 

2005; GLAT; PLETSCH; FONTES, 2007; VELTRON, MENDES, 2007). 

 

4.1 Um pouco da história das pessoas com Deficiência Intelectual 

 

Inútil para a lavoura e o artesanato, e consumidor improdutivo da renda 

familiar, o deficiente não tem outro destino além do asilo.  

(PESSOTTI, 1984). 

 

A história de vida das pessoas com deficiência nos remete a um passado 

permeado por maus-tratos, abandono, misticismo, segregação, caridade e anomia da sua 

condição como ser humano, sendo estas privadas de seus direitos fundamentais, como o 

direito à vida. É restrito o número de civilizações que não determinaram a morte às pessoas 

em alguma situação de deficiência. Nas comunidades indígenas, matavam-se os recém-
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nascidos com deformidades, porque estes não se adaptavam ao modo de vida que levavam. 

Platão e Aristóteles defendiam a eliminação das crianças fracas. Atenas e Esparta promoviam 

leis que apoiavam o genocídio de crianças com deficiência (BEYER, 2005; FIGUEIREDO, 

2010; PESSOTTI, 1984; SILVA, 1987).  

Na trajetória histórica da humanidade, costuma-se excluir tudo que possa 

interferir em sua harmonia e equilíbrio. E as pessoas com deficiência eram tidas como sujeitos 

que não conseguiam estar em harmonia com a sociedade, em virtude de suas peculiaridades, 

bem como de suas necessidades. Muitos, inclusive, eram tidos como ameaça à sociedade, pois 

sua aparência física e seu comportamento rompiam com as regras e normas sociais da época, 

fazendo com que as pessoas se afastassem, isolando-as do convívio social com as demais. Tal 

fato era cultural, e ocasionado, muitas vezes, devido ao medo, repulsa por algumas 

características disformes que essas pessoas poderiam apresentar, desinformação e/ou 

preconceito (FIGUEIREDO, 2010; SILVA, 1987). 

As sociedades primitivas baseavam sua constituição no nomadismo, exigindo que 

cada um de seus integrantes fosse responsável pela própria sobrevivência, desenvolvendo 

atividades como caça, pesca e abrigo. A vida nômade de algumas tribos não proporcionava 

condições para que pessoas idosas ou com deficiência se deslocassem, sendo estes 

abandonados em locais arredios, para que fossem devorados por animais selvagens. As 

pessoas que não conseguiam se enquadrar no padrão de normalidade da época - seja por 

problemas congênitos ou consequências de guerras, doenças ou acidentes - eram tidas como 

empecilho ou “peso morto”, sendo relegadas à própria sorte, tendo como sentença o desprezo, 

o isolamento, o abandono (BEVERVANÇO, 2001; FIGUEIREDO, 2010; GUHUR, 1992). 

Na sociedade europeia antiga, a prática do infanticídio e o aniquilamento de 

crianças com deficiência era comum. O abandono social dessas pessoas era explícito. A 

exemplo, temos Esparta e Atenas: a primeira sociedade cultuava a valorização dos atributos 

físicos necessários às atividades como estética, ginástica e dança. E os homens livres se 

dedicavam à guerra. Os que apresentavam deficiência, algum tipo de deformidade ou 

fragilidade eram abandonados, eliminados, jogados de rochedos. Em Esparta, crianças com 

deficiências mentais ou físicas eram tidas como subumanas. Já Atenas pregava que os homens 

deveriam se dedicar a governar, ter boa argumentação, domínio da Filosofia e da 

contemplação. Logo, só sobreviveriam os que se ajustassem a tais condições (FIGUEIREDO, 

2010; PESSOTTI, 1984). 
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A prática do abandono era tão comum, que foi consentida por Aristóteles21 em 

nome do equilíbrio demográfico e econômico, englobando, inclusive, não só as crianças com 

deficiência, mas também os filhos normais, excedentes (PESSOTTI, 1984). “Quanto a rejeitar 

ou criar recém-nascidos terá de haver uma Lei, segundo a qual nenhuma criança disforme será 

criada, com vistas a evitar o excesso de crianças [...]" (ARISTÓTELES, 1985, p. 267) 22.   

A prática do abandono à inanição ou à "exposição"23 foi acolhida por Platão, por 

Aristóteles e, supostamente, recusada por Hipócrates, em conformidade com sua explícita 

oposição ao aborto. Assim sendo: 

 

Pouco se pode afirmar, com base em documentos, sobre as atitudes ou conceituações 

relativas à deficiência mental em épocas anteriores à Idade Média; e mesmo sobre 

esse período a documentação rareia, de modo a florescerem em seu lugar 

especulações sobre extremismos mais ou menos prováveis (PESSOTTI, 1984, p. 7). 

 

Até a propagação e a disseminação do cristianismo na Europa, a sorte das pessoas 

com deficiência intelectual24 e de pessoas com outras deficiências é praticamente a mesma, o 

que não é surpreendente, uma vez que, de acordo com Pessotti (1984) foi somente com a 

disseminação europeia da ética cristã, que a mulher (sem deficiência) adquire status de pessoa 

na sociedade, tanto no plano civil, e alma, quanto no plano teológico. Logo, os ideais cristãos 

da época também passaram a influenciar a vida das pessoas com deficiência.  

Com efeito: 

 

Graças à doutrina cristã, os deficientes começam a escapar do abandono ou da 

‘exposição’, uma vez que, donos de uma alma, tornam-se pessoas e filhos de Deus, 

como os demais seres humanos. É assim que passam a ser, ao longo da Idade Média, 

‘les enfants du bon Dieu’, numa expressão que tanto implica a tolerância e a 

aceitação caritativa quanto encobre a omissão e o desencanto de quem delega à 

divindade a responsabilidade de prover e manter suas criaturas deficitárias 

(PESSOTTI, 1984, p. 9). 

 

                                                           
21 Foi um grande pensador grego, fundador da ciência que ficaria conhecida como Lógica. “De todos os grandes 

pensadores da Grécia antiga, Aristóteles (384-322 a.C.)  foi o que mais influenciou a civilização ocidental. Até 

hoje o modo de pensar e produzir conhecimento deve muito a ele” (Nova Escola, 2009, p. 14). 
22 “Como eram consideradas incapazes para sobrevivência, na sociedade primitiva as pessoas com deficiência 

não atendiam aos padrões sociais atribuídos aos homens, portanto eram denominados deficientes, disformes 

[...]”. (CARMO, 1991, p. 49).  
23 Exposição e abandono dizem respeito a expor alguém em lugar que a sujeite a uma situação em que ela, só por 

si, não possa se defender. Estamos nos referindo a alguém sem defesa, em razão da idade, deficiência física ou 

doença, sempre que ao agente coubesse o dever de a guardar, vigiar ou assistir (Decreto-Lei nº 48/95 de 15-03-

1995. Artigo 138.º).  
24 “Na atualidade, o Brasil tem adotado a terminologia preconizada pela American Association on Intellectual 

and Developmental Disabilities (AAIDD), que advoga a mudança de terminologia de retardo mental para 

deficiência intelectual” (MENDES; VELTRONE, 2012, p. 360).  
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O cristianismo, desde os primeiros séculos de sua propagação na Europa, muda a 

forma como a pessoa com deficiência é vista pela sociedade: passa assim de coisa a pessoa. 

Muda o status da pessoa com deficiência, assim como o fez com a mulher e o escravo. Mas só 

com a chegada do Iluminismo25 é que se estabelece uma igualdade civil e de direitos. “Dotado 

de alma e beneficiado pela redenção de Cristo, o deficiente mental passa a ser acolhido 

caritativamente em conventos ou igrejas, onde ganha a sobrevivência, possivelmente em troca 

de pequenos serviços à instituição ou à pessoa ‘benemérita’ que o abriga” (PESSOTTI, 1984, 

p. 9). 

Somente no século XIII, na Bélgica, que surgiu a primeira instituição (era mais 

precisamente uma colônia agrícola) para abrigar pessoas com DI. “E do século seguinte, de 

1325, a primeira legislação sobre os cuidados a tomar com a sobrevivência e, sobretudo, com 

os bens dos deficientes mentais” (PESSOTTI, 1984, p. 9). Essa lei distinguiu, pela primeira 

vez, o deficiente intelectual do doente mental (termo utilizado na época). Por pessoa com 

deficiência intelectual, entende-se um sujeito com significativo comprometimento do seu 

funcionamento intelectivo, com limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades 

adaptativas, com manifestação antes dos dezoito anos (AADID, 2010; Artigo 4º, IV, do 

Decreto nº 3298/99). Estamos nos referindo a “[...] um transtorno com início no período do 

desenvolvimento que inclui déficits funcionais, tanto intelectuais quanto adaptativos, nos 

domínios conceitual, social e prático” (DSMV-5, p. 74, 2014). 

Já a doença mental é, na verdade, um transtorno psiquiátrico que abrange uma 

série de alterações que mudam o comportamento e o humor da pessoa, podendo afetar seu 

desempenho, não estando relacionadas, necessariamente, com questões cognitivas, como é o 

caso da DI (ONU, 1995).  

Salienta-se, entretanto, que atualmente está ocorrendo uma mudança 

terminológica expressiva, levando-se em consideração documentos legais de âmbito 

internacional e nacional, bem como no meio acadêmico-científico, entre profissionais e a 

população de maneira geral, substituindo o termo "doença mental" por "transtorno mental" 

(Lei n. 10.216, de 6/4/01; SASSAKI, 2005a). Portanto, “deficiência intelectual é o termo de 

uso comum por médicos, educadores e outros, além de pelo público leigo e grupos de defesa 

dos direitos” (DSM-5, p. 74, 2014). 

                                                           
25 O Iluminismo foi concebido como um movimento intelectual, consolidando-se como um influente processo 

cultural, social, filosófico e político, com suas origens nos sécs. XVII e XVIII, em países europeus e em suas 

colônias, tendo como base a crença na racionalidade e nas ciências como motores do progresso (AURÉLIO, 

2004; PISSURNO, 2016).  
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Retomando o percurso histórico até então abordado, a cristandade da pessoa com 

DI foi um marco importante na Idade Média, embora não tenha sido formalizada, uma vez 

que possibilitou, a essas pessoas, o status de ser humano, de criatura de Deus, com direito à 

sobrevivência.  Não obstante, tal fato despertou opiniões paradoxais na sociedade daquela 

época (PESSOTTI, 1984). Alguns acreditavam que a pessoa com deficiência era alguém que 

carregava os misteriosos desígnios divinos. Em relação à DI, viam-no como um eleito de 

Deus para vigiar as culpas alheias, ou um suavizador da ira divina. A situação também 

poderia ser encarada como uma vingança celeste, não se sabendo se essa pessoa tinha alma ou 

não, ou se estaria livre do pecado. Na condição de cristãos, eram, portanto, culpados pela 

própria deficiência, merecedores dos castigos divinos e dos homens. Exorcismos com 

flagelações também eram praticados, uma vez que muitos chegaram a admitir que essa pessoa 

estava possuída por demônios. “A ambivalência caridade-castigo é marca definitiva da atitude 

medieval diante da deficiência mental” (PESSOTTI, 1984, p. 12). 

Pessotti (1984), apoiado nas ideias de Kamen (1966), elucida que, durante a Idade 

Média, a inquisição católica26 sacrificou cerca de milhões ou centenas de milhares de pessoas, 

tidas como hereges ou endemoniados, entre elas pessoas com transtornos e/ou doenças 

psiquiátricas, adivinhas e deficientes intelectuais. Os textos que regiam o processo 

inquisitorial existiam desde o século XIV (BARBOSA, 2016; PESSOTTI, 1984). 

Ainda assim, na Idade Média, os maus-tratos cometidos pela Idade Antiga foram, 

aos poucos, sendo substituídos por sentimentos de caridade, piedade, castigo e 

assistencialismo. Nesse período, surgiram os locais de refúgio, onde as pessoas com 

deficiência se mantinham enclausuradas e afastadas do convívio social (BARBOSA, 2016; 

FIGUEIREDO, 2010; PESSOTTI, 1984).  Já na Idade Moderna, o cuidado dessas pessoas 

passou a ser exercido pela Medicina, desenvolvendo-se, aos poucos, o conceito das diferenças 

individuais (BARBOSA, 2016). 

Conforme destacam Silva e Dessen (2001), somente nos séculos XVII e XVIII, 

houve uma ampliação das concepções em relação à deficiência. No século XIX, observou-se 

uma atitude de obrigação pública para com as pessoas com deficiência, considerando suas 

necessidades educacionais, levando-se em consideração suas potencialidades e possibilidades. 

                                                           
26 Movimento político-religioso iniciado pelo decreto papal Ad abolendam emanado pelo Papa Lúcio III (1184), 

em que a Igreja Católica Cristã arquitetou uma reação contra a difusão no ocidente de movimentos heréticos. Foi 

“[...] uma batalha irrestrita e intolerante à diversidade de opiniões e de crenças, enfim, às diferenças. Assim, 

imprimiu-se uma perseguição a judeus, moriscos, feiticeiras, pensadores livres e místicos” (PINTO, 2010, p. 

191). 
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A história não foi complacente com as pessoas com deficiência, muitas vezes 

usurpando-as do direito à vida, culpabilizando-as pela deficiência, ou marginalizando-as do 

convívio em sociedade. Até o século XIX, pensar em Educação para essa parcela da 

população, era algo impensável. Dessa maneira: 

 

As pessoas com deficiência mental passaram a ser consideradas passíveis de serem 

educadas somente no século XIX, graças ao trabalho do médico Jean Itard (1774-

1838) — considerado o primeiro teórico de Educação Especial — com o menino 

Victor de Aveyron, conhecido como ‘menino selvagem’. O trabalho de Itard se 

baseava na teoria empirista do conhecimento (PLETSCH; BRAUN, 2008, p. 2). 

 

Jean Itard (1774-1838), na França, por meio da teoria empirista do conhecimento, 

obteve avanços significativos com o menino Victor de Aveyron, constituindo os fundamentos 

da avaliação e da didática na área da DI (BEYER, 2005; CARNEIRO, 2007; PESSOTTI, 

1984; PLETSCH; BRAUN, 2008). 

Esta foi a primeira e acanhada iniciativa de atendimento educacional para crianças 

com atraso cognitivo. Itard foi um dos médicos pioneiros que sugeriram a possibilidade de 

educar tais crianças, enfrentando dura oposição à época, oposição essa representada pelo 

médico Pinel (1745-1826), que afirmava não ser possível alterar os quadros de atraso 

intelectual, social e linguístico de determinadas pessoas (BEYER, 2005). 

Movido por princípios éticos, sendo de opinião contrária aos demais, Itard 

demonstrou interesse por essa criança, que teria sido abandonada por apresentar um quadro 

clínico compatível com DI, não tendo, portanto, condições e nem esperança de ser educada. O 

médico, entretanto, defendeu firmemente a ideia de educá-la e torná-la apta ao convívio em 

sociedade. A deficiência passara a ser compreendida, agora, como escassez de experiências 

sensoriais e/ou de reflexões sobre as ideias concebidas pela sensação, bem como pela 

privação do convívio social. Essas descobertas foram importantes porque, até então, a 

concepção de deficiência estava atrelada a questões divinas, depois a questões médicas, 

passando-se a abrir portas para essa nova área de estudo, a Pedagogia e a Educação de 

crianças com deficiência. 

No que diz respeito ao acesso à Educação, na Antiguidade, a educação escolar era 

usufruída apenas pelos ricos. Na Idade Média, a educação formal era um privilégio dos filhos 

da nobreza e dos alunos dos mosteiros. Na Renascença (1300–1700), tornou-se um 

instrumento de ascensão social, assegurada apenas para a burguesia, período em que a 

formação superior era reservada à elite social. Nesse sentido, “[...] nunca houve uma escola, 
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de fato, para todos” (BEYER, 2005, p. 12). A escola e a educação formal foram uma 

prerrogativa dos poderosos.  

Crianças com deficiência na escola foi uma situação que raramente ocorreu na 

história. Ao observarmos a história da educação formal ou escolar, constatamos que nunca 

existiu uma escola para todos, que recebesse e acolhesse todas as crianças de forma indistinta, 

sem qualquer exceção. Do ponto de vista histórico, a pessoa com deficiência e suas 

necessidades educacionais ainda são consideradas um fenômeno recente (BARBOSA, 2016; 

BEYER, 2005). 

Conforme o que fora exposto, a sobrevivência das pessoas com deficiência não foi 

uma tarefa fácil, estando diretamente atrelada à sua adaptação na sociedade. Os que não 

conseguiam tal feito eram relegados ao abandono social explícito e à própria sorte. Foi 

somente com o advento do cristianismo na Europa que essas pessoas passaram a ser 

acolhidas. Portanto, esse período do acolhimento à possibilidade de educá-las foi bastante 

significativo na história (BEYER, 2005; BARBOSA, 2016; FIGUEIREDO, 2010; 

PESSOTTI, 1984). Logo, com o despertar do interesse de medições científicas das condutas 

humanas ocorridas no final do século XIX, surgiram a utilização de testes de medição de 

inteligência (ESCORZA, 2003; GUBA; LINCOLN, 2011), o que nos leva a refletir sobre o 

que estes representaram para essa parcela da população, que recém conquistou o direito à 

Educação.  

 

4.2 Os testes psicométricos  

 

No final do século XIX, despertou-se um grande interesse pela mensuração 

científica das condutas humanas. A Avaliação Educacional passou a receber as mesmas 

influências que outras disciplinas pedagógicas relacionadas com o processo de medição. Os 

testes psicométricos ganham destaque, à medida que aumenta a demanda do acesso à 

Educação. Acentuou-se a necessidade de verificar os méritos institucionais e individuais, 

passando-se a utilizar as provas escritas, bem como testes de rendimento, através da 

mensuração de diferentes atributos de crianças e jovens em idade escolar, ocasionando 

consequente discriminação individual. Nesse período, a atividade avaliativa passou a ser 

condicionada pelo florescimento das correntes filosóficas positivistas e empíricas, com 
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influência de teorias evolutivas e desenvolvimento de métodos estatísticos 27  (ESCORZA, 

2003; GUBA; LINCOLN, 2011). 

Nesse cenário, destaca-se o pedagogo e psicólogo francês Alfred Binet (1857-

1911), por ser um dos idealizadores dos testes psicométricos. Seus trabalhos começaram a 

ganhar notoriedade quando, procurado por professores que solicitavam alguma solução para 

fazer a triagem dos jovens com retardo mental28, que não acompanhavam o processo formal 

de escolarização. O ministro da Educação francês pediu a Binet que idealizasse um teste para 

essa finalidade (GUBA; LINCOLN, 2011). 

Binet aceitou o desafio adotando uma abordagem “[...] baseada na observação do 

senso comum de que os jovens com retardamento mental não seriam capazes de lidar com 

situações simples da vida, como contar dinheiro ou identificar utensílios domésticos, nem 

seus semelhantes normais” (GUBA; LINCOLN, 2011, p. 29-30). Binet cunhou o termo “nível 

mental” ao conseguir organizar as tarefas de acordo com a idade dos sujeitos do estudo 

normalmente capaz de concluí-las. 

Para Binet, a DI significava um atraso do desenvolvimento. Logo, através de seus 

estudos em parceria com colaboradores, Binet (1857-1911), Victor Henri (1872-1940) e 

publicaram, em 1905, o que se considera o primeiro teste de inteligência prática, a Escala de 

Inteligência Binet-Simon, criada com o objetivo de identificar as crianças com DI que não 

conseguiam acompanhar o Ensino Regular. O teste se baseava em comparações, consistindo 

em avaliar funções complexas do intelecto, comparando o desempenho de crianças tidas como 

“normais”, em relação à sua faixa etária. Em 1908, o teste foi atualizado, sofrendo algumas 

alterações, incorporando-se novos testes e excluindo outros, passando as questões a serem 

organizadas por níveis de idade (ESCORZA, 2003; GARDNER, 2001; MADER, 1996; 

VIANNA, 2000). 

Até então, o teste Binet-Simon havia apresentado duas escalas (1905 e 1908). Em 

1911, foi publicada a terceira e última versão da escala de teste, ano do falecimento de Binet. 

Seu diferencial consistia na agilidade e na precisão de calcular mais rápido o nível mental. 

Também foram adicionados mais testes, passando a escala a ser aplicada e adaptada para 

adultos (ESCORZA, 2003; GARDNER, 2001; VIANNA, 2000). 

                                                           
27 Os testes psicométricos fazem uso obrigatório da Estatística, através da utilização de números para descrever 

os fenômenos psicológicos, fundamentando-se na teoria da medida, ou seja, na Psicometria. Os sujeitos dessa 

medida eram os alunos, que passavam por testes escolares, por meio dos testes psicométricos de inteligência, 

com o intuito de averiguar seu desempenho em habilidades de natureza linguística e lógico-matemática, sendo o 

resultado determinante para sua classificação - igual, acima ou abaixo da média de desempenho correspondente a 

uma faixa etária estabelecida (HADJI, 2001). 
28 Essa era a nomenclatura da época, mas esse termo atualmente encontra-se em desuso. Agora nos utilizamos da 

terminologia deficiência intelectual (DSM-5, 2014).  
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Em 1910, após atravessar o Atlântico, o teste chegou aos EUA, sendo traduzido 

por Henry Golddard. “Por volta de 1912, já era comum dividir a idade mental obtida pela 

idade cronológica do sujeito do estudo para determinar o ‘Quociente de Inteligência’ (QI)” 

(GUBA; LINCOLN, 2011, p. 30). 

Em 1916, Louis Terman (1877- 1956) reformou e renormalizou o teste de Binet, 

passando a denominá-lo Stanford-Binet. O teste tinha por objetivo verificar os níveis de 

habilidades acadêmicas dos alunos através de testes de inteligência, em especial no que 

concerne a conteúdos de natureza lógico-matemática e não-verbal, relacionados às suas 

normas de idade, passando a ser aplicado em crianças norte-americanas, tornando-se o teste 

de QI parte permanente do sistema americano (ANASTASI; URBINA, 2000; ESCORZA, 

2003; GUBA; LINCOLN, 2011) 

A receptividade dos testes de QI para propósitos escolares foi bem recebida pelos 

profissionais na área de liderança. Provavelmente, o que impulsionou a aceitação tão imediata 

desses testes mentais foi a necessidade de fazer a triagem de pessoal para o alistamento nas 

forças armadas na Primeira Guerra Mundial (1914-1918). O primeiro teste de inteligência 

aplicado a grupos foi denominado Army Alpha, ministrado em mais de dois milhões de 

homens, com êxito em sua execução. Posteriormente a esse sucesso, a American 

Pssycological Association (ASA), criou um comitê que se comprometeu a alterar e adaptar um 

instrumento apropriado para ser aplicado nas escolas, baseado nos testes de QI (GUBA; 

LINCOLN, 2011). 

Entre 1920 e 1930, houve uma notável proliferação dos testes. Esses anos 

assistiram a um desenvolvimento considerável dos testes padronizados de escolaridade 

(ESCORZA, 2003; VIANNA, 2000). “A publicação em 1922 do Stanford achievement [...] 

ofereceu um instrumento que, pela primeira vez, possibilitou a avaliação simultânea da 

situação relativa de um aluno em relação a várias disciplinas escolares” (GUBA; LINCOLN, 

2011, p. 32).  

No início do século XX, o Stanford-Binet foi um dos testes mais conhecidos da 

história da Psicometria. Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), esses testes foram 

usados para medir a inteligência de um grande número de estudantes. Os testes psicológicos 

colocaram-se, então, a serviço de fins sociais, alcançando seu ápice entre 1920 e 1930 

(ESCORZA, 2003; GUBA; LINCOLN, 2011; VIANNA, 2000). 

Os estudos de Binet iniciaram em 1905, dominando a área da Avaliação 

Psicológica até meados dos anos 1960. Seu modelo era reducionista, baseado exclusivamente 

nas capacidades cognitivas das crianças. Na metade da década de 1960, Binet viu seu modelo 
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sendo colocado sob questionamento, quando teóricos da Avaliação Educacional, como 

Crombach e Bloom, “[...] começaram a contestar a ideia de que o fracasso do aluno era 

responsabilidade exclusivamente sua, sem participação do sistema, da escola e do próprio 

professor” (VIANNA, 2000, p. 48). 

Como podemos observar, Alfred Binet influenciou a medida da inteligência em 

países como EUA, Inglaterra e França, especialmente em relação às medidas educacionais, 

com repercussão significativa na avaliação dos alunos e seu rendimento. “Os resultados dos 

chamados testes de inteligência eram utilizados na interpretação do desempenho dos 

estudantes nos testes de escolaridade, sobretudo quando se tratava de um baixo rendimento” 

(VIANNA, 2000, p. 48). O desempenho do aluno passou a ser comparado à média do seu 

grupo e os testes, a serem referenciados por normas, pondo à prova a ideia de que qualquer 

pessoa teria condições aprender, tendo, como consequência, uma mudança nos testes de 

rendimento (VIANNA, 2000). 

Os anos finais do século XIX testemunharam um interesse peculiar pelas 

medições científicas das condutas humanas, observando o nascimento e o desenvolvimento da 

Psicometria, com seus anos áureos nas décadas de 1920 e 1930, com Alfred Binet como um 

dos precursores dos testes psicométricos. Tais testes possibilitaram uma discriminação 

individual, pois, ao avaliar crianças e jovens em idade escolar, baseavam-se exclusivamente 

em suas capacidades cognitivas (ESCORZA, 2003; GUBA; LINCOLN, 2011; VIANNA, 

2000). 

Cumpre mencionar que os testes psicométricos e os estudos de Binet foram 

desenvolvidos com base nas características dos alunos com DI que não conseguiam 

acompanhar o Ensino Regular. Esses alunos estavam inseridos nas escolas, entretanto, os 

professores atestavam que os mesmos inviabilizavam o ensino para as demais crianças sem 

deficiência (GUBA; LINCOLN, 2011). Durante esse período, poder-se-ia dizer que os alunos 

estavam integrados, mas que os professores não eram muito favoráveis a esse processo. Tais 

eventos caminham paralelamente com os paradigmas da Educação Inclusiva, variando de um 

modelo clínico-médico da deficiência à inclusão em sala de aula no Ensino Regular. 

 

4.3 Os paradigmas da avaliação na educação inclusiva 

 

Dado o contexto histórico da abordagem das deficiências, trabalhar com 

paradigma torna-se imprescindível. O conceito de paradigma foi desenvolvido por Thomas 
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Kuhn, em 1962, através da sua obra intitulada The structure of scientific revolutions, sendo 

este concebido como um conjunto de ideias compartilhadas e defendidas por uma comunidade 

científica, inaugurando-se assim uma tradição de investigação, com adesão dos seus membros 

a tal tradição. Paradigmas são modos de conceber e compreender a realidade. O problema a 

ser investigado leva em consideração os paradigmas do seu tempo, sendo contaminado pelo 

espírito científico. Logo, com o desenvolvimento das ciências, novas interpretações vão 

nascendo, chegando-se a conclusões diferentes e um paradigma vai se sobressaindo a outro 

(BEYER, 2005; KUHN, 1975).  

A sucessão de paradigmas é mostrada na história da educação especial. E esses, 

por sua vez, não ocorrem necessariamente de forma linear, costumando haver simultaneidade 

em suas influências. 

Durante a história da Educação Especial, observa-se uma sucessão de paradigmas. 

Estes não ocorrem de forma linear, constatando-se influências simultâneas. A história nos traz 

uma sucessão de crises e de mudanças de paradigmas. De um lado, temos a predominância 

secular de um paradigma médico, e de outro, temos o recente paradigma da Educação 

Inclusiva (BEYER, 2005). São identificados cinco paradigmas, na visão de Beyer (2005): i) 

clínico-médico, ii) sistêmico, iii) sociológico, iv) crítico-materialista e v) inclusivo.  

O paradigma mais impactante e duradouro da Educação Especial é o paradigma 

médico. Nesse aspecto, destaca-se o trabalho do médico Pinel (1745-1826), que mantinha 

uma visão irredutível da deficiência, afirmando ser impossível alterar os quadros de atraso 

social, linguístico e intelectual de determinadas pessoas. O paradigma clínico-médico faz 

sobressair as condições clínicas ou médicas da deficiência, ressaltando as limitações 

individuais e pedagógicas. “Busca-se, assim, através de medidas terapêuticas, a ‘correção’ dos 

desvios através dos processos de compensação, que têm, como função aproximar essas 

pessoas dos parâmetros da normalidade” (BEYER, 2005, p. 17). O foco se localizava no 

desempenho da pessoa e sua insuficiência diante do padrão considerado como normal, 

assinalando a deficiência de modo individual. A implicação para a prática da avaliação 

destaca os aspectos clínicos da deficiência. As propostas de atendimento escolar são definidas 

por orientação terapêutica. 

No paradigma sistêmico, “a deficiência apresentada pelo aluno é avaliada com 

base nas demandas impostas pelo sistema escolar” (BEYER, 2005, p. 91). Esse paradigma 

leva em consideração o currículo como parâmetro normativo estabelecido, buscando uma 

alternativa para as crianças que não conseguiam responder conforme o esperado. “Os 

procedimentos avaliativos são seletivos e disjuntivos, ou seja, os alunos são encaminhados 
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para a escola regular ou para a especial” (Op. cit., p. 92). Tal paradigma nos mostra a 

dinâmica entre os sistemas escolares regular e especial como forma de lidar com o aluno que 

“fracassa” (BEYER, 2005).                                                                                                          

No paradigma sociológico, a deficiência não mais segue a mesma definição dos 

parâmetros anteriores, uma vez que surge a quebra de paradigmas, e esta passa a ser definida 

por um processo de atribuição social, sendo interpretada por meio da reação do grupo social, 

tornando-se um “construto social”. O olhar passa a deslocar-se do indivíduo para o grupo 

social, sendo tal grupo responsável pelo alívio ou agravamento da situação individual, 

repercutindo diretamente na avaliação escolar, uma vez que “[...] os professores também são 

imbuídos de critérios valorativos do grupo social, que se refletem na forma de avaliar o aluno 

e na expectativa que têm de sua aprendizagem” (BEYER, 2005, p. 92). 

Já no paradigma crítico-materialista, a deficiência é entendida como matriz de 

uma sociedade de classes, sendo encarada como um resultado da inaptidão produtiva do 

indivíduo em uma sociedade capitalista, caracterizada pela produção e aquisição de bens de 

consumo, onde as pessoas com deficiência não conseguem encontrar espaço, por não 

conseguir seguir o mesmo ritmo de produção das demais. São consideradas deficientes para 

produzir e inaptas para atuar no sistema capitalista. 

Resumidamente, comparando-se os quatro paradigmas, temos o clínico-médico, 

em que a deficiência é concebida como um fato clinicamente definido, pertencente à categoria 

terapêutica. Já no paradigma sistêmico, a deficiência modifica o sistema escolar, com 

destinações excludentes, retirando os alunos com deficiência do Ensino Regular. Em relação 

ao sociológico, a deficiência é uma atribuição relutante de expectativas sociais, 

caracterizando-se como um estigma social. E quanto ao crítico-materialista, este, por sua vez, 

enxerga a deficiência como um produto da sociedade capitalista, sendo um resultado 

sobretudo socioeconômico (BEYER, 2005). 

Beyer (2005) comparou os quatro paradigmas vigentes de forma resumida, 

observando o nascimento emergente do paradigma inclusivo. O referido paradigma, por meio 

da transposição de barreiras atitudinais e principalmente da inclusão social, pretende superar 

preconceitos. Os alunos com deficiência passariam a frequentar a escola de Ensino Regular, 

levando-se em consideração sua história de vida como sujeito e o contexto social em que vive 

(BEYER, 2005; FERNANDES, 2010; VIANA, 2009). 

Nessa perspectiva, a quebra de paradigma é observada ao se analisar o gráfico 1, 

referente ao número de matrículas da Educação Especial, que nos traz uma série histórica de 

dez anos, de 2004 a 2014, quando constatamos que houve um crescimento de 56% dessas 
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matrículas. Saltou-se de 566.753, em 2004, para 886.815 em 2014, e a matrículas em 

ambientes inclusivos atingiram a expressiva marca de 78%, mostrando a superação da 

segregação ao longo da história das pessoas com deficiência, ao passo que vai se instalando o 

paradigma inclusivo.  

 

        Gráfico 1 – Número de matrículas da Educação Especial (2004-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

       Fonte: Sinopses estatísticas da Educação Básica – INEP/ MEC (2004 a 2014). 

 

Diante do exposto, cada paradigma representou um momento histórico e uma 

forma da sociedade lidar com a deficiência, que acarretou uma forma própria de avaliar esse 

alunado. A DI foi encarada de formas diferentes no século XX, sendo palco do surgimento de 

vários modelos que a conceituava, como o modelo médico, o metafísico, o da determinação 

social, sócio histórico ou sócio construtivista, e o educacional (ARANHA, 1994; BEYER, 

2005). 

 

4.4 Integração versus inclusão escolar 

 

Nos séculos XIX e XX, nasceu um estranho hibridismo entre Educação e 

Medicina, com o surgimento da Pedagogia Terapêutica, também denominada “pedêutica” ou 

“terapia pedagógica”, considerada um elemento intermediário entre a Medicina e a Pedagogia.  

De acordo com as palavras de Beyer (2005, p. 19): 
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Não se pode afirmar que a influência médica ou clínica esteja ultrapassada nas 

atividades da educação especial. Não se trata de um paradigma morto, pois a 

pesquisa das práticas e teorizações em educação especial pode demonstrar com 

clareza a força que ainda possui. Em nosso incompleto sistema de atendimento às 

pessoas com necessidades especiais, constata-se o predomínio de ações terapêuticas: 

o delineamento pedagógico mantém-se atrelado à orientação de natureza terapêutica.  
 

Inicialmente, surgiu o movimento em prol da integração, para posteriormente 

nascer a inclusão. A integração consiste numa inserção parcial, em que o sistema educacional 

oferece serviços educacionais segregados, focalizando a dificuldade da pessoa com 

deficiência. Nesse aspecto, é o sujeito quem tem que se adequar às condições do ambiente. Já 

a inclusão estabelece uma participação total e incondicional do sujeito na sociedade, na qual o 

ambiente é quem tem que moldar-se às reais condições do indivíduo. Inclusão representa um 

processo. É um fenômeno que envolve complexidades, indo muito além de colocar ou manter 

crianças com deficiência em classes regulares (BEYER, 2005; PEREIRA, 1990; WERNECK, 

1997). 

Em 1972, um grupo de profissionais da Escandinávia elaborou a proposta de 

integração escolar, com base no princípio de normalização, dando à pessoa com deficiência o 

direito de ser diferente, passando estas a usufruir de condições de vida mais digna, tendo suas 

necessidades e individualidade reconhecidas e atendidas pela sociedade em que viviam, 

defendendo o direito de que tais pessoas deveriam ter uma vida o mais “normal” possível 

(PEREIRA, 1990). 

A Educação Especial, com o modelo de integração escolar de alunos com 

deficiência no sistema regular de ensino, iniciou-se nos países escandinavos, especialmente na 

Dinamarca, sendo seguido pela Itália e pelos EUA. Na década de 1970, a inclusão foi 

acontecendo gradualmente, de acordo com suas possibilidades de manter-se em um sistema 

escolar menos segregado. Nada aconteceu de forma abrupta, configurando-se em um processo 

gradativo e parcimonioso (BEYER, 2005). 

A integração teve seus anos áureos nas décadas de 1960 e 1970, período em que o 

que predominava era o modelo médico, preconizando habilitar e/ou reabilitar a pessoa com 

deficiência para satisfazer os padrões sociais da época. Esse modelo configurou-se em um 

esforço unilateral por parte das pessoas com deficiência, uma vez que estes alunos tinham que 

se moldar aos procedimentos educativos vigentes, em que o aluno tinha que se adequar à 

escola. Nesse cenário, a sociedade apresentava um papel coadjuvante, limitando-se a observar 

como a integração ocorria, pouco se mobilizando. As pessoas com deficiência sofreram 
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estigmas, preconceitos e anomia de sua condição como sujeitos, ao passo que, além de terem 

que superar as barreiras arquitetônicas e estruturais de um sistema segregador, ainda tinham 

que superar barreiras atitudinais (SASSAKI, 1997). 

Para enfatizar a Educação Especial em uma perspectiva inclusiva, citar-se-á o 

caso da Itália, que adota a inclusão desde meados da década de 1970, tendo todas as classes 

e/ou escolas especiais fechadas, conforme a chamada Lei Terremoto, de 1977. “Contudo, 

diferentemente da realidade brasileira, as classes têm limite de apenas vinte alunos e garantia 

de um professor de apoio com formação em Educação Especial, oferecida de forma 

continuada pelas universidades” (PLETSCH, 2009, p. 62). Já no contexto brasileiro, de 

acordo com as diretrizes do MEC (BRASIL, 1994), a integração educativo-escolar está 

relacionada aos processos de educar-ensinar o mesmo grupo em classe comum, crianças com 

e sem deficiência, durante a permanência do tempo em que estiverem na escola. Essa proposta 

brasileira de abrir as portas das escolas para todos os alunos, a priori, é uma proposta apenas 

de integração, pois era o aluno quem tinha que se adaptar ao ambiente escolar, diferentemente 

da inclusão, em que o ambiente escolar deve se adaptar ao aluno. 

Na década de 1990, foi consolidada a prática da inclusão, com o advento das 

políticas internacionais e nacionais em prol dos direitos humanos e da igualdade, equidade e 

acesso aos bens e direitos. A partir de então, o termo integração é abandonado em decorrência 

do nascimento da inclusão. As diferenças humanas devem ser encaradas como normais, como 

identidade dos sujeitos e a aprendizagem ajustar-se-á às necessidades de cada aluno, 

contrapondo-se ao modelo de integração, em que era o aluno que tinha que adaptar-se ao 

processo escolar. Nesse sentido: “A escola inclusiva preocupa-se em responder às 

necessidades apresentadas pelo conjunto de seus alunos e por cada um individualmente, 

assumindo o compromisso com o processo ensino-aprendizagem de todos” (GLAT; 

PLETSCH; FONTES, 2007, p. 343). 

Seguindo essa linha de raciocínio, para Sassaki (1997, p. 41), inclusão significa: 

 

O processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas 

sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente estas se 

preparam para assumir seus papéis na sociedade. A inclusão social constitui, então, 

um processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam, em 

parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de 

oportunidades para todos29. 

 

                                                           
29 Esse termo vigorou durante a década de 1990, para substituir a palavra “deficiência”. No final dos anos 1990, 

e na primeira década do século XXI, a Declaração de Salamanca preconiza a expressão “pessoas com 

deficiência” (SASSAKI, 2003).  
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Complementando esse pensamento, Mittler e Peter (2003, p.16) afirmam que: 

 

A inclusão não diz respeito a colocar as crianças nas escolas regulares, mas a mudar 

as escolas para torná-las mais responsivas às necessidades de todas as crianças; diz 

respeito a ajudar todos os professores a aceitarem a responsabilidade quanto à 

aprendizagem de todas as crianças que estão atual e correntemente excluídas das 

escolas por qualquer razão. Isto se refere a todas as crianças que não estão 

beneficiando-se com a escolarização, e não apenas aquelas que são rotuladas com o 

termo ‘necessidades educacionais especiais’.   

 

O movimento da Educação Inclusiva está acontecendo: não está relacionado 

apenas às crianças com deficiência, mas a todas as demais crianças, de forma indistinta. É tão 

abrangente, que engloba desde políticas públicas inclusivas à eliminação de barreiras 

arquitetônicas, mudanças de currículo e atitudinais, como a conduta do professor em sala de 

aula. A escola, ao adotar a perspectiva inclusiva, deverá ser, a partir de então: “[...] um local 

onde qualquer aluno consiga desenvolver seu potencial e superar seus limites” (BONORA, 

2010, p. 27). Portanto, é necessário que haja uma mudança das escolas, para que estas possam 

receber todos alunos, e que trabalhe nos seus mais variados níveis de ensino. 

Nessa direção, Beyer (2005, p. 6) entende “[...] que estamos em um momento da 

história da educação do aluno com deficiência [...], que possivelmente significa uma virada de 

página, um avanço sem retrocesso (o que não significa, necessariamente, sucesso)”. Muito 

ainda há de ser feito para que a real inclusão seja efetivada de forma plena, com a superação 

gradual da exclusão por parte da sociedade. Investimentos na área surgem como alternativas 

para ajudar nesse processo. Precisamos de pesquisas mais aprofundadas sobre o fenômeno da 

inclusão, bem como a melhor interação professor-aluno-avaliação. 

Após explanarmos os conceitos de integração e inclusão escolar, abordaremos a 

inclusão escolar de crianças com deficiência no Ensino Regular, enfatizando os avanços, bem 

como os desafios que essa proposta representa. 

 

4.5 Inclusão escolar de crianças com deficiência no Ensino Regular 

 

A lei da obrigatoriedade escolar surgiu há pouco mais de 100 anos nos países 

europeus (ao passo que, no Brasil, veio aparecer com décadas de atraso) 30 . Tal 

obrigatoriedade valia para todas as crianças, mas aquelas com deficiência não tinham 

                                                           
30A obrigatoriedade escolar inicialmente foi estabelecida pela Constituição Federal de 1934 (art. 149 “a educação 

é direito de todos e deve ser ministrada pela família e pelos poderes públicos”) e posteriormente reformulada 

através do texto constitucional de 1937, que declara, em seu art. 130, que “O ensino primário é obrigatório e 

gratuito” (FLACH, 2011, p. 290). 
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obrigatoriedade, e muito menos direito, sendo estas consideradas como sem prontidão para a 

escola e não educáveis, segundo as palavras de Beyer (2005). Em 1969 os países nórdicos 

começaram a questionar a segregação de crianças com deficiência no âmbito social e escolar, 

o que favoreceu o surgimento dos movimentos em prol da integração das crianças com 

deficiência intelectual. 

Logo, como a escola regular não se ocupava desse alunado, ficavam essas 

crianças em casa, em instituições especiais (institutos que trabalhavam com deficiência, 

hospitais psiquiátricos, clínicas especializadas). Somente com o surgimento das escolas 

especiais, é que, enfim, as crianças com deficiência puderam frequentar uma escola (BEYER, 

2005).  

Ao contrário do que muitos pensam, as escolas especiais não eram apenas 

instituições “segregadoras”, pelo contrário, foram instituições que tiveram significativa 

importância no processo de escolarização das crianças com deficiência, uma vez que foram as 

responsáveis por integrar, pela primeira vez, crianças com deficiência no sistema regular. “A 

função da escola especial é a de lidar com os alunos que o sistema regular de ensino não sabe 

ou não quer lidar” (BEYER, 2005, p. 21).  

Com efeito: 

 

Elas passaram a existir porque o sistema escolar vigente era incompleto. Já que o 

sistema escolar geral era incapaz ou não estava disposto a ensinar os alunos com 

deficiência, surgiram as escolas especiais. Assim, as escolas especiais foram e são 

nada mais nada menos do que soluções complementares, as quais oferecem, de 

forma alternativa, auxílio pedagógico não existente nas escolas regulares (BEYER, 

2005, p.15). 

 

A importância histórica das escolas especiais é inquestionável, mas cumpre 

mencionar que representa apenas uma solução transitória e, como tal, não tem ou não deveria 

ter caráter permanente. Seu grande equívoco reside no fato de reivindicarem monopólio 

pedagógico com esses alunos, defendendo a ideia de que é o melhor ou o mais adequado e 

apropriado para esse educando, indo na contramão das novas propostas atuais, de uma escola 

regular inclusiva (BEYER, 2005). 

Atualmente, vivenciamos um momento de transformações históricas na sociedade, 

com a proposta da Educação Inclusiva, em que as escolas especiais, aos poucos, foram dando 

espaço às escolas de Ensino Regular para acolher essa clientela, até então com praticamente 

exclusividade de sua tutela. Os países que inicialmente implantaram classes e escolas 

inclusivas foram os Estados Unidos, Canadá, Itália e Espanha (SASSAKI, 1997). 
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Fonte: MEC/INEP 2016 

Gráfico 2. Proporção da matrícula de alunos incluídos em relação à matrícula de alunos 

público-alvo da Educação Especial nos anos iniciais do Ensino Fundamental por localização 

e rede de ensino - Brasil 2016 
 

O Brasil apresenta como peculiaridades, em relação aos processos de integração e 

inclusão escolar, a não inclusão dos principais autores sociais na elaboração desses processos. 

“A particularidade da experiência brasileira da integração ou inclusão escolar reside no fato 

de que sua história não se assentou sobre a iniciativa de pais, familiares e escolas, porém foi 

articulada por estudiosos da área e técnicos de secretarias” (BEYER, 2005, p. 8). O professor 

não fez parte da formulação do projeto da inclusão, apenas de sua execução. Em 

contrapartida, o docente terá que lidar com a inclusão e todas as responsabilidades que a 

profissão lhe atribui, sem que tenha formação para tal feito (na maioria dos casos), visto ser 

imposta pelas políticas públicas inclusivas, bem como por órgãos governamentais de forma 

verticalizada. 

E essa observação merece destaque, uma vez que, com base nos dados do 

MEC/INEP (BRASIL, 2016, p. 5), 57,8% das escolas brasileiras têm alunos que constituem o 

público alvo da Educação Especial, incluídos em classes comuns. Em 2008, esse percentual 

era de apenas 31%, representando um aumento significativo de 26,8%. A Região Nordeste 

apresenta 94,3% dos alunos público-alvo da Educação Especial incluídos, seguida pela região 

Norte, com 90,7%. Já no Paraná, apenas 18,2% dos municípios possuem menos de 50% dos 

alunos de 4 a 17 anos, referentes ao mesmo público-alvo incluídos em classes comuns. Dadas 

as proporções, a Região Nordeste precisa intensificar ainda mais o trabalho que vem sendo 

realizado com esses estudantes.  

O gráfico 2 nos mostra que 79,2% dos alunos público-alvo da Educação Especial 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental estão incluídos em classes comuns – os estudantes 

incluídos representam uma proporção de 2,4% da matrícula total da etapa, o que já representa 

um avanço frente aos desafios para a universalização do acesso a todos os níveis de ensino no 

Brasil. 
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Com o intuito de atender os grupos sociais, a política da inclusão escolar vem 

sendo incorporada nas escolas não apenas como uma necessidade individual e social do aluno 

com deficiência. Essa visão seria um tanto reducionista. Deve ser entendida em um contexto 

social mais abrangente, em que a sociedade defende a inclusão, proporcionando 

oportunidades para todas as pessoas, com ou sem deficiência (BEYER, 2005; VELTRON, 

MENDES, 2007).  

A escola, em uma perspectiva inclusiva, encontra muitos desafios, precisando de 

maior apoio para alcançar os verdadeiros objetivos traçados pela inclusão, uma vez que, de 

acordo com Martínez (2003, p. 139): 

 

Em sentido geral a escola não está conseguindo transformar-se para cumprir os 

objetivos da inclusão, tal parece que as políticas estão mais além das possibilidades 

atuais da instituição escolar para concretizá-las. E é essa a contradição que necessita 

ser estudada, analisada e discutida de forma a procurar estratégias e ações concretas 

capazes de permitir alguma forma de resolvê-la.  

 

É necessário assinalar a importância da escola na vida das crianças, 

principalmente das crianças com DI, em virtude de a escola ser um local de socialização no 

qual “[...] as crianças experimentam pela primeira vez um sistema institucionalizado de 

diferenciação com base na realização individual, o qual procura incutir a aceitação das regras 

de competição próprias da estrutura social e econômica” (AFONSO, 2000, p. 24). Não se trata 

mais de uma escolha, mas de direito conquistado. Uma vez que a escola é a principal 

instituição social responsável por proporcionar o ingresso da criança na vida pública, seria 

arbitrário escolher quem pode ou não fazer parte desse processo, e ser selecionado para ser 

inserido na vida pública. Esse posicionamento, mais do que nunca, representa um desafio às 

“práticas pedagógicas”, porque o professor tem que se preparar para acolher e incluir o aluno 

com deficiência juntamente com os demais alunos. Terá, ainda, que se flexibilizar para 

receber todas as crianças que se encontram em estado de exclusão.  

A inclusão já está acontecendo. E a ideia de uma escola inclusiva, com capacidade 

para atender alunos em situações diferenciadas de aprendizagem é bastante desafiadora.  A 

inclusão é uma forma de inovação da escola, onde os alunos vão aprendendo nos seus limites, 

se o ensino que lhes for ofertado for de qualidade. O professor passaria a levar em conta tais 

limites, explorando-os, de forma conveniente e adequando-os às possibilidades de cada um, o 

que representa um grande desafio para a sua prática profissional (BEYER, 2005). 

Sob esse prisma, Bueno (2001, p. 15) menciona quatro desafios que a Educação 

Inclusiva impõe à educação de professores: 
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Formação teórica sólida ou uma formação adequada no que se refere aos diferentes  

processos e procedimentos pedagógicos que envolvem tanto o ‘saber’ como o ‘saber 

fazer’ pedagógico; formação que possibilite analisar, acompanhar e contribuir para o 

aprimoramento dos processos de escolarização das mais diversas diferenças, entre 

elas, as crianças deficientes que foram incorporadas no processo educativo regular; 

formação específica sobre características comuns das crianças com  necessidades 

educativas especiais, como expressões localizadas das relações contraditórias entre a 

sociedade em geral e as minorias; formação sobre as características, necessidades e 

procedimentos pedagógicos específicos a cada uma das necessidades educativas 

especiais. 

 

As exigências feitas ao professor para que a inclusão e a consequente avaliação 

inclusiva sejam realizadas, são enormes, mas a diversidade dos alunos proporciona tantas 

singularidades, que as melhores intenções e esforços não responderão às demandas 

específicas que determinados alunos apresentam em sua aprendizagem, por apresentarem, 

exatamente, necessidades que apenas uma pedagogia diferenciada poderá atender. Inclusão 

escolar é um processo sério e delicado, que requer sensível acompanhamento e uma avaliação 

contínua da experiência. Ensinar um aluno com DI requer especificidades e avaliá-los também 

(BEYER, 2005). 

Diante do exposto, a inclusão escolar de crianças com deficiência no Ensino 

Regular representa um processo que ainda está em andamento. Conquistas já foram 

alcançadas, mas ainda há muito a se fazer para que essa inclusão se efetive e ultrapasse as 

barreiras que dificultam e obstruem o processo de ensino-aprendizagem desse alunado 

(BEYER, 2005; VELTRON, MENDES, 2007). 

 

4.5.1 Inclusão escolar de crianças com Deficiência Intelectual 

 

Somente após muita luta é que as pessoas com deficiência foram conquistando, 

aos poucos, o direito ao ensino de forma sistematizada, em instituições escolares juntamente 

com os demais alunos. Historicamente, o “[...] acesso à educação de pessoas com deficiência 

é escasso e revestido do caráter da concessão e do assistencialismo” (FERREIRA, 1998, p. 1). 

Nessa perspectiva, ao analisarmos a história da educação formal desses indivíduos, em 

períodos distintos, poderíamos demarcar os momentos históricos em quatro: inicialmente com 

a exclusão do sistema escolar; depois com o advento do atendimento especial no sistema 

escolar; para então seguirmos para a integração no sistema escolar regular; finalizando com a 

inclusão no sistema escolar regular (BEYER, 2005). 

A história de vida dessas pessoas nunca foi fácil. “Esses sujeitos considerados 

deficientes recebem esse crivo social, no momento em que se realiza o diagnóstico. A partir 
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daí todas as suas interações com o mundo são constituídas com base no dado da deficiência 

como lugar de anormalidade” (SILVA; RIBEIRO; MIETO, 2010, p. 209).  

Apesar dessa observação, Vygotsky (1997)31 aponta que devemos ter uma visão o 

mais positiva possível da deficiência, uma vez que uma criança com deficiência não se 

caracteriza como uma criança defeituosa. O autor procurou uma visão desmistificada, entendo 

o ser na sua globalidade, e não em apenas um aspecto: o da deficiência em si.  

Entendendo a necessidade, bem como o direito ao acesso a uma Educação 

Inclusiva e de qualidade, é imperativo que conheçamos mais sobre as características, bem 

como o desenvolvimento e aprendizagem das pessoas com DI. Nesse ínterim, em relação ao 

processo de aprendizagem, Vygotsky (1989, p. 105) ressalta: 

 

A importância de se reconhecer como esta se desenvolve, e não a 

deficiência/insuficiência em si mesma e, sim, a reação que se apresenta na 

personalidade desta no processo de desenvolvimento em resposta a sua dificuldade e 

da qual resulta sua deficiência. Essa criança não se forma somente pelos seus 

defeitos, seu organismo se reorganiza como um todo. A personalidade, como um 

todo, se equilibra, se compensa com os processos de desenvolvimento  

 

Corroborando com tal pensamento, Sassaki (2005a) assevera que “deficiência 

intelectual” se refere prioritariamente ao funcionamento do intelecto e não a performance da 

mente em sua totalidade. Focar na deficiência ao invés do desenvolvimento da criança com 

deficiência é praticamente uma posição de fadá-la ao fracasso na escola e, consequentemente, 

na sociedade. Dessa maneira: 

 

Para a educação da criança com deficiência intelectual é importante conhecer o 

modo como ela se desenvolve. Não importa a deficiência e a insuficiência em si 

mesmas (ou o defeito), mas a reação de sua personalidade em desenvolvimento no 

enfrentamento das dificuldades decorrentes da deficiência (VYGOTSKY, 1997 p. 

104). 

 

A observação quanto ao desenvolvimento é muito importante, uma vez que 

“crianças com habilidades fora da média são muito mal servidas por nosso sistema 

educacional. Aquele que é menos capaz academicamente continua a sofrer as consequências 

de quaisquer que sejam os problemas agudos ou crônicos que afetam o sistema educacional” 

(MITTLER, 2003, p. 23). Tal observação nos leva a refletir sobre a urgência de “[...] um 

processo de reforma e de reestruturação das escolas como um todo, com o objetivo de 

                                                           
31 VYGOTSKY, L. S. Fundamentos de defectologia. In: Obras completas. Tomo V. Trad. de Maria del Carmen 

Ponce Fernandez. Havana: Cuba. Editorial Pueblo y Educación, 1997.   
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assegurar que todos os alunos possam ter acesso a todas as gamas de oportunidades 

educacionais e sociais oferecidas pela escola” (Op. cit., p. 25). 

Acreditamos que, para haver uma reestruturação das escolas, a fim de assegurar as 

oportunidades possíveis de desenvolvimento de todos os alunos, principalmente aqueles com 

DI, é necessário conhecer a natureza de suas dificuldades, com a eliminação de um modelo 

em que as dificuldades da aprendizagem estejam centradas na criança. 

Desse modo: 

 

Um defeito ao modelo centrado na criança é baseado na ideia de que as origens das 

dificuldades de aprendizagem estão na sua maioria localizadas nela. De acordo com 

esse ponto de vista, a fim de ajudar a criança, precisamos conhecer tanto quanto for 

possível a natureza das suas dificuldades por meio de avaliações globais dos seus 

pontos fracos e fortes para fazer um diagnóstico, quando possível, e para planejar 

um programa de intervenção e apoio baseado em tal análise (MITTLER, 2003 p. 

25). 

 

Caldeira e Cavalari (2010, p.45) nos mostram que “a inclusão só traz benefícios 

para os alunos com deficiência intelectual [...] a escola terá que rever seus conceitos e 

consequentemente grandes mudanças surgirão e os alunos aprenderão naturalmente a 

conviver com a diversidade.” Ressalta-se, ainda, que não somente os alunos passarão a 

conviver com a inclusão, como inclusive, o professor também. 

A inclusão de alunos com DI na escola de Ensino Regular representa uma 

conquista para os mesmos e um ganho inegável para a sociedade. Em contrapartida, também 

representa um desafio de dimensões e proporções significativas para os professores, dadas as 

limitações de sua formação acadêmica, bem como as exigências que a inclusão requer, uma 

vez que “o professor como mediador do processo de aprendizagem dos alunos com 

deficiência intelectual deve desenvolver estratégias de aprendizagem que favoreçam a 

apropriação do conhecimento por esses alunos” (FIGUEIREDO; POULIN; GOMES, 2010, p. 

15). 

Portanto, o sujeito deve ser visto como uma pessoa por completo, e não apenas 

como alguém reduzido à sua deficiência, uma vez que a mesma representa um estado próprio 

de funcionamento, e não um atributo da pessoa. Para sua educação, mesmo diante dos 

desafios que representa para os professores, é imperativo que se conheça a forma como esse 

aluno se desenvolve, bem como o modo como aprende. Nessa perspectiva, a inclusão traz 

benefícios para todos os atores sociais envolvidos nesse processo, e não somente para a 

pessoa com deficiência, visto que seus efeitos são sentidos por toda a sociedade (CALDEIRA, 
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CAVALARI, 2010; FIGUEIREDO; POULIN; GOMES, 2010; SASSAKI, 2005a; 

VYGOTSKY, 1997). 

Este capítulo nos leva a refletir sobre a difícil história de vida das pessoas com 

deficiência, fazendo um percurso desde o infanticídio e o abandono até a exclusão social, 

perpassando pelas lutas de direito à vida, o assistencialismo do Estado e a responsabilidade 

social por parte do poder público, ao acesso a uma educação escolar. As primeiras formas de 

educar uma criança com atraso cognitivo surgiram com o médico Jean Itard e seu aluno 

Victor de Aveyron, o que representou um marco para o processo de escolarização das pessoas 

com deficiência. Dessa forma, do acesso à educação à utilização de testes psicométricos, 

enveredando pela quebra de paradigmas na educação dessas crianças, constata-se um processo 

que ainda está acontecendo, iniciado com a integração e em rumo à inclusão (modelo ideal 

propagado atualmente), configurando-se em um desafio para a escola, e principalmente para 

as crianças incluídas (BEYER, 2005; FIGUEIREDO; POULIN; GOMES, 2010; PESSOTTI, 

1984; PLETSCH; BRAUN, 2008; SILVA, 1987). 

A ideia de inclusão é necessária, uma vez que devemos incluir porque as crianças 

não vivem em uma sociedade especial. O lugar onde vivem é na sociedade de todos nós, onde 

mantemos coisas em comum e diferenças particulares, aproximando-nos ou distanciando-nos 

uns dos outros, de acordo com nossos aspectos. “A deficiência intelectual, assim como outras 

características humanas, constitui parte integral da experiência e da diversidade humana” 

(Declaração de Montreal Sobre Deficiência Intelectual, 2004, p. 3). Portanto, as crianças com 

deficiência não devem ser isoladas no período da aprendizagem escolar (BEYER, 2005; 

PEREIRA, 1990). Mesmo representando um desafio para os professores, bem como para os 

próprios alunos, essa prática tem que ser levada em consideração, dada a sua importância. No 

capítulo seguinte, abordaremos a inclusão com ênfase na avaliação da aprendizagem de 

alunos com DI, enfatizando o que tal aspecto representa nesse processo inclusivo. 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

5 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL 

 

Este capítulo tem como objetivo abordar a avaliação da aprendizagem do aluno 

com DI à luz da perspectiva de uma avaliação formativa, partilhando do princípio de que a 

avaliação desses alunos “[...] visa ao conhecimento de seus avanços no entendimento dos 

conteúdos curriculares durante o ano letivo de trabalho” (MEC, 2007, p. 19). Ademais, será 

realizada uma abordagem curricular para inclusão e avaliação de tais alunos.  

A avaliação formativa é um processo contínuo, que visa ao monitoramento da 

aprendizagem, com consequente retroalimentação da mesma, focando-se no processo, 

possibilitando o planejamento de melhorias, bem como o reajuste de práticas pedagógicas. A 

referida avaliação sistematiza esse funcionamento, ao passo que vai “[...] levando o professor 

a observar mais metodicamente os alunos, a compreender melhor seus funcionamentos, de 

modo a ajustar de maneira mais sistemática e individualizada suas intervenções pedagógicas 

[...]” (PERRENOUD,1999, p. 89).  

Devido às suas características de respeito à individualidade dos alunos, a 

avaliação formativa é a mais indicada para trabalhar com os sujeitos com DI, uma vez que 

estamos nos referindo a um aprendente que tem peculiaridades na sua identidade e que 

demanda cuidados individualizados. Esses cuidados envolvem um conhecimento por parte 

dos professores quanto ao seu desenvolvimento e forma de aprender, bem como uma 

abordagem curricular especial e adaptada, a fim de otimizar as aprendizagens. 

 

5.1 A aprendizagem da criança com Deficiência Intelectual  

 

Pessoas com DI se encontram em situações diferenciadas de vida, por englobar 

uma parcela da população historicamente excluída e vítima de desigualdades sociais 

(BEYER, 2005; UNESCO, 2015). Foram necessários séculos de lutas e reivindicação para a 

progressiva participação dessas pessoas nos diversos espaços ocupacionais que a sociedade 

oferece. Encará-las como sujeito na sua amplitude de ser, e não apenas reduzi-las a sua 

deficiência, é um desafio constante vivido por pessoas com deficiência de maneira geral, 

principalmente pessoas com DI.  

Sob esse prisma, trabalharemos, neste tópico, com Vygotsky (1997), através de 

sua concepção interacionista da deficiência das crianças (BEYER, 2005). Esse autor 



87 

 

procurava destacar as peculiaridades do desenvolvimento das crianças com deficiência, com 

uma abordagem pedagógica que considerasse a vida social como fator primordial para o seu 

desenvolvimento. O estudo da dimensão social seria imperativo, uma vez que o 

desenvolvimento psicológico do ser humano ocorre pela sua vinculação ao grupo social. 

Vygotsky (1997) observou que o desenvolvimento psicológico das crianças com e sem 

deficiência eram semelhantes, o que o levava a ponderar que as crianças com DI não saberiam 

se utilizar de recursos culturais, o que culminaria em uma limitação ou incompletude do seu 

desenvolvimento, comprometendo suas funções psicológicas superiores, cabendo à interação 

o papel de trabalhar com esse processo. 

Para Beyer (2005, p. 104), a abordagem vygotskyana anuncia que “as melhores 

possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem das crianças com necessidades especiais 

encontram-se justamente na esfera onde menos se acredita que estas possam crescer, ou seja, 

nas funções mentais superiores” 32. Para o autor, as referidas funções são inerentes à condição 

humana, estando vinculadas à experiência histórico-cultural, sendo possível apenas pelo 

convívio em sociedade, principalmente através da educação. Assim, o pensamento 

vygotskiano mantinha, como premissa mais importante, o desenvolvimento psicológico da 

criança como “carro-chefe” da sua vida social (BEYER, 2005). 

Para Vygotsky (1997, p.222): 

 

[...] À criança com atraso mental, não se lhe ensinava a pensar, senão que a 

diferenciar odores, matizes de cores, sons, etc. [...] A moderna investigação 

científica mostra que este pondo de vista é errôneo. Primeiramente devido à sua 

inconsistência teórica, estes sistemas pedagógicos resultaram tão pouco úteis, tão 

infrutuosos desde o ponto de vista prático, que levaram à crise séria e profunda que 

agora abarca todo o âmbito da educação da criança anormal33.  

 

A visão de reduzir as pessoas com DI ao seu diagnóstico clínico da deficiência, 

levaram-nas a anos de defasagem do seu desenvolvimento pedagógico, por conta de a escola 

não acreditar em suas potencialidades, investindo apenas no ensinamento e trabalho com as 

percepções que aguçassem seus sentidos sensoriais, e não que estimulassem suas capacidades 

cognitivas. Os alunos com DI pouco eram desafiados do ponto de vista pedagógico, o que não 

os levava a produzir conhecimentos mais significativos.  

                                                           
32 “Funções Mentais Superiores referem-se aos processos mentais tipicamente humanos como: memória, atenção 

e lembrança voluntária, memorização ativa, imaginação, capacidade de planejar, estabelecer relações, ação 

intencional, desenvolvimento da vontade, elaboração conceitual, uso da linguagem, representação simbólica das 

ações propositadas, raciocínio dedutivo, pensamento abstrato” (JOENK, 2002, p. 3). 
33 Naquele período, “[...] era anormal a pessoa que tivesse uma deficiência. A normalidade, em relação a 

pessoas, é um conceito questionável e ultrapassado. TERMO CORRETO: adolescente (criança, adulto) sem 

deficiência ou, ainda, adolescente (criança, adulto) não-deficiente” (SASSAKI, 2003, p. 160). 
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Em relação à criança com DI, “[...] Vygotsky observa que uma ação danosa é 

aquela em que ela é inserida em grupos homogêneos, como é comum de ocorrer em classes e 

escolas especiais” (BEYER, 2005, p. 107), privando-as da possibilidade de beneficiar-se da 

interação e das competências cognitivas de outras crianças, que passariam a exercer o papel 

de mediadoras, conforme o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). 

Nas palavras de Vygotsky (1999, p. 112-113): 

 

Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 

através da solução independente de problemas e o nível de desenvolvimento 

potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um 

adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. [...] A zona de 

desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não amadureceram, 

mas que estão em processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que estão 

presentemente em estado embrionário. Essas funções poderiam ser chamadas de 

‘brotos’ ou ‘flores’ do desenvolvimento, ao invés de ‘frutos’ do desenvolvimento.  

 

Seguindo esse raciocínio, Vygotsky (1997) tinha a ideia de desvendar a relação 

entre aprendizagem e desenvolvimento. Contrário ao que as escolas comumente acreditavam, 

que deveriam adequar-se aos ritmos de desenvolvimento evolutivo das crianças, “Vygotsky 

defende a ideia oposta. A educação deve antecipar-se a tais ritmos e atuar junto às 

competências emergentes, ou em linguagem vygotskyana, junto à zona de desenvolvimento 

proximal” (BEYER, 2005, p.110). Para tanto, a educação formal e informal teriam como 

função provocar, antecipar, promover, instigar, acelerar e potencializar as capacidades 

geradas ontogeneticamente. 

Antecipar-se aos estágios de desenvolvimento das crianças, em especial crianças 

com DI, e promover as suas aprendizagens são atividades desafiadoras para as escolas, 

principalmente para os professores. Muitas vezes, não conseguem ou não sabem identificar 

nem mesmo em que nível esse aluno está, para, a partir de então, antecipar-se a tal nível e 

preparar a criança para chegar ao próximo da forma mais adequada possível. 

Vygotsky (1997) considera uma atitude antipedagógica selecionar crianças com 

atraso no desenvolvimento cognitivo em grupos pedagógicos homogêneos, privando, assim, 

essas crianças da colaboração coletiva e da comunicação com crianças em níveis 

diferenciados. Para que as crianças consigam desenvolver melhor as suas potencialidades, é 

necessário que convivam em grupos o mais heterogêneo possível.  

Essa heterogeneidade favoreceria, de fato, os processos de aprendizagem das 

crianças com DI, e essa aprendizagem deveria estar a serviço da sua autonomia, para que 

vivessem de forma plena e autônoma em sociedade. A respeito disso: “Muito se tem discutido 
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sobre o papel da educação na sociedade, se ela apenas reproduz a sociedade em que está 

inserida ou se ela é ou pode ser revolucionária a ponto de transformar toda a sociedade” 

(ORSO, 2008, p. 49). A escolarização do aluno com DI está inserida no percurso de 

transformação da sociedade: “a educação é a forma como a sociedade prepara seus membros 

para viverem nela mesma” (Op. cit., p. 50).  

Conforme exposto nesse tópico, explanamos o desenvolvimento da criança sob o 

viés interacionista de Vygotsky, o qual trabalha com funções mentais superiores. Sua visão 

não limita a criança à sua deficiência. Tal forma de conceber a deficiência induziria a criança 

a ter uma vida em sociedade o mais independente possível (BEYER, 2005; VYGOTSKY, 

1997). 

Sob esse aspecto, o papel do professor seria o de ajustar o currículo e a avaliação 

da aprendizagem às especificidades dos alunos, tomando cautela com essa ação, de modo a 

não o flexibilizar tanto a ponto dos currículos perderem sua identidade. No próximo tópico, 

veremos como esse processo deverá se proceder, de modo a atender às reais necessidades dos 

alunos com DI. 

 

5.2 Abordagem curricular para inclusão e avaliação do aluno com DI 

 

A adaptação curricular é importante para que o aluno possa aprender melhor. 

Entender o que se passa com o aluno ajuda na forma como esse currículo será adaptado. Não 

estamos nos referindo a uma alteração curricular, mas sim a uma adaptação do currículo, até 

porque os conteúdos são previamente definidos (DEPRESBITERIS, 2000). Em uma 

perspectiva inclusiva, “O currículo não sofre alteração fundamental, porém as características 

de aprendizagem dos alunos com necessidades especiais são, sem dúvida, levadas em conta” 

(BEYER, 2005, p. 69). 

O currículo deverá estar o mais preservado possível. Deverá ser resguardado o 

currículo vigente no sistema regular de ensino, porém com flexibilidade para possibilitar e 

suportar adaptações conforme as necessidades pedagógicas dos alunos. Os conteúdos 

curriculares deverão ser diferenciados e adaptados, utilizando-se de estratégias de ensino que 

melhor conduzam cada aluno, especialmente alunos com DI. Por conseguinte, tem-se o 

desafio de se elaborar currículos inovadores e inclusivos, com a intenção de melhorar os 

resultados da aprendizagem dos alunos (BEYER, 2005; UNESCO, 2015). 

A adaptação curricular possibilita uma melhoria na qualidade do ensino destinado 

ao aluno com DI, uma vez que não podemos desconsiderar o fato de que “propostas 
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curriculares possam ter influências positivas na melhoria da qualidade. Mas uma mudança 

significativa só se concretizará através de uma mudança efetiva de postura, e de filosofia 

pedagógica” (RABELO, 2001, p. 47). 

Partimos da premissa de que uma mudança curricular por si só não surta o efeito 

esperado. É necessária uma mudança de postura, bem como de filosofia do professor. Nesse 

processo, o docente terá duas opções curriculares ao seu dispor: um currículo fechado e outro 

aberto. No primeiro caso, o currículo não se altera, ocorrendo uma observância estrita dos 

parâmetros curriculares, com uma significativa comodidade para o professor. Já no segundo 

caso, estamos diante de um currículo aberto, o que favorece a adaptação. “Mas, tal atitude 

representa um desafio para o professor, pois requer que utilize de maior aporte criativo, 

necessitando que ajuste suas atividades curriculares às especificidades dos alunos, 

principalmente os com NEE” (COLL, 1995. p. 70). 

Beyer (2005), com base nos conceitos de Vidal e Manjón (1998), apresenta-nos 

um quadro com um critério de nivelamento na adaptação curricular, segundo as necessidades 

pedagógicas dos alunos. Nessa perspectiva, os alunos com DI se situam na terceira linha, 

como necessidade educacional permanente, necessitando de um currículo especial. 

 

 Quadro 3 – Quadro Contínuo de Necessidades Educacionais Especiais (NEE) 

Modalidade Duração Tipo de currículo 

Necessidades Educacionais 

Comuns 

Temporárias  Currículo Comum 

Necessidades Educacionais 

Temporárias 

Temporárias  

Permanentes  

Currículo Comum com leves modificações 

Currículo Comum modificações significativas 

Necessidades Educacionais 

Especiais 

Temporárias  

Permanentes  

Currículo Especial 

Currículo Especial 

 Fonte: Beyer (2005, p. 70), com base em Vidal e Manjón (1998) 

 

Em relação ao quadro, observamos que os alunos com DI precisam de um 

currículo especial. No entanto, o autor (BEYER, 2005, p. 70) nos coloca que, “[...] quando o 

aluno não mostrar condições de progressão escolar, ou de completar o nível de ensino com o 

domínio dos conteúdos propostos”, deve haver determinadas diferenciações. E tais 

diferenciações deverão respeitar as características funcionais desses alunos, proporcionando-

lhes habilidades básicas que os permitam possibilidades de enfrentar as demandas das 

diferentes etapas do fluxo da Educação Básica, estimulando a aprendizagem e o 

desenvolvimento (MEC, 2006; VELTRONE; MENDES, 2011). 

O aluno com DI tem seu próprio ritmo de desenvolvimento e de construção do 

conhecimento, o que necessariamente implica necessidades pedagógicas particulares. Deve-se 
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levar em consideração tais necessidades e incentivar a comunidade escolar às providências 

cabíveis e adequadas para satisfazê-las (MEC, 2006; VELTRONE, MENDES, 2011). 

O importante é que seja garantida, aos alunos com DI, a oportunidade de 

participarem de uma programação tão normal quanto possível, e tão direcionada e específica 

quanto as suas necessidades e habilidades requerem. Para tanto, o currículo comum deverá 

propiciar aos alunos uma interação em grupo, uma participação em todas as atividades e 

projetos pedagógicos, bem como condições de acesso aos espaços físicos da escola (BRASIL, 

2008a). 

O desafio do professor consiste no permanente exercício docente de reflexão em 

torno da necessidade de adaptar o currículo conforme as necessidades específicas dos alunos 

com situação diferenciada de aprendizagem. Nesse sentido, cumpre mencionar que a 

avaliação dessa aprendizagem está estreitamente relacionada à abordagem curricular 

(BEYER, 2005; DEPRESBITERIS, 2000). 

As práticas curriculares destinadas aos alunos com DI deverão promover 

mudanças significativas, garantindo a efetivação da inclusão no processo de aprendizagem, 

bem como de interação social. O currículo deverá ser revitalizado e adaptado à vida social e 

comunitária dos sujeitos. 

Os alunos com DI apresentam necessidade de um currículo especial. Este, por sua 

vez, deverá estar adaptado ao contexto social e às características peculiares e necessidades 

pedagógicas dessas crianças, tornando a escola um local acessível, onde todos possam 

aprender (BEYER, 2005; CANÁRIO, 2006; VELTRONE; MENDES, 2011). 

Tendo ressaltado a importância da adaptação curricular na aprendizagem dos 

alunos com DI, desenvolveremos o tópico seguinte, em que serão abordados os desafios que o 

professor enfrenta diante do processo de avaliação da aprendizagem desses educandos. 

 

5.3 Desafios para o professor frente ao processo de avaliação da aprendizagem dos 

alunos com DI 

 

Em estudo realizado por uma pesquisadora da Universidade Federal do Ceará – 

UFC34, um dos poucos trabalhos documentados na área de Avaliação Educacional de alunos 

com DI até o momento, evidenciou que “a avaliação da aprendizagem do aluno com 

deficiência intelectual tem-se mostrado, entre tantos outros, um nó na Educação, que precisa 

                                                           
34 MENDONÇA, A. V. Desenvolver potenciais e valorar capacidades: avaliação da aprendizagem de alunos com 

deficiência intelectual em escolas municipais de Fortaleza-CE – 2014.  144 f. (Dissertação de mestrado). 
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ser desatado para que a inclusão escolar se transforme em prática efetiva” (MENDONÇA, p. 

16, 2014). A pesquisa constatou que os desafios da avaliação do aluno com DI são reais e 

revestidos de obstáculos.  

Dentre os achados da pesquisa, destaca-se que os docentes adotaram, com maior 

frequência, a utilização de registros no diário de classe, relatórios ou similares, como 

instrumentos avaliativos. Destes, 57,1% utilizam instrumentos idênticos para avaliar alunos 

com deficiência e sem deficiência. Alguns professores atribuíram às peculiaridades da 

deficiência uma dificuldade latente na prática avaliativa. Outros ressaltaram a necessidade de 

uma equipe multidisciplinar para avaliar, requerendo um apoio mais abrangente de 

profissionais de outras áreas. Ademais, as salas de aula numerosas foram apontadas como 

empecilho para o acompanhamento dessas crianças, expondo, outrossim, a necessidade de um 

professor auxiliar, segundo a visão de familiares ou responsáveis. Nessa perspectiva, também 

foi abordado que a criança com deficiência representava uma peça excluída das atividades 

avaliativas. As descobertas da pesquisa também sinalizaram para a necessidade da formação 

continuada por parte dos professores. 

Ensinar um aluno com DI requer especificidades, e avaliá-los também. Beyer 

(2005) defende seu posicionamento contra posturas que parecem ingênuas e um tanto 

limitadas, quando se compreende que a escola para todos é a escola que não realiza qualquer 

diferenciação entre as crianças. O autor assinala que não há como considerar que uma criança 

com DI possa ter o devido atendimento pedagógico sem uma suficiente distinção de suas 

características cognitivas e de aprendizagem. 

Mas essas características não deveriam influenciar as expectativas dos professores 

sobre as possibilidades de aprendizagem desses alunos, através do efeito conhecido como 

profecia autorrealizadora (self-fulfilling prophecy). Esse termo foi criado pelo sociólogo 

norte-americano Robert K. Merton (1910-2003) em 1949, ao estudar a corrida aos bancos. 

Trata-se, portanto, da expectativa de que um acontecimento provável se torne realidade, 

porque se espera que ele aconteça. Esse fato evoca comportamentos que tornam definições 

falsas como “verdadeiras”, ou vice-versa, criando uma validação em que se perpetua uma 

tendência ao erro (NUNES, 2007; MERTON, 1970b). 

A avaliação da aprendizagem é uma operação de confronto entre expectativas 

fundamentalmente sociais e uma realidade em que o julgamento do valor produzido destina-se 

aos atores sociais (professores, alunos, pais, administração, dentre outros), correlacionando ao 

que se espera e a realidade. Ou seja, correlacionando a relação entre “o existente” e “o 

esperado” ou “desejado”. “A avaliação é uma leitura influenciada por expectativas específicas 
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referentes à produção de um produtor particular, em função do que se sabe, ou do que se 

descobre, progressivamente sobre ele” (HADJI, 2001, p. 42).  

De modo geral, o aluno estará inserido no sistema de expectativas engendradas 

pela escola. Cabe ao professor ter uma postura de não subjugar ou menosprezar as 

aprendizagens de seus alunos, uma vez que a avaliação deverá proporcionar a construção dos 

seus saberes e competências (HADJI, 2001).  

A avaliação é também um processo diretamente relacionado ao desempenho. 

“Para alguns autores, a avaliação, enquanto mecanismo omnipresente da vida na Escola, 

contribui de tal forma para a socialização dos indivíduos que estes não apenas aceitam ser 

objecto de avaliação como acabam por desejá-lo” (AFONSO, 2000, p. 23). Realizar a 

avaliação acaba se tornando parte de um processo de autoafirmação para os sujeitos que estão 

no processo inclusivo, como é o caso dos alunos com DI. 

Para que contemple a todos, a avaliação deverá ser concebida como uma atividade 

que ofereça a equidade em sua execução, tendo em vista que “cada um deve ser avaliado em 

relação às suas próprias capacidades, uma vez que as expectativas [...] são as de que se possa 

saber exatamente o que cada um é capaz de fazer por si próprio” (AFONSO, 2000, p. 24). 

Assim sendo, a avaliação é um dos processos pedagógicos mais importantes, e os 

seus resultados acabam por ter implicações significativas, que extrapolam os muros da escola. 

Existem conexões reais entre a economia e a atividade de classificação e seleção realizada 

pela escola. Dessa maneira: 

 

São as avaliações individuais que em última análise contam, o que revela a 

preocupação em incluir a ‘norma de independência’ tão necessária, no futuro, para 

que, em contexto de trabalho, cada um saiba assumir as suas próprias 

responsabilidades e prestar contas, individualmente, pelo desempenho das suas 

tarefas (AFONSO, 2000, p. 24). 

  

As práticas de operacionalização da avaliação escolar correspondem a um ato de 

comunicação que se inserem em um contexto social de negociação ocorrido dentro da escola, 

fornecendo uma comunicação entre a escola e a sociedade, uma vez que a escola socializa por 

intermédio da avaliação (AFONSO, 2000; HADJI, 2001). 

Dessa forma: 

 

O lugar que se conseguirá na sociedade será, em parte, função do valor escolar, 

apreciado e proclamado na escola. Apreciado, e não medido no sentido estrito, já 

que não se trata de medir um objeto, mas de dizer em que medida esse objeto 

corresponde a expectativas específicas sobre ele. A primeira maneira de pôr a 
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avaliação a serviço dos alunos é, para o professor-avaliador, compreender tudo isso 

(HADJI, 2001, p. 49). 

 

A avaliação não deverá ser uma atividade mecânica. Pelo contrário, deverá ser 

“[...] uma atividade racionalmente definida, dentro de um encaminhamento político e 

decisório a favor da competência de todos para a participação democrática para a vida social” 

(LUCKESI, 1984, p. 46). Ainda, de acordo com o referido autor, o objetivo maior da 

avaliação é a transformação social. Para Depresbiteris (1998), o aluno é um ser social e não 

deverá ser visto apenas como objeto do processo de ensino.  

O ato de avaliar um aluno solicita do professor que o considere como um todo, 

compreendendo melhor “seu funcionamento”, assim como o “objeto a ensinar”, em função de 

ainda “[...] não dispor de ‘modelos operacionais’ nesses dois domínios, o professor ficará 

reduzido a concentrar-se com quadros conceituais apenas parcialmente adequados, o que 

fragiliza e torna incerta a atividade de interpretação” (HADJI, 2001, p. 23)35. 

Na análise dos resultados, deve-se considerar a identificação de tendências, bem 

como padrões relevantes, pois “os professores têm a necessária especialização para tomar 

decisões pedagógicas face à complexidade dos processos de ensino e aprendizagem” 

(AFONSO, 2000, p. 45), uma vez que, através da avaliação, os mesmos podem proporcionar 

uma melhoria na qualidade desses processos. A escola deve pôr a avaliação a serviço das 

aprendizagens o máximo possível, em que o ato de avaliar deve tornar-se auxiliar do ato de 

aprender (AFONSO, 2000; DEPRESBITERIS, 1998; HADJI, 2001). 

Toda avaliação deveria atentar para o contexto pedagógico, conduzindo a um 

melhor ajuste do processo de ensino-aprendizagem. Deve adaptar-se para melhorar o 

conteúdo e as formas de ensino às características peculiares dos alunos, o que caracterizaria 

uma pedagogia diferenciada (HADJI, 2001).  

Nessa esteira, Depresbiteris (1998, p. 167) ressalta que “na avaliação da 

aprendizagem, a análise mais formalizada de resultados acompanha a aplicação de um 

instrumento e dá sequência a replanejamentos e orientações para os alunos”. Portanto, é uma 

ação desafiadora, mas “se o professor não assumir o risco de fabricar instrumentos e inventar 

situações, desde que tenha preocupação constante de compreender para acompanhar um 

desenvolvimento, como o aluno poderia realmente, em sua companhia, assumir o risco de 

aprender?” (HADJI, 2001, p. 24). 

Avaliar não se resume em simplesmente medir o desempenho do aluno:  

                                                           
35 Para Hadji (2001), não depende dos professores, mas dos pesquisadores, que esse obstáculo seja superado ou 

não. 
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[...] mas em dizer em que medida ele é adequado, ou não, ao desempenho que se 

podia esperar desse aluno. Em nome de quê? Do modelo ideal que orienta a leitura 

da realidade e que preside ao levantamento de indícios. Será em função desse 

modelo que se manifestarão expectativas precisas acerca do aluno (HADJI, 2001, p. 

45). 

 

O processo avaliativo não se esgota na mensuração, mas a inclui. Ao passo que a 

medida quantifica as habilidades dos alunos, a avaliação informa os valores referentes a essa 

habilidade, descrevendo e interpretando os fenômenos (DEPRESBITERIS, 1998). Luckesi 

(1984) salienta que a nota faz com que o aluno fique preso ao estigma, impedindo que seja 

revelado seu potencial. Nesse ínterim, a nota passa a ser usada para classificar os alunos, 

dentro de posições, priorizando-se a comparação dos seus desempenhos ao invés dos 

objetivos instrucionais que deveriam atingir. 

Com efeito: 

 

A atual prática da avaliação escolar estipulou como função do ato de avaliar a 

classificação e não o diagnóstico, como deveria ser constitutivamente. Ou seja, o 

julgamento de valor, que teria a função de possibilitar uma nova tomada de decisão 

sobre o objeto avaliado, passa a ter a função estática de classificar um objeto ou um 

ser humano histórico num padrão definitivamente determinado. Do ponto de vista da 

aprendizagem escolar, poderá ser definitivamente classificado como inferior, médio 

ou superior. Classificações essas que são registradas e podem ser transformadas em 

números e, por isso, adquirem a possibilidade de serem somadas e divididas em 

médias (LUCKESI, 1984, p. 34). 

 

Ao se trabalhar uma unidade de estudo, verifica-se o que foi aprendido, e 

atribuem-se conceitos ou notas aos resultados. “O símbolo que expressa o valor atribuído pelo 

professor ao aprendido é registrado e, definitivamente, o educando permanecerá nessa 

situação” (LUCKESI, 1984, p. 34). A nota representa uma medida, mas “é inútil insistir em 

tornar a avaliação tão objetiva quanto uma medida” (HADJI, 2001, p. 32). 

Não se deve associar avaliar ao simples ato de atribuir uma nota, uma vez que tal 

postura poderá “[...] reduzir a avaliação à mera atividade de elaborar e aplicar instrumentos de 

medidas” (DEPRESBITERIS, 1998, p. 163), correndo-se o risco de se direcionar a 

aprendizagem apenas para aquisição e domínio de conteúdos. Nesse contexto, é imperativo 

que se considerem todas as atividades que permitam inferir o desempenho dos alunos, uma 

vez que o referido desempenho é tanto função das circunstâncias, quanto do próprio aluno 

(HADJI, 2001). 

 Depresbiteris (1998), utilizando-se dos conceitos de Gronlund (1979), coloca-nos 

que a nota funciona como um meio de comunicação aos outros, quanto à aprendizagem dos 

alunos. Também é ressaltada que a “[...] frustração relacionada à atribuição de notas resulta 
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do fato de este processo envolver muitos julgamentos subjetivos e de haver poucas diretrizes 

específicas para auxiliar os professores a fazerem julgamentos mais objetivos” 

(DEPRESBITERIS, 1998, p. 168). Mas, nesse cenário, “o avaliador não é um instrumento de 

medida, mas um ator em seu processo de comunicação social” (HADJI, 2001, p. 41). 

Assim sendo, se o professor acreditar no potencial desse aluno com DI, ele terá 

maiores chances de tornar-se um sujeito ativo e independente na sociedade, dadas as suas 

peculiaridades. Nessa perspectiva, o papel da avaliação terá se realizado. Aqui, referimo-nos a 

uma avaliação formadora se ordenando em torno da aprendizagem e da atividade do aprendiz. 

Em função de suas características, a avaliação da aprendizagem das crianças com 

DI é revestida de desafios, uma vez que ensiná-los e avaliá-los requer especificidades, 

exigindo que se obedeçam a objetivos instrucionais traçados a partir de uma pedagogia 

diferenciada, almejando melhorar os processos de ensino e aprendizagem, alicerçados nos 

princípios de uma escola revestida de valor social. A avaliação não poderá estar alicerçada em 

uma profecia autorrealizadora, recheada de expectativas vazias ou negativas, ou reduzida a 

uma atividade mecânica de medir o desempenho desse aluno. Deverá, outrossim, captar sua 

evolução acadêmica, servindo como base para o estabelecimento de um plano de intervenção 

para se trabalhar melhor com esse aluno (BEYER, 2005; DEPRESBITERIS, 1998; HADJI, 

2001). 

Este capítulo abordou a avaliação formativa e o papel social da escola, devendo 

esta oferecer uma educação com respeito à individualização do aluno com DI. Todavia, essa 

individualização não tem como princípio separar, mas sim acolher. Esse aluno deverá 

aprender em interação com o outro, através da dimensão social da aprendizagem, realizada 

por meio de uma adaptação curricular. Ressalta-se que esse processo irá requerer uma 

mudança atitudinal do professor, acreditando no potencial desses alunos, colocando a 

aprendizagem a serviço da autonomia, considerando o aprendente como um todo, e não o 

reduzindo à sua deficiência (BEYER, 2005; DEPRESBITERIS, 2000; VYGOTSKY, 1997). 
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Os dados analisados através das entrevistas semiestruturadas e dos questionários 

aplicados junto aos professores, coordenadores pedagógicos, diretores escolares e familiares 

de alunos com DI matriculados nos 2º e 5º anos dos anos iniciais do Ensino Fundamental na 

rede regular de ensino da Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara, 3ª CREDE, 

apresentaram como comunalidades as seguintes categorias: i) avaliação da aprendizagem; ii) 

sentimentos presentes no ato de avaliar alunos com DI; iii) desafios vivenciados no decorrer 

do processo avaliativo dos alunos com DI; iv) sugestões; e v) a forma como a escola trabalha 

com a família sobre a avaliação. Nessa perspectiva, os dados coletados foram analisados com 

base nos capítulos teóricos até aqui abordados, à luz da corrente filosófica fenomenológica 

heideggeriana.  

A pesquisa utilizou categorias que estão diretamente relacionados ao processo 

avaliativo. Na abordagem das categorias, os dados coletados possibilitaram delimitar os perfis 

dos entrevistados; sua visão sobre avaliação da aprendizagem de alunos com DI; as 

dificuldades e desafios vivenciados pelos professores, coordenadores pedagógicos e diretores 

escolares nesse processo, finalizando com sugestões propostas pelos próprios depoentes, que 

enfatizam a prática avaliativa inclusiva, almejando como objetivo, ofertar uma educação de 

qualidade a esse segmento de alunos historicamente desfavorecidos, rumo a efetivação da 

inclusão. 

Seis professores (2 do 2º ano e 4 do 5º ano), quatro coordenadores pedagógicos (1 

do 2º ano e 3 do 5º ano), três diretores escolares e quatro mães foram os sujeitos respondentes 

da então pesquisa. A partir da análise das falas dos mesmos, organizou-se tópicos por 

categorias manifestadas por esses quatro grupos de sujeitos respondentes, totalizando, 

portanto, 17 sujeitos entrevistados. 

Ressalta-se que a totalidade dos sujeitos autorizou sua participação na pesquisa, 

através do TCLE (Apêndice A). Para tanto, no intuito de se preservar a identidade dos 

mesmos, utilizou-se uma nomeação aleatória para cada categoria dos entrevistados, a saber: i) 

para os professores: P1, P2, P3...P6; ii) para os coordenadores pedagógicos também se 

utilizou do mesmo padrão de identificação dos sujeitos da pesquisa: C1,C2...C4; iii) quanto 

aos diretores, usou-se D1, D2, D3; iv) para as mães, M1, M2...M4; e v) para as escolas, E1, 

E2, E3 e E4.  

Portanto, dada a relevância do papel desses sujeitos com DI, e a importância desta 

pesquisa para a área da educação, em especial da avaliação educacional em uma perspectiva 
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inclusiva, nas palavras de Vianna (2005, p. 78), “[...] Somente a pesquisa sobre avaliação e a 

prática constante da avaliação serão capazes de criar uma cultura de avaliação e dar 

credibilidade à avaliação no contexto das atividades educacionais, sujeitas a constantes 

desafios.” E uma das atividades educacionais mais desafiadoras e que requer constantes 

aprimoramentos é a avaliação da aprendizagem de alunos com DI. 

Diante do exposto, para o maior trato das informações, os dados oriundos das 

entrevistas foram abordados em duas partes distintas: primeiro traçou-se o perfil dos sujeitos 

participantes da pesquisa, e, posteriormente, segundo as concepções e desafios que encontram 

ao avaliarem a aprendizagem dos alunos com DI. E, sempre que oportuno, foram intercaladas 

falas entre os sujeitos da pesquisa, com intuito de que um depoimento complemente outro, e 

assim se maximize as chances de compreensão do fenômeno em estudo, que é a avaliação de 

alunos com DI. 

 

6.1 Descrevendo os sujeitos da pesquisa 

 

6.1.1 Perfil docente 

  

A amostra foi composta por seis professores de alunos com DI matriculados nos 

2º e 5º anos dos anos iniciais do Ensino Fundamental na rede regular de ensino da Prefeitura 

Municipal de Jijoca de Jericoacoara, 3ª CREDE. Todos os professores entrevistados são do 

sexo feminino, totalizando, portanto, 100% desses profissionais.  

Essa predominância do sexo feminino abriga sua justificativa na discussão sobre o 

gênero da docência, sendo que “A história do curso de Pedagogia é transcorrida por uma 

grande questão sobre gênero, uma vez que o curso é caracterizado pela quase unânime 

presença feminina” (SILVA, 2011, p. 32). Logo, o magistério tem grande maioria do seu 

espaço constituído por mulheres. Conforme Louro (1997, p. 88) “Elas organizam e ocupam o 

espaço, elas são as professoras; a atividade escolar é marcada pelo cuidado, pela vigilância e 

pela educação, tarefas tradicionalmente femininas”. Esses predicados do lar – atenção, 

carinho, cuidado, amor - que são historicamente domésticos, vão sendo transportados para 

dentro da sala de aula e materializados na figura feminina da professora.  

Em relação as idades, as mesmas variam entre 24 e 40 anos na amostra 

representada por seis professoras, observando-se uma média de 32 anos. Quanto ao nível de 

instrução das docentes que participaram da então pesquisa, todas eram graduadas, pós-
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graduadas ou se pós-graduando, principalmente nas áreas de Pedagogia, Psicopedagogia e 

Educação Especial, como indica a tabela 4.  

 

     TABELA 4 – Nível de instrução dos professores 

Variável Graduação Pós-Graduação 

Formação 
Pedagogia Outros Psicopedagogia 

Educação 

Especial 
Gestão Escolar 

04 *02 03 02 01 

     Fonte: Pesquisa aplicada 

    *Formação em História e Geografia. 

 

A referida tabela nos mostra que todas essas professoras são graduadas ou estão 

em processo de pós-graduação, principalmente nas áreas de Psicopedagogia e Educação 

Especial, perfazendo-se um total de 83,3% nessas duas áreas distintas, representando uma 

tendência positiva para a preferência de áreas concernentes à Educação Inclusiva, o que tende 

a melhorar a qualidade da educação ofertada nas escolas, bem como fortificar o processo de 

inclusão de alunos com deficiência. 

Essas informações são significativas, pois refletem o interesse dos educadores 

pela própria qualificação, estando de acordo com as premissas vigentes na LDB 9394/96, uma 

vez que em seu artigo 62 estabelece que: 

 

[...] A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 

institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 

exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do 

ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. 

(BRASIL, 2014a, p. 34). 

  

Por seu turno, crer-se que o município também tenha sua parcela de contribuição 

nesse processo, uma vez que fomenta em seu Plano de Cargos e Carreiras (PCC) um salário 

condicionado ao nível de estudo, estimulando os profissionais do magistério a estarem em 

constante processo de aperfeiçoamento. Ademais, há o incentivo financeiro, o interesse pela 

profissão, a concorrência no mercado de trabalho e os desafios que a profissão vem 

demonstrando a cada dia, que também se traduzem em indicadores dessa necessidade de 

aperfeiçoamento permanente.  

A título de exemplo, temos a fala de uma depoente que atuou de 2006 a 2007 

como coordenadora pedagógica, e retornou em 2017 para ocupar novamente o mesmo 

cargo: “Teve muita diferença de quando eu coordenava para agora. As cobranças são muito 

grandes” (C2E2). E o motivo principal para tal mudança e cobrança, estabelece como sendo 
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a inserção das avaliações externas. “Não é fácil, principalmente esse ano o meu desafio eu 

estou achando assim maior, mais alto, com mais dificuldade. Porque mudou, foram dez 

anos. Houve grandes mudanças. Não tinha essas avaliações externas que está tendo” 

(C2E2). Percebe-se então, a necessidade não só de adaptação, mas também de 

aperfeiçoamento profissional.  

Dando segmento a abordagem do perfil dos profissionais entrevistados, no que 

concerne ao tempo de magistério (média de 12,5 anos, com mínimo de 3 anos e máximo de 22 

anos) e experiência com Educação Inclusiva, estabeleceu-se um período de 3 anos para 

mínimo e 16 anos para o máximo (média de 12,5 anos). 

Por sua vez, ao analisar o vínculo empregatício desses profissionais, observou-se 

que há uma equidade entre a quantidade de professoras que são contratadas, e a quantidade 

que são concursadas, correspondendo a 50% para cada variável, de acordo com o exposto na 

tabela 5. 

 

                 TABELA 5 – Vínculo empregatício dos professores 

Variável Concurso Público Contrato Temporário 

Vínculo Empregatício 03 03 

Média 50% 

   Fonte: Pesquisa aplicada 

 

De posse dos dados desta amostra, observa-se que todos os professores são do 

sexo feminino, com média de idade de 32 anos, todas graduadas ou se pós-graduando, com 

maior relevância para as áreas supracitadas.    

 

6.1.2 Perfil dos Coordenadores Pedagógicos e Diretores Escolares 

 

Após se traçar o perfil dos professores participantes da pesquisa, passaremos, por 

conseguinte, a analisar o perfil dos demais sujeitos. Ressalte-se, por oportuno, que todos são 

oriundos das mesmas unidades escolares de ensino dos referidos professores entrevistados, 

que também colaboraram em participar deste estudo. Enfatiza-se que esses profissionais 

migraram da função de professores para o atual cargo que ocupam.  

Quanto ao sexo desses participantes, 100% correspondem ao gênero feminino, ao 

se tratar dos coordenadores pedagógicos, ao passo que esse percentual representa 33,33% do 

mesmo sexo para diretores escolares, e 66,6% para o sexo masculino. “Homens que adotam o 

magistério como profissão, em grande maioria, direcionam sua carreira para outros cargos e 
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abandonam o espaço das salas” (SILVA, 2011, p. 35). Essa realidade é ressaltada nas palavras 

de Carvalho (2010, p. 7): 

 

As principais conclusões de estudos recentes vão na direção de que os homens 

optam tardiamente pela carreira de magistério, muitas vezes tendo percorrido outras 

opções profissionais; tendem a sofrer maiores pressões tanto em direção a outras 

ocupações,  quanto no sentido da ascensão na carreira, quase sempre para deixar a 

sala de aula e ocupar cargos administrativos; e em geral fazem planos para o 

futuro mais amplos que as mulheres, envolvendo mais frequentemente atividades 

fora de sala de aula. (Grifo nosso) 

 

Portanto, nas palavras de Carvalho (2010), o magistério é eleito como última 

opção pelos professores homens, passando estes a deixarem as salas de aula, para ocuparem 

cargos administrativo, o que justifica a hegemonia de 66,6% dos entrevistados diretores 

pedagógicos serem do sexo masculino, e 100% dos professores e coordenadores pedagógicos 

serem do sexo feminino. 

                       

  TABELA 6 – Idade e Sexo dos coordenadores pedagógicos e diretores escolares 

Variáveis Coordenadores Pedagógicos Diretores Escolares 

Idade 
Mínima Máxima Mínima Máxima 

39 anos 49 anos 32 anos 41 anos 

Média 44 anos 36,5 anos 

Sexo 
Masculino Feminino Masculino Feminino 

-- 04 02 01 

Média -- 100% 66,6% 33,33% 

     Fonte: Pesquisa aplicada 

 

Conforme exposto na tabela 6, as idades mínima e máxima para os coordenadores 

pedagógicos são de 39 e 49 anos respectivamente, mantendo uma média de 44 anos. Já os 

diretores escolares apresentam uma média de idade mais jovem, de 36,5 anos, com idade 

mínima de 32 anos e máxima de 41 anos.  

Em relação ao tempo de formação acadêmica, com um intervalo de idade mínima 

de 10 anos e máxima de 17 anos para os coordenadores pedagógicos, mantém-se uma média 

de 13,5 anos, estabelecendo-se uma diferença de 3,5 anos a mais que os diretores escolares, 

uma vez que estes referidos diretores mantém o tempo de formação mínimo de 7 anos, e 

máximo de 13 anos, com média de 10 anos de formação acadêmica. 

Quanto à experiência com Educação Inclusiva, os coordenadores pedagógicos 

mantêm uma média de 11,5 anos. Já a média dos diretores escolares segue mais baixa que 

esse percentual, fixada em 06 anos. 

Ao que concerne ao tempo de atuação na sua respectiva área de gestão e/ou 

orientação pedagógica, os coordenadores pedagógicos apresentam tempo de atuação mínimo 
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de 03 anos e máximo de 10 anos. Já os diretores apresentam um intervalo mínimo de 05 anos 

e máximo de 11 anos. 

Nessa direção salienta-se, que todos esses profissionais mantêm vínculo 

empregatício enquanto servidores públicos efetivos, e que o atual cargo de gestão ao qual 

ocupam lhes foi ofertado por convite, indicação ou nomeação, de acordo com seu potencial, 

habilidades ou predisposições ao cargo. 

  

  TABELA 7 – Tempo de formação acadêmica e vínculo empregatício dos coordenadores pedagógicos e 

diretores escolares 

Variáveis Coordenadores Pedagógicos Diretores Escolares 

Tempo de formação 

acadêmica 
Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

10 anos 17 anos 07 anos 13 anos 

Média 13,5 anos 10 anos 

Experiência com Educação 

Inclusiva 
Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

04 anos 19 anos 03 anos 09 anos 

Média 11,5 anos  6 anos 

Tempo de atuação na área 

(coordenação / direção) 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

03 anos 10 anos 05 anos 11 anos 

Média 6,6 anos 8 anos 

Vínculo Empregatício 
Concurso 

Público 

Contrato 

Temporário 

Concurso 

Público 

Contrato 

Temporário 

04 -- 03 -- 

Média 100% -- 100% -- 

   Fonte: Pesquisa aplicada 

 

Ao que tange a formação acadêmica dos coordenadores pedagógicos e diretores 

escolares, 100% desses coordenadores são formados em Pedagogia, ao passo que esse 

percentual representa apenas 33,33% dos diretores escolares, tendo estes formações nas áreas 

de Português e Inglês, e Letras. Quanto aos cursos de pós-graduação, 75% dos coordenadores 

pedagógicos realizaram curso de especialização na área de Gestão Escolar e 25% na área de 

Coordenação Pedagógica e Psicopedagogia. E quanto aos Diretores Escolares, apenas 66,6% 

têm especialização na área de Gestão Escolar, mantendo um diferencial de 8,4% em relação 

aos coordenadores pedagógicos, conforme exposto na tabela 8. 

 

  TABELA 8 – Formação acadêmica dos coordenadores pedagógicos e diretores escolares 

Variáveis Coordenadores Pedagógicos Diretores Escolares 

Formação acadêmica Pedagogia Outros Pedagogia **Outros 

04 -- 01 02 

Média 100% -- 33,33% 66,6% 

 

Pós-Graduação 
 

Gestão Escolar 

*Psicopedagogia 

e/ou outros 

Gestão 

Escolar 

***Psicopedagogia 

e/ou outros 

03 01 02 01 

Média 75% 25% 66,6% 33,33% 

  Fonte: Pesquisa aplicada 
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*Especialização em Coordenação Pedagógica 1; e um Coordenador Pedagógico tem especialização em 

Psicopedagogia e Gestão Escolar. 

**Formação em Português e Inglês; e Letras. 

***Pós-graduação em Língua Portuguesa e Literatura. 

 

6.1.3 Perfil dos pais/responsáveis pelos alunos com DI 

 

A amostra desse segmento de entrevistados correspondeu a quatro familiares de 

alunos com DI, onde todas são mães desses alunos. A idade mínima é de 30 anos, e a máxima 

de 53 anos, perfazendo-se uma média de 41,5 anos.  

Assim, 100% das pessoas entrevistadas na categoria familiares responsáveis pelas 

crianças com DI são do sexo feminino. É relevante frisar, que historicamente, coube à mulher 

o papel de cuidar, uma vez que o domicílio, enquanto espaço privado, foi destinado 

culturalmente e socialmente a elas, embora esta ação não seja caracterizada enquanto natural 

do sexo feminino (GIACOMIN et al., 2005). Mas, existem mães que introjetam essa conduta 

como natural: “A mãe é mais diferente, é quem vai cuidar” (M2E4), quem assume esse 

compromisso com veemência, “[...] eu que sou a mãe que estou cuidando, e vou cuidar até 

quando Deus me der permissão [...]” (M1E1), realizando tudo que estiver ao seu alcance para 

a satisfação do bem-estar do filho, conforme o relato que se segue: “Tentei levar ela em todos 

os atendimentos. Não desisti, foi muito cansativo no início” (M3E2). 

A tabela a seguir (tabela 9), traz o nível de instrução dos familiares dos alunos 

com DI; se estas realizam alguma atividade remunerada, e quantos são beneficiados com o 

Benefício de Prestação Continuada (BPC36). Na ocasião, observa-se maior prevalência para o 

Ensino Fundamental (anos finais) incompleto, com predominância de 50% na formação das 

entrevistadas; somente uma das entrevistadas exerce atividade remunerada com vínculo 

empregatício; e uma eventualmente trabalha como artesã, fazendo crochê. Das quatro 

entrevistadas, apenas uma não recebe BPC, exatamente a mãe que tem o Ensino Fundamental 

completo, representando 25% da amostra. Logo, esse percentual revela as desvantagens em 

termos dos indicadores socioeconômicos para esse segmento populacional. 

 

 

 

 

                                                           
36 Esse benefício é assegurado pela Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica da Assistência Social – 

LOAS, estabelecida pela Lei 8.742/93, ao qual fomenta “A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou 

de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei" (CF, 1988; LOAS, 1993). 
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    TABELA 9 – Nível de instrução e socioeconômico dos familiares dos alunos com DI 

Variável Frequência Percentual 

*Exerce atividade 

remunerada 
Recebe BPC 

SIM NÃO SIM NÃO 

Analfabeto 1 25% -- 1 1 -- 

Fundamental 

Incompleto 
2 50% -- 2 2 -- 

Fundamental Completo 1 25% 01 -- -- 01 

Médio Completo -- -- -- -- -- -- 

Total / Porcentagem 04 100% 25% 75% 75% 25% 

    Fonte: Pesquisa aplicada 

   *Atividade remunerada com vínculo empregatício. 

 

Por se tratar de uma pesquisa direcionada ao processo de avaliação educacional 

dos sujeitos com DI, é imperativo frisar o diagnóstico desse público da amostra, bem como a 

idade em que começaram a frequentar a escola de Ensino Regular, representando 2,6 anos, 

sendo este correspondente ao que é expresso na tabela 10. Entretanto, mesmo se utilizando da 

terminologia Retardo Mental, “[...] atualmente, quanto ao nome da condição, há uma 

tendência mundial (brasileira também) de se usar o termo deficiência intelectual” (SASSAKI, 

2005a, p.10). 

 

       TABELA 10 – Diagnóstico dos alunos com DI37 

Variável Frequência Percentual 
Idade que começou a 

frequentar a escola 

Síndrome de Down38 1 25% 03 anos 

Retardo Mental Leve e Transtornos 

Hipercinéticos 
1 25% 02 anos 

Retardo Mental Moderado e Autismo 

Infantil 
1 25% 1 ano e 6 meses 

Retardo Mental Profundo e 

Microcefalia 
1 25% 04 anos 

Total / Média 04 100% 2,6 anos 

       Fonte: Pesquisa aplicada 

  

A reação das mães ao receber o diagnóstico da deficiência do filho, inicialmente 

foi o de susto, configurando-se em um momento difícil, desagradável, delicado e carregado de 

emoção, conforme os depoimentos abaixo:  

                                                           
37  A DI foi muito tempo classificada em leve, moderada, severa e profunda (nível recomendado pela 

Organização Mundial da Saúde, 1968, citado por Sterner, 1976). Entretanto, essa classificação foi gradualmente 

desaparecendo e dando lugar a uma classificação fundamentada na intensidade da necessidade de apoio da 

pessoa que apresenta DI. E esse apoio, de acordo com a AIDDS, pode ser classificado como intermitente, 

limitado, extensivo ou constante (FIGUEIREDO, POULIN, 2010). Todavia, nesta pesquisa será empregada a 

nomenclatura que consta no laudo médico, que é anterior a atual classificação. 
38 A Síndrome de Down (SD), também conhecida como trissomia do cromossomo do 21, foi descrita pela 

primeira vez em 1866, por John Landon Down. Suas características estão presentes desde o nascimento, 

merecendo ênfase para o comprometimento neuromuscular (hipotonia, tempo de reação lento), hipoplasia 

pulmonar, doença cardíaca congênita, e um desempenho cognitivo abaixo da média, variando sua amplitude do 

retardo mental leve ao moderado, em sua maioria (BERTOTI, 2002). 
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Bom, pra mim não foi susto, e ao mesmo tempo foi, porque eu me preocupei logo 

quando a moça [enfermeira] falou que ele era uma criança especial. Eu me preocupei 

logo foi na visão, quando ela falou que ele era Síndrome de Down (M1E1). 

Foi muito difícil, viu? A pessoa não saber, pra depois saber uma hora pra outra. Com 

sete meses só é que foi saber. Até os sete meses não sabia (M2E4). 

A reação pra uma mãe é difícil, porque você planeja. O seu filho é planejado, é 

esperado, aí nasce, e com o tempo você vai perceber que está diferente dos 

coleguinhas da mesma idade, então você quando recebe aquele diagnóstico, não é 

uma coisa agradável. Fiquei triste. Hoje até quando eu falo me emociono [chorou]. 

Mas assim, agradeço a Deus pela minha filha está aqui comigo hoje (M3E2). 

Foi uma emoção, eu não esperava, mas aceitei. Tive que aceitar que era mãe, e até 

agora estou lutando pela vida do meu filho (M4E3). 

 

O nascimento de um de seus membros com deficiência poderá levar a família a 

interrupção do sonho da chegada de uma criança idealizada, pela realidade, o que gera um 

choque na mãe, pois o ser real toma o lugar do seu filho imaginário, o que poderá levar a 

família a cultivar um sentimento de tristeza e luto pela perda da criança saudável que 

esperavam. Mas não se perdeu essa criança para a deficiência, pois na realidade, essa criança 

idealizada nunca existiu (MANNONI, 1991). Nesse contexto, essa criança passa a ter seus 

planos de futuro abdicados, havendo uma consequente ressignificação da experiência de 

parentalidade (SILVA; DESSEN, 2001). 

Além de todos os desafios que a família enfrenta com o trato de uma criança com 

deficiência em seu seio, ainda tem que enfrentar a opinião pública, que muitas vezes é 

desagradável. 

Quando eu conversava com as pessoas, que as pessoas ficam assim: - mulher, mas 

na tua idade39, uma criança assim. Eu digo: - eu que sou a mãe que estou cuidando, e 

vou cuidar até quando Deus me der permissão, e eu não estou tão pra baixo não. 

Deus me deu assim, vou cuidar até o dia que Ele quiser que eu cuide dele. E estamos 

cuidando e graças a Deus que está dando certo (M1E1). 

 

Todavia, a resposta emitida pela família em relação a este desafio, “[...] dependerá 

das experiências passadas, da situação econômica, bem como dos antecedentes étnicos e das 

relações familiares, entre outras influências, o que, por sua vez, determinará se o desafio de 

criar, cuidar e educar sua criança será enfrentado”  (RABINOVICH; SÁ, 2006, p. 71), uma 

vez que esta família poderá encontrar dificuldades em cumprir seu papel social na função de 

criar e educar indivíduos para atuarem ativamente na sociedade atual; sociedade esta 

caracterizada por estar em constante movimento, fomentando níveis de exigências cada vez 

mais elevados, dando maior relevância para aspectos como a eficiência e eficácia 

(RABINOVICH; SÁ, 2006; SPROVIERI; ASSUMPÇÃO JÚNIOR, 2001). 

                                                           
39 Na época do nascimento do filho com Síndrome de Down, a mãe M1E1 tinha 45 anos. 
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Às vezes é até mesmo difícil o convívio dentro da própria família. Ao saber do 

diagnóstico, uma das famílias da criança “Não queria, não aceitava. Até hoje tem uns que não 

aceitam, ignoram, dizem coisas que não é pra dizer com o meu filho, mas fazer o quê? Eu 

digo: mãe, é por causa disso, disso... tem revolta contra ele, mas tem que aceitar o problema 

dele, não é porque ele quer” (M4E3). Demonstra também que o impacto maior é o da mãe: 

“Sempre a família é de outro jeito, não é como a mãe” (M2E4), ao passo que outras famílias 

são mais compreensivas. “A família recebeu até bem” (M2E4). 

Ou seja, o recebimento do diagnóstico de deficiência por parte destas mães não foi 

uma tarefa fácil, e algumas ainda tiveram que ir contra a opinião de seus familiares para que 

se conseguisse alcançá-lo, conforme depoimento de uma mãe que logo se segue: 

 

Agora sim, todos têm a mesma opinião. Antes minha família achava que era 

besteira, que era uma fase, e eu fui sempre quem bati meu pé. Não, ela tem [alguma 

coisa], e eu tenho que procurar atendimento; tenho que procurar a melhora, não pra 

mim, mas pra ela. E hoje, todo mundo me agradece. A minha mãe mesmo disse 

assim: - Se não fosse a minha força de vontade, hoje como ela seria? (M3E2) 

 

A luta dessas famílias é constante, como se sempre tivessem que justificar o 

comportamento e as condutas dos filhos, mesmo a escola e os professores sabendo que o 

mesmo possui deficiência. “Tem um professor que reclama, mas aí eu conto a situação do 

[filho], levo o diagnóstico dele, o medicamento, tudo, aí levo o diagnóstico dele pra ver como 

é, aí elas compreendem” (M4E3). 

Tal prática está em desacordo com o que é preconizado pela Educação Inclusiva, 

uma vez que esta visa proporcionar um ambiente que abrigue a heterogeneidade, 

possibilitando maior valorização das possibilidades de desenvolvimento dos sujeitos 

envolvidos por meio da interação social, através da adoção de práticas baseadas na 

valorização da diversidade humana e no respeito às diferenças individuais dos sujeitos, rumo 

a uma sociedade verdadeiramente para todos. Uma ação danosa é aquela em que a criança 

com deficiência é inserida em grupos homogêneos (BEYER, 2005; VYGOTSKY, 2003, 

1997). 

Desconsiderar as especificidades de uma criança com deficiência seria uma 

atitude contrária aos valores sociais atuais, aos direitos humanos e contra a tendência mundial 

de um processo em andamento e irreversível, que é a inclusão (BEYER, 2010; OMOTE, 

2004; SASSAKI 1997, 2005; VYGOTSKY, 2003, 1997). Diante das atuais transformações 

sociais, o mundo caminha para a construção de uma sociedade cada vez mais inclusiva, e hoje 

a inclusão se consolidou enquanto um processo mundial irreversível (SASSAKI, 2005b). 
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Como este estudo está focado na análise dos 2º e 5º anos, todos os quatro alunos 

participantes da pesquisa, estão matriculados nestes devidos anos. Portanto, suas idades 

variam da mínima de 08 anos, a máxima de 11 anos, mostrando que a idade cronológica 

corresponde ao ano em que estes alunos estão estudando, uma vez que 100% nunca repetiu 

nenhum ano na escola, conforme dados da tabela 11. Ainda se analisando esta tabela, 

hegemonicamente 75% desses alunos são do sexo masculino, ao passo que 25% é do sexo 

feminino. 100% tem deficiência congênita, e o tempo médio que frequentam o AEE é de 8,5 

anos, com tempo mínimo de 07 anos e máximo de 10 anos. 

 

                     Tabela 11 – Perfil dos alunos com DI 

Variáveis Mínima Máxima 

Idade 08 11 

Média 9,5 anos 

Sexo 
Masculino Feminino 

03 01 

Média 75% 25% 

Deficiência 
Congênita Adquirida 

04 -- 

Média 100% -- 

Ano de Estudo 
2º Ano 5º Ano 

01 03 

Média 25% 75% 

Repetiu de ano na 

escola 

SIM NÃO 

-- 04 

Média -- 100% 

Tempo de AEE 
Mínimo Máximo 

07 anos 10 anos 

Média 8,5 anos 

     Fonte: Pesquisa aplicada 

  

O fato de não haver repetência nos conduz a acreditar que as escolas trabalham 

em uma perspectiva formativa, não havendo tanta valorização da dimensão cognitiva, mas 

sim do desenvolvimento das possibilidades individuais de cada educando (HOFFMANN, 

2012; PERRENOUD, 1999). 

 

6.2 Descrevendo os cenários da pesquisa  

 

O cenário desta pesquisa abrangeu a rede municipal de Ensino da cidade de Jijoca 

de Jericoacoara-CE, pertencente à CREDE 3 de Acaraú. A referida cidade contempla 3.230 

alunos distribuídos em 09 escolas; e dentre estes, 80 alunos apresentam NEE, correspondendo 
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a 2,47% do total de alunos matriculados (01 aluno no 2º ano e 04 alunos no 5º ano possuem 

DI). 

Todas as escolas possuem um Projeto Político Pedagógico e um Conselho Escolar 

próprios, apresentando como comunalidades o respeito aos quatro pilares da Educação, a 

saber: i) aprender a aprender; ii) aprender a fazer; iii) aprender a conviver e iv) aprender a ser. 

Essas escolas também contam com diversos projetos desenvolvidos no decorrer do ano. 

Alguns são fixos, ao passo que outros projetos dependem da demanda que a escola vem 

observando. É comum trabalharem com temáticas que envolvem a socialização dos alunos, 

maior envolvimento dos pais na escola, datas comemorativas, projetos de leitura, resgate da 

cultura local e inclusão social, dentre outros.  

Quanto ao funcionamento, estas instituições de ensino só operam no período 

diurno. O turno matutino corresponde de 07:00h às 11:00h, e o período vespertino inicia às 

13:00h e termina às 17:00h, onde nenhuma escola funciona em regime integral. 

Diante do exposto, a tabela 5 traz o então cenário da pesquisa, expondo a 

quantidade de alunos por escola pesquisada da rede municipal de ensino de Jijoca de 

Jericoacoara.  

 

Tabela 5 – Quantidade de alunos por escola pesquisada (2017) 

Escolas 

Ensino 

Fundamental 

Quantidade de 

turmas 

Quantidade de 

alunos 

Média de alunos 

por sala 

Anos 

Iniciais 

Anos 

Finais 
2º Ano 5º Ano 2º Ano 5º Ano 2º Ano 5º Ano 

*E1 558 -- 04 04 107 119 26,75 29,75 

E2 102 97 

108 

01 01 19 15 19 15 

E3 153 01 02 22 39 22 19,5 

E4 242 204 02 02 38 55 19 27,5 

TOTAL 1.464 08 09 186         228 21,68       22,93 

        Fonte: Elaboração própria com base nos dados fornecidos pela SME de Jijoca de Jericoacoara-CE, 2017. 

       *Escola atua apenas nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

  

As escolas participantes desta pesquisa foram nomeadas como E1, E2...E4, 

perfazendo um total de quatro escolas. Juntas, as mesmas possuem 1.464 alunos, o que 

representa 45,32% de todo o alunado da rede municipal de ensino. A média de alunos por sala 

de aula é de 21,68% alunos para o 2º ano; e 22,93 para o 5º ano, que são os anos de referência 

para o desenvolvimento desta pesquisa. Logo, essas escolas foram escolhidas porque possuem 

matrículas de alunos com DI nestes dois anos distintos.  

Tanto os gestores quanto os coordenadores pedagógicos, professores e demais 

membros das escolas, bem como os familiares de alunos com DI aos quais a pesquisa se 

sucedeu, foram bastante solícitos e participativos com a referida pesquisa. A princípio 
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apreensivos com o convite em participar deste estudo, uma vez que tudo foi agendado 

previamente com os diretores e/ou coordenadores pedagógicos, mas após explicar o objetivo 

do estudo e a forma como tudo seria encaminhado, tudo ficou mais tranquilo, ninguém se 

negou ou esquivou-se de participar, e a pesquisa ocorreu sem maiores intercorrências. Para 

Heidegger (2014), esse processo está caracterizado pelo que denomina de simpatia. 

O termo Einfühlung, deve ser usado na comunicação para que haja a necessária 

intersubjetividade. Somente com essas condições poder-se-á obter dados confiáveis. Sendo 

assim, “Esse fenômeno que, [...] denomina-se ‘empatia’ deve, por assim dizer, construir 

ontologicamente uma ponte entre o próprio sujeito isolado e o outro sujeito, de início 

inteiramente fechado” (IDEM, p.181). 

Houve uma empatia mútua entre entrevistados e entrevistadora, e os entes 

entrevistados foram gradativamente ficando mais à vontade e confiantes para expor suas 

verdadeiras opiniões no decorrer desse processo, conforme se identificavam mais com a 

pesquisa, o que caracteriza a fidedignidade na coleta dos dados. 

 

6.3 Uma análise descritiva dos dados coletados 

 

6.3.1 Análise fenomenológica heideggeriana 

 

A análise das falas dos depoentes desta pesquisa contou com uma abordagem 

hermenêutica fenomenológica heideggeriana. Heidegger empreende a interpretação do ser a 

partir de uma temporalidade absoluta, a qual não seria a da “consciência” ou a do eu 

transcendental, uma vez que, nas palavras desse autor, “[...] deve-se conceber e esclarecer, de 

modo genuíno, o tempo como horizonte de toda compreensão e interpretação de ser” 

(HEIDEGGER, 2014, p. 55). 

Assim, a tese de Heidegger era: o próprio ser é tempo, ou seja, o que o ser significa 

terá de ser determinado a partir do horizonte do tempo (GADAMER, 1997; HEIDEGGER, 

2014).  

Se o ser deve ser concebido a partir do horizonte do tempo, e os diversos modos e 

derivados do ser, em suas modificações e derivações, só são com efeito 

compreensíveis na perspectiva do tempo, o que então se mostra é o próprio ser, e não 

apenas o ente, enquanto sendo e estando ‘no tempo’, em seu caráter ‘temporal’ 

(HEIDEGGER, 2014, p. 56). 

 

Portanto, para se compreender o ser, há que se levar em consideração o tempo em 

sua totalidade, ou seja, situar o ser de modo a se fazer compreensível o momento em que ele 
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está sendo investigado. Nessa direção, recorre-se a Heidegger (2014), que assevera que ser diz 

sempre ser de um ente. Segundo esse filósofo: “Chamamos de ‘ente’ muitas coisas e em 

sentidos diversos. Ente é tudo de que falamos dessa ou daquela maneira, ente é também o que 

e como nós mesmos somos” (HEIDEGGER, 2014, p. 42). Em outras palavras, o ente revela a 

essência do ser. 

Sob esse prisma, todos temos um modo de ser que é Dasein, que significa 

literalmente “ser aí”. Nessa dimensão, Heidegger (2014, p. 42) esclarece que “Visualizar, 

compreender, escolher, aceder são atitudes constitutivas do questionar e, ao mesmo tempo, 

modos de ser de um determinado ente, daquele ente que nós mesmos, os que questionam, 

sempre somos”.  

Assim, a busca por informações sobre as percepções dos professores, núcleos 

gestores e pais em face da avaliação de crianças com DI, favorece a percepção da maneira em 

que o Dasein se mostra como presença. Logo, as percepções destes entes refletem as 

possibilidades de Dasein.  

Assim, a partir da fala desses sujeitos – mediante a qual se constitui “[...] a 

compreensibilidade do ser-no-mundo [...]”, pois “[...] a fala é constitutiva da existência da 

presença, uma vez que perfaz a constituição existencial de sua abertura” (HEIDEGGER, 

2005, p. 224) –, organizaram-se e agruparam-se as categorias de unidades de sentido que 

foram se revelando acerca do fenômeno da avaliação educacional de alunos com 

Deficiência Intelectual. 

Essas unidades foram interpretadas à luz da abordagem heideggeriana. Para tanto, 

elas foram agrupadas em categorias, que são um conjunto de unidades com o mesmo sentido, 

mas enunciadas de forma semântica diferente. “Chamamos de sentido o que pode ser 

articulado na interpretação e, por conseguinte, mais originariamente ainda na fala” 

(HEIDEGGER, 2006, p. 223). Sob esse prisma, as falas dos sujeitos dessa pesquisa foram 

agrupadas em unidades e encontram-se detalhadas no decorrer dos tópicos seguintes. 

 

6.4 A avaliação da aprendizagem dos alunos com DI na perspectiva dos docentes 

 

6.4.1 O professor e a avaliação da aprendizagem dos alunos com DI 

 

A avaliação da aprendizagem do aluno com DI é revestida de desafios (BEYER, 

2005), e requer adaptações constantes, conforme as falas dos depoentes a seguir:  
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A gente faz tarefas diferenciadas para aquela criança. [...] De acordo com o nível 

daquela criança [...] avaliar processualmente. [...] tem que avaliar dia-a-dia, e todo 

avanço é bem-vindo, porque ele é uma criança que dias ele tem... horas ele fica 

concentrado ali, né? Mas tem horas que ele se desliga. Ele foge totalmente do 

ambiente. [...] tem que ter um acompanhamento muito individual com ele. Porque é 

assim, até a avaliação dos nossos alunos que não têm deficiência intelectual, deveria 

também ser assim, de uma forma que diz que é pra ser continuada, contínua, e não é. 

[...] Se a gente fizesse dessa forma, contínua e continuada, dava também pra avaliar 

essas crianças (P1E1, P2E1, P3E3, P4E1, P5E1). 

 

Os professores compreendem que esses alunos possuem necessidades 

educacionais diferenciadas e que por isso, precisam de uma atenção também diferenciada.  

Esse depoimento reflete a perspectiva heideggeriana, segundo a qual: “No compreender, a 

presença projeta seu ser para possibilidades. Esse ser para possibilidades em 

compreendendo é um poder-ser que repercute sobre a presença as possibilidades enquanto 

aberturas” (HEIDEGGER, 2014, p. 209, grifo do autor). Assim, ao se posicionarem, ao 

compreenderem, ao interagirem, os entes professores exteriorizam seu Dasein, pois “[...] o 

modo de ser de Dasein enquanto potencialidade do ser está existencialmente na 

compreensão” (SCHMIDT, 2012, p. 106). 

Os professores reconhecem sua limitação em relação a avaliação da aprendizagem 

do aluno com DI, mas eles também reconhecem as implicações orgânicas e comportamentais 

que a deficiência acarreta, conforme exposto no relato da professora a seguir: 

 

[...] ele não se concentra, ele não consegue se concentrar mais que cinco minutos em 

uma atividade. [...] Não dá tempo dá a atenção necessária que ele necessita. [...] 

Então, não tem como eu sozinha conciliar ele, que é só um, com os outros dezoito 

que estão em sala de aula. [...] Se eu passar cinco minutos sem ir perto dele, já 

desmorona tudo. Ele já começa... ele pula na sala de aula, ele grita, ele bagunça, ele 

faz tudo, então ele não consegue se concentrar direito. Então avaliar o aprendizado 

dele é muito, muito difícil mesmo, ao meu ver (P3E3). 

 

Ao nos depararmos com esse relato, fica a seguinte questão: será que esses 

comportamentos representam unicamente os efeitos orgânicos da deficiência, ou uma conduta 

inadequada da criança por não dominar as regras sociais de comportamento em locais 

públicos, aqui no caso, a escola? É importante frisar que esse caso em específico se trata de 

uma criança de 10 anos de idade, que estuda no 5º ano do Ensino Fundamental, que começou 

a frequentar a escola de ensino regular (creche) aos 1 ano e 6 meses e que frequenta o AEE há 

pelo menos 7 anos, conforme relato de sua genitora. Portanto, é uma criança que recebe 

acompanhamento especializado terapêutico e pedagógico, mas que isso não parece minimizar 

os desafios do professor ao avaliá-lo, uma vez que esse profissional também encontra 

dificuldades em lidar com ele em sala de aula, de acordo com seu próprio relato, não 
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conseguindo proporcionar-lhe interação na realização das atividades propostas juntamente 

com as demais crianças presentes nesse ambiente. 

Por seu turno, Vygotsky (2003) entende que não é a natureza, mas sim a 

sociedade que deve ser considerada como determinante ao comportamento humano. Tal 

pensamento nos leva a compreensão de que se deve despatologizar o quadro de 

comportamento da criança, tirando-a a culpa de ser a única responsável por tais condutas.  

Logo, se essa criança está apresentando esses comportamentos, seria interessante 

rever em que medida o meio social em que a mesma está inserida vem favorecendo esse tipo 

de atitude, o que pode ser justificada, em partes, pelo seguinte relato da mãe: “Alguns alunos 

criticam, batem nele. É porque ele bate também” (M4E3). A maturação da forma de proceder 

dessa criança deverá ser compreendida tendo como base, de que inicialmente, para entender o 

indivíduo, primeiro, devemos entender as relações sociais nas e pelas quais ele se desenvolve. 

E partir dessa ideia, é possível mostrar como as respostas individuais surgem das formas de 

vida coletiva (SANTOS, 2007; VYGOTSKY, 2003). 

Cumpre-se ressaltar, que apesar de 83,3% dos professores serem pós-graduados 

ou estarem se pós-graduando nas áreas de Psicopedagogia e Educação Especial (vide tabela 

4), ao serem interrogadas se possuíam formação para avaliar alunos com DI, apenas uma das 

então entrevistadas respondeu que sim, o que também nos leva a refletir sobre o que as pós-

graduações, especificamente na área da Educação Inclusiva, estão representando para a 

avaliação desse segmento de alunos. Esse posicionamento de conhecimento limitado quanto a 

concepção do que seja deficiência intelectual, bem como aos mecanismos que envolvem os 

processos de ensino e aprendizagem desses alunos, é notoriamente incompatível com a 

relevância do profissional do magistério na Educação Inclusiva, estando em dissonância com 

o que é assegurado pela legislação que vigora no nosso país (BRASIL, 1988, MITTLER, 

2003). 

 

6.4.2 Concepções de como se deve avaliar a aprendizagem de alunos com DI 

 

Mediante as colocações já mencionadas, a categoria seguinte abordará as 

sugestões dos professores para melhorar a avaliação da aprendizagem do aluno com DI em 

sala de aula. Como ponto de partida temos: “Primeiro, que era necessário fazer valer eles 

estarem dentro da sala. Porque eles estão lá só representando uma lei, que ao pé da letra não 
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existe. Era a primeira coisa. E eu acho que a partir dali, fluía. Dava pra fluir o resto. Porque 

assim, não tem nada voltado pra eles” (P5E1). 

Para Beyer (2005, p. 107), "O espaço onde mais irá contestar o isolamento da 

criança com necessidades especiais é o escolar.” Essa colocação é complementada pela fala 

de uma depoente professora, ao relatar que “Quando a gente senta com um coordenador, pra 

gente traçar metas pro ano, ou pra semana, ou pro mês, eles não estão inclusos. Eles não estão 

inclusos” (P5E1).  

Esse relato é forte e significativo, uma vez que se esse aluno se encontra dentro de 

um ambiente escolar e rareia ou inexistem recursos favoráveis voltados às suas 

especificidades, então observa-se que é pouco provável que suas habilidades estejam sendo 

verdadeiramente desenvolvidas e seu potencial de aprendizagem seja alcançado. Diante dessa 

situação, fica o alerta sobre o que desencadeia tal situação. Um dos motivos elencados seria a 

corrida pelo alcance dos resultados positivos nas avaliações externas, algo que os alunos com 

DI não influenciam diretamente, por terem seus resultados descartados mediante realização 

das mesmas. 

[...] o sistema acaba que não deixando a gente trabalhar com eles. Por quê? Porque 

está se correndo atrás de notas, e a nota ali é dos alunos que poderão me dar 

resultado. Poderão dá resultado pra escola, pro município, pro Estado, é isso. E 

assim, tem alguns alunos que eles conseguem desenvolver algumas habilidades, aí, 

nessa hora, eu me sinto ainda pior, porque eu sei que se ele consegue desenvolver 

isso sem o mínimo de ajuda, imagino sendo trabalhado (P5E1). 

 

O educador percebe-se como responsável pelo acompanhamento desse aluno com 

DI. Contudo, ele direciona-se para outros educandos que podem desenvolver-se em relação às 

aprendizagens almejadas para o referido ano de escolaridade e que podem ser mensuradas por 

meio das avaliações de larga escala. Ocorre, portanto, uma espécie de “fuga”, pois: 

“Chamamos de ‘fuga’ de si mesmo o decair da presença no impessoal e no ‘mundo’ das 

ocupações. Entretanto, nem todo retirar-se de..., nem todo desviar-se de... é necessariamente 

uma fuga” (HEIDEGGER, 2014, p. 252). 

A angústia desse depoimento retrata, também, o que está por trás desse empenho 

na busca por bons resultados nas avaliações externas e em larga escala, muitas vezes 

inviabilizando o professor de dar a atenção necessária que esse aluno necessita, ficando o 

mesmo relegado à própria sorte e cultivando um sentimento de culpa dentro de si, por não 

estar suprindo as necessidades desse aluno. Nessa direção, Luckesi (2011, p. 121), diz-nos 

que “O ser humano age em função de construir resultados”.  
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Ao serem indagados quanto aos objetivos da avaliação da aprendizagem dos 

alunos com DI, foi respondido pelos entes professores, que 33,3% destas avaliações sempre 

visam averiguar o que o aluno aprendeu em um período distinto, para registrar a nota. Outros 

50% responderam que isso só acontece às vezes, e 16,6% que nunca é direcionada para tal 

ação. 

E quanto ao que concerne às suas concepções de como se deve avaliar a 

aprendizagem de alunos com DI, a representatividade de 83,3% dos professores entrevistados 

respondeu que essas avaliações têm como objetivo realizar um diagnóstico sobre a 

aprendizagem do aluno com DI para uma posterior intervenção. Os outros 16,6% já retrataram 

que essa prática acontece apenas às vezes. 

Ao que se refere a fomentar para o aluno possibilidades de superar as dificuldades 

observadas pelo professor(a) no ato da avaliação, 83,3% respondeu que isso sempre acontece, 

ao passo que 16,6% respondeu que acontece somente às vezes. Na visão de Weiss (2003, 

p.23), a criança com DI “[...] caminha na sua construção cognitiva lentamente, mas até um 

certo ponto. Ela tem limites, mas não necessariamente problemas na aprendizagem que ocorra 

dentro dos seus limites.”  

 

6.4.3 Instrumentos e recursos utilizados para avaliar a aprendizagem dos alunos com DI 

 

Agora, seguindo para a próxima análise, com base nas informações colhidas, 

serão abordados os instrumentos de avaliação utilizados pelos professores para avaliar a 

aprendizagem dos alunos com DI. Vygotsky (2003) “[...] define instrumento como aquele 

elemento interposto entre o trabalhador e o objeto do seu trabalho, que amplia as 

possibilidades de transformação da natureza [...] tendo como função levar a alcançar certo 

objetivo” (SANTOS, 2007, p. 133). Logo, os instrumentos consolidam-se enquanto 

ferramentas que servem para transformar os objetos (SANTOS, 2007). Aqui em específico, os 

instrumentos têm como objetivo avaliar a aprendizagem de alunos com DI, ficando essa, 

restrita, ao que acontece em sala de aula, conforme resume o depoimento abaixo, que engloba 

as falas dos depoentes professores: 

 

[...] Portfólio, as atividadezinhas do livro, a questão também de você sentar com a 

criança, trabalhar com ele a imagem, textinho na sala [...]. Quando eu sento com ele, 

com uma atividade diferenciada, aí eu procuro avaliar. [...] A gente usa os materiais 

lógicos da escola, pra ele reconhecer. [...] Atividades diferenciadas, voltadas mais 

para a questão da alfabetização mesmo. Instrumental mais escrito mesmo. [...] 

Porque é assim, o sistema acaba nem exigindo que a gente avalie eles. Essa que é a 
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realidade. E aí sim, a gente vai aos poucos, com algumas atividades que a gente vai 

fazendo, que são mínimas, não são muitas (P1E1; P2E1; P3E3; P4E1; P5E1; P6E2). 

 

A sala de aula é o seu mundo circundante. É o local em que as interações ali 

realizadas podem significar fontes de conhecimento, de interação e de potencialidades para o 

desenvolvimento cognitivo e social dessas crianças. É, portanto, plausível a ação desses 

educadores que embora em condições limitadas, atentam-se quanto a necessidade de avaliar 

essas crianças e de aproveitarem o ambiente da sala para fazê-lo.  

Quanto a utilização de procedimentos ou instrumentos na avaliação dos alunos 

com DI, 50% dos professores entrevistados afirmaram sempre utilizar-se de ‘relatórios 

individuais, registros no diário de classe e fichas ou similares contendo indicadores e 

informações que registrem suas observações’. 16,6% utilizam tais instrumentais apenas às 

vezes, e 33,3% nunca os adotam no ato da avaliação dos referidos alunos. 

Em relação a adoção de ‘provas escritas, questionários, testes, exercícios, 

trabalhos individuais e coletivos’, 66,6% retrataram que sempre os adotavam e os demais 

depoentes assinalaram que só adotam essas estratégias às vezes. Já um dos entrevistados 

afirmou que nunca adotava tais instrumentos em suas práticas avaliativas direcionadas a 

alunos com DI.  

Ao avaliar um aluno com DI, 16,6% dos professores responderam que sempre 

utilizam os mesmos instrumentos avaliativos que adotam com os demais alunos, ao passo que 

83,3% responderam que tal conduta acontece meramente às vezes. Os docentes esclareceram 

que embora aproveitem os instrumentos avaliativos direcionados aos demais alunos, eles 

tentam, sempre que possível, adotar instrumentos variados, ressaltando que nunca deixam de 

avaliar seu aluno com deficiência.  

Sob esse prisma, o ensino de qualidade é respaldado pela adoção de uma prática 

avaliativa que se utiliza de bons instrumentos de avaliação da aprendizagem, uma vez que a 

utilização de instrumentos de coleta de dados inadequados poderá trazer resultados que não 

condizem com a realidade do potencial de aprendizagem dos alunos, podendo levar esse 

educando a um julgamento incoerente com a sua capacidade, potencialidade e real situação de 

aprendizagem (HOFFMANN, 2012; LUCKESI, 2005, 2011; PERRENOUD, 1999). 

Mesmo o sistema não exigindo - assim como o faz com os demais alunos sem 

deficiência - que os professores avaliem essas crianças (vide relato P5E1), esses docentes 

acabam não se eximindo dessa responsabilidade, utilizando uma variedade de instrumentos, a 

saber: portfólio, atividades diferenciadas, atividades do livro didático, atividades escritas, 

materiais lógicos, imagens, desenhos e avaliação lúdica, dentre outros. 
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6.4.4 Sentimentos presentes no ato de avaliar alunos com DI 

 

Falar de sentimentos é algo particular e peculiar a cada ser humano. Portanto, 

entraremos nesse vasto e frutífero campo dos sentimentos e das emoções, ao analisar as 

expressões emanadas pelos entes professores ao avaliarem a aprendizagem dos alunos com 

DI, e como estes se sentem durante esse processo, havendo espaço para expor suas opiniões, 

fragilidades, limitações e potencialidades.  

Convém ressaltar que há todo um arco de razões que se pode creditar ao pano de 

fundo da realidade dos professores, que na maioria das vezes, não se encontram devidamente 

informados, preparados ou capacitados para lidar com as diferenças (SAAD, 2003). E essas 

fraquezas se sobressaem quando as diferenças estão presentes nos sujeitos com deficiência. 

De acordo com os depoentes professores, avaliar a aprendizagem de alunos com 

DI é uma atividade difícil e que requer uma sobrecarga extra de tempo, dedicação e diálogo: 

“Não é fácil. [...] Você dedica uma boa parte do seu tempo pra você trabalhar quando se tem 

uma criança assim em sala de aula [...] Tem umas crianças que é meio difícil, você tem que 

conversar bastante” (P1E1, P2E1, P3E3, P4E1, P5E1).  

Complementando tais colocações, os trechos citados a seguir representam bem os 

sentimentos dos entrevistados ao avaliarem um aluno com DI. E esses sentimentos trazem 

consigo uma sobrecarga para o professor de stress, solidão e impotência no decorrer desse 

processo. 

Eu não me sinto preparada. Eu me sinto de mãos atadas. [...] Não me sinto segura.  

Me sinto incapaz, porque é muito difícil. Sabe-se que não é uma coisa fácil. E aí 

assim, pros demais a gente tem várias outras estratégias. Pra eles são poucas. 

Horrível! Horrível! A situação assim bem assim difícil, porque assim, a gente sabe 

que dava pra fazer mais, e a gente não consegue. A gente não tem recurso, a gente 

não tem ajuda. Não tem um trabalho específico pra ele, essa que é a realidade. [...] 

Eu me sinto apreensiva. Porque às vezes, eu fico com medo de não está avaliando da 

forma correta, por mais que eu tente estudar a melhor forma que eu não prejudique 

ela (P1E1, P2E1, P3E3, P4E1, P5E1).  

 

Evidencia-se, pois, que existe similaridade de sentimentos em relação a avaliação 

desses alunos. Os educadores não se sentem preparados para fazê-lo, nem tampouco, sentem-

se acompanhados durante esse processo. Resulta disso que os docentes vivenciam sentimentos 

conflitantes, variando desde insegurança à angústia por não saber se estão agindo 

corretamente. Eles se preocupam por não conseguirem fazer mais por essas crianças. Estes 

depoimentos refletem a perspectiva heideggeriana de cura, segundo a qual: a “cura” (Sorge) 

significa “preocupação”, cuidado que pode se transformar em angústia que “[...] arrasta a 

presença para o ser-livre para (propensio in...) [...]” (IDEM, p. 254).  
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Esses sentimentos de não se sentirem preparadas ou seguras para a realização da 

avaliação da aprendizagem dos alunos com DI contrasta com a real necessidade tanto desses 

alunos quanto dos professores. Nesse ínterim, também fica evidente a notória necessidade de 

um acompanhamento diferenciado, bem como formações continuadas. Todavia, estas 

formações não devem ser isoladas, devendo se articular com a formação inicial, para que 

assim, possa subsidiar os educadores quanto ao acompanhamento de alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais.  

 

6.4.5 Contribuições das formações continuadas no processo avaliativo na perspectiva dos 

professores  

 

Ao que concerne às formações continuadas ofertadas pela SME, 50% dos 

professores assinalaram que essas formações sempre acontecem, ao passo que os outros 50% 

relataram que acontecem apenas às vezes. Essa mesma porcentagem de 50% é relatada ao que 

concerne à frequência em que abordam o tema da avaliação. 50% marcaram a opção do tema 

avaliação sempre está presente, e os outros 50% de que esse tema é abordado apenas às vezes. 

Em relação a abordagem da avaliação inclusiva nessas formações, 16,6% marcaram que sim, 

50% marcaram que às vezes, e 33,3% marcaram que esse tema nunca é abordado. 

Cumpre-se questionar, então, os professores sobre suas percepções a respeito das 

contribuições das formações no processo avaliativo, a fim de que eles possam manifestar suas 

opiniões em face das mesmas. Heidegger (2014, p. 40) adverte sobre a importância do 

questionar e afirma que:  

 

Todo questionar é um buscar. Toda busca retira do que se busca a sua direção 

prévia. Questionar é buscar cientemente o ente naquilo que ele é e como ele é. A 

busca ciente pode transformar-se em ‘investigação’ se o que se questiona for 

determinado de maneira libertadora [...]. Todo questionar acerca de [...] é, de algum 

modo, um interrogar sobre [...]. 

 

Nessa premissa, o ente professor, ao ser questionado sobre a contribuição das 

formações ofertadas pela SME para a realização da avaliação de alunos com DI da então 

cidade palco desta pesquisa, foram enfáticos em afirmarem que até o momento, elas pouco ou 

quase nada contribuem, conforme expresso nas falas: “Fica um pouco a desejar. [...] Nesse ano, 

nenhuma contribuição teve não. Não teve nenhuma formação voltada pra esse tipo de 

avaliação não, mais é voltada pra turma inteira. Não, essa especificidade não. [...] Nada. 

Nunca foi falado nada” (P1E1, P2E1, P3E3, P4E1, P5E1).  
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Diante desta exposição do relato dos professores, fica evidente que as formações 

ofertadas pela SME pouco vêm contribuindo para a avaliação da aprendizagem dos alunos 

com DI. “[...] eu não tenho nenhum curso pra trabalhar com essas crianças. [...] O município 

não proporciona nenhum curso pras professoras que tem, né, essas crianças” (P2E1). Ainda, 

corroborando com tal colocação, outra respondente professora relata: “Devido eu não ter a 

formação, eu não tenho tanto assim aparato pra avaliar” (P3E3). 

Para Bueno (2001), um dos desafios para a educação inclusiva é a necessidade de 

uma formação adequada ou uma formação teórica sólida no que se refere aos mais diversos 

processos e procedimentos pedagógicos que englobam tanto o ‘saber’ como o ‘saber fazer’ 

pedagógico; e formação específica sobre características comuns das crianças com NEE. 

Entretanto, de acordo com dados coletados nesta pesquisa, mesmo esses 

profissionais apresentando uma média de experiência de 12,5 anos com Educação Inclusiva, 

os mesmos demonstram uma lacuna na sua formação ao que concerne às práticas pedagógicas 

inclusivas envolvendo o processo de ensino e aprendizagem de crianças com deficiência, algo 

incompatível com as exigências da profissão, bem como com a necessidade desses alunos, 

mesmo a legislação brasileira assegurando a relevância do papel docente na Educação 

Inclusiva (BRASIL, 1988, MITTLER, 2003). 

Portanto, ao tratarmos da escola enquanto espaço inclusivo, é imprescindível 

assegurar ao educador uma formação da consciência crítica quanto à sua responsabilidade 

pela aprendizagem de seus alunos, tenham estes deficiência ou não, levando-se em 

consideração, ainda, a individualidade de cada aluno, bem como o desenvolvimento das suas 

potencialidades (GOFFREDO, 1999; NÓVOA, 1997; TARDIF, 2002). 

 

6.4.6 Sugestões dos docentes para melhorar a avaliação do aluno com DI  

 

No tocante as sugestões para melhorar a avaliação da aprendizagem desses alunos, 

temos as seguintes colocações: 

 

[...] Material de apoio. Algumas atividades pra ajudar você, porque você já tem 

aquela quantidade de alunos, tem ainda que tirar aquele seu tempinho pra está 

elaborando atividades para aquela criança. Tipo formações também, pra está lhe 

orientando pra como você trabalhar com ele. [...] A sugestão é que a gente tinha que 

ser acompanhado. A escola tinha que ter um tempo com os professores que recebem 

criança especial. Esse aluno tem que está incluso sim, junto com os demais, mas a 

escola tem que se preparar. O professor tem que está mais preparado, e eu não me 

vejo preparada pra isso. (P1E1, P2E1, P3E3, P4E1, P5E1).  
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A necessidade de material de apoio, formações continuadas com temáticas 

específicas e destinadas a esse público; maior acompanhamento para os professores que 

recebem uma criança com deficiência; dedicar mais tempo para essas crianças; a presença de 

um auxiliar em sala de aula e maior preparação da escola para receber esse aluno, estiveram 

no centro das colocações desses professores. Todos esses aspectos contribuirão para a 

efetivação da real inclusão desses alunos, de acordo com o relato desses profissionais da 

educação. 

 

6.5 A avaliação da aprendizagem dos alunos com DI na concepção dos Coordenadores 

Pedagógicos 

  

Os coordenadores pedagógicos foram escolhidos para participar desta pesquisa, 

porque são profissionais que trabalham diretamente com o binômio ensino-aprendizagem. 

Dessa maneira, ao lidar com esse processo, principalmente quando envolve a avaliação do 

aluno com deficiência, é imperativo que se possa contar com um “[...] coordenador 

pedagógico que atua como mediador e assessor no planejamento, acompanhamento e 

orientação acerca dos processos de aprendizagens internos e, por consequência, dos processos 

internos e externos de avaliação educacional” (ESQUINSANI, 2010, p. 141). 

Em relação ao que visam as avaliações que os Coordenadores Pedagógicos 

utilizam e/ou orientam aos professores, 50% têm como objetivo coletar informações para o 

registro da nota, uma vez que estas avaliações pretendem averiguar o que o aluno aprendeu 

em um período distinto. 25% relataram que tal prática era utilizada somente às vezes, e 25% 

admitiram nunca se utilizar de tal conduta. 

A totalidade de 100% dos Coordenadores Pedagógicos respondentes desta 

pesquisa, afirmou que as suas avaliações têm como objetivo realizar um diagnóstico sobre a 

aprendizagem do aluno com DI, para uma posterior intervenção. A mesma representatividade 

de 100% desses profissionais, respondeu que, no ato da avaliação, seja proporcionado ao 

aluno com DI possibilidades para que este possa superar as dificuldades detectadas pelo 

professor(a) ou pelo(a) coordenador. 
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6.5.1 Instrumentos e recursos que você utiliza/orienta para avaliar os alunos com DI 

 

Quanto à diversidade de instrumentos de avaliação da aprendizagem 

utilizado/orientado pelos coordenadores pedagógicos no ato de avaliar os alunos com DI, 

temos os seguintes: diagnóstico, caderno com as atividades, testes, alfabeto móvel, atividades 

concretas, imagens e gravuras, desenhos, joguinhos e diálogo com os pais, conforme as falas 

desses sujeitos: 

 

A gente às vezes faz um caderninho com as atividades. [...] Alguns testes. Às vezes 

alguma conversa com os pais [...] Então a gente já sabe que tem dificuldade de 

aprender a ler e a escrever, então tem que ser algo mais concreto; com a imagem, 

relacionar palavra com a imagem. [...] um joguinho. [...] gravuras. [...] A gente faz 

sim um diagnóstico. [...] Tem as avaliações que os professores fazem mensal. [...] 

tem as atividades porque são diferenciadas. [...] o alfabeto móvel. Os recursos são 

muito poucos, e os instrumentos também, porque a gente não tem. Nem a parte 

essencial de conhecimento pra gente poder lidar, a gente não tem. [...] A gente 

orienta o básico (C1E1; C2E2; C3E1; C4E3). 

 

A fala desses coordenadores caracteriza uma categoria, que é a avaliação que 

mostra a importância dos instrumentos e recursos utilizados para avaliar os alunos com DI, 

especialmente porque esses sujeitos compreendem que existe nesse processo limitação de 

conhecimento quanto a proceder com a avaliação desses alunos, bem como também 

observamos uma temporalidade (Zeitlichkeit) (“início”, “processual”, “final”) (HEIDEGGER, 

2005) nessa ação, o que lhes permite corrigir os rumos da aprendizagem. O tempo 

disponibilizado para a realização de diagnósticos, avaliações mensais, cadernos de atividades, 

são de extrema relevância, posto que “[...] tempo é o de onde a presença em geral compreende 

e interpreta implicitamente o ser” (HEIDEGGER, 2005, p. 94). Assim, a adoção de tais 

estratégias amplia as possibilidades de compreensão de Dasein.  

Ao que se refere a utilização de instrumentos ou procedimentos na avaliação dos 

alunos com DI, 50% responderam que sempre utilizam ‘registros e observação das atividades 

diárias do estudante, podendo ocorrer de forma individual e/ou coletiva’, bem como a adoção 

de ‘relatórios individuais, registros no diário de classe e fichas ou similares contendo 

indicadores e informações que registrem suas observações’ e 50% se posicionaram que se 

utilizavam desses instrumentos apenas às vezes.  

Já no ato da avaliação de um aluno com DI, 100% responderam que sempre 

utilizam os mesmos instrumentos avaliativos que são empregados com os demais alunos. 25% 

utilizam-se sempre de instrumentos diferenciados e 75% às vezes adotam instrumentos 

diferenciados. 25% não avaliam esses alunos, e 75% nunca deixam de avaliá-los. 
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6.5.2 Sentimentos presentes no ato de avaliar 

 

Por conseguinte, dada a sua importância profissional, partindo para o próximo 

segmento de análise, foi interrogado aos coordenadores pedagógicos sobre como se sentem ao 

orientar ou ao avaliarem esse alunado com DI. As respostas foram semelhantes as 

apresentadas através dos professores que também participaram da pesquisa, a saber: “Muito 

insegura. Às vezes eu me sinto impotente. A gente não se sente confortável” (C1E1, C2E2, 

C4E3). Essas falas merecem destaque, uma vez que ensinar e avaliar um aluno com DI requer 

especificidades, porque esse segmento de alunos apresenta necessidades pedagógicas 

particulares (BEYER, 2005; VELTRONE, MENDES, 2011). 

O medo e a insegurança são sentimentos que imperam nesse processo, de acordo 

com o relato desses profissionais, o que inevitavelmente gera um ambiente desconfortável 

para todos os envolvidos. 

 

Assim... será que o que eu estou sugerindo é adequado? Precisa você dá mais. 

Sempre assim essa necessidade de querer dar mais. Às vezes os recursos não é muito 

favoráveis. [...] Quando a gente tem orientação de um cargo maior, por exemplo da 

Secretaria [Educação], porque a gente é muito bem orientado diante do Português e 

da Matemática, mas nessa situação, eles não nos orientam. [...] É difícil, eu não acho 

fácil não. Eu não tenho orientação pra poder está fazendo [...] (C1E1; C2E2; C3E1; 

C4E3). 

 

Manifesta-se aqui a circunvisão desses entes. Essa circunvisão é denominada por 

Heidegger (2005, p. 175) como “[...] ser-com os outros [...]”, pois “É o mundo que 

proporciona esse encontro”. Os coordenadores anseiam por orientações para que também 

possam orientar seus professores. De acordo com a filosofia heideggeriana “[...] o ser-com é 

um constitutivo existencial do ser-no-mundo” (HEIDEGGER, 2006, 182), assim o ser com o 

outro passa a se constituir em estrutura fundamental de meu ser, e não apenas como objeto do 

meu conhecimento, visto que: 

 

[...] é preciso atentar em que sentido se fala aqui dos “outros”. Os “outros” não 

significam todo o resto dos demais além de mim, do qual o eu se isolaria. Os outros, 

ao contrário, são aqueles dos quais, na maior parte das vezes, não se consegue 

propriamente se diferenciar, são aqueles entre os quais também se está. Esse estar 

também com os outros não possui o caráter ontológico de um ser simplesmente dado 

“em conjunto” dentro de um mundo. O “com” é uma determinação da presença. O 

“também” significa a igualdade no ser enquanto ser-no-mundo que se ocupa dentro 

de uma circunvisão. (HEIDEGGER, 2014, p.174). 

 



122 

 

Assim, a necessidade de orientação dos coordenadores pedagógicos por parte dos 

técnicos da SME e da escassez de recursos favoráveis também é uma realidade apontada por 

esses respondentes, o que nos conduz para a verificação, à luz da análise da fala desses 

sujeitos, sobre o que as formações continuadas ofertadas pela SME colaboram para auxiliá-los 

nesse processo avaliativo. 

 

6.5.3 Contribuições das formações continuadas no processo avaliativo na perspectiva dos 

Coordenadores Pedagógicos 

 

No que concerne aos cursos de formação continuada ofertados pela SME, todos os 

depoentes afirmaram que elas são constantes. Contudo, afirmaram que nem sempre a temática 

da avaliação é abordada. Ademais, afirmaram que: 

 

[...] Eles só trazem pra gente orientações, assim como nós orientamos os nossos 

alunos. Porque assim, diante uma orientação da Secretaria de Educação, eles não 

têm um técnico específico dentro dessa amplitude. [...] As formações são mais no 

geral, aí elas não abrangem as crianças que têm necessidade não. Elas só orientam o 

que a gente deve trabalhar; que a gente tem que tirar o tempo dentro de sala de aula 

com os alunos, com o tipo de aluno com essas necessidades. Mas assim, uma 

orientação específica que você vai trabalhar assim, bem direitinho, a gente não tem. 

Essas formações não conseguem abranger (C1E1; C2E2; C3E1; C4E3). 

 

Percebe-se uma similaridade na fala desses depoentes. Eles anseiam por alguém 

que possa orientar-lhes quanto a melhor maneira de agir, e pela oferta de formações mais 

direcionadas aos alunos com essas especificidades.  Portanto, faz-se presente uma totalidade 

significava, pois, conforme a fenomenologia heideggeriana, “Chamamos de totalidade 

significativa aquilo que, como tal, se estrutura na articulação da fala” (HEIDEGGER, 2006, p. 

223).  

Cumpre-se aclarar, que se observa a necessidade de um profissional qualificado 

na área da Educação Inclusiva na SME que dê o suporte necessário às escolas, bem como de 

formações continuadas que abranjam essa temática, para que se fomentem ações que 

favoreçam à real inclusão dos alunos com deficiência nesse ambiente escolar, uma vez que: 

“[...] nas formações, até que algumas vezes acontece de estar o comentário, de estar a 

discussão, uma reflexão. Mas assim, não chega. Não é uma coisa que te embasa” (C1E1). 

A avaliação em uma perspectiva inclusiva deveria ser tema recorrente nos cursos 

de formação continuada, devendo manter como intuito fomentar a melhoria na qualidade da 

educação, uma vez que o conhecimento desenvolvido e a “[...] formação de profissionais 
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entendidos em gestão educacional, capazes de implementar e operar as transformações 

necessárias dos sistemas de ensino e escolas, é prioritário, por ser condição fundamental para 

o imprescindível salto qualitativo da educação brasileira” (LUCK, 2009, p. 24). 

 

6.5.4 Sugestões dos Coordenadores Pedagógicos para melhorar a avaliação do aluno com 

DI 

 

Agora, caminhando para as sugestões desses profissionais para visar a melhoria da 

avaliação desses alunos com DI, temos: 

 

Eu acho que partir logo de início da Secretaria de Educação. A mesma importância. 

[...] Então eu acho que precisa sim, ter um cuidado específico pra esse campo da 

questão da criança com deficiência. Ter uma formadora, ter uma pessoa que possa 

nos orientar, responder às perguntas. [...] É mesmo recursos; os recursos mesmo 

necessários que consigam mesmo avaliar. Não a gente achar algo que a gente acha 

que está certo. Tem que ser algo pesquisado, encontrar instrumentos; perguntar algo 

que ver se avaliou mesmo. [...] ele tem que ser avaliado num todo. Num todo. Não 

somente naquela prova; não somente porque sabe ler ou escrever, é como lhe digo: é 

um todo. Formação continuada (C1E1; C2E2; C3E1; C4E3). 

 

Percebe-se aqui a presença. Os entes coordenadores pedagógicos se manifestam 

mediante seu discurso. Eles querem agir, mas para tanto, clamam por acompanhamentos mais 

direcionados; por orientações via SME, por formações e recursos.  Diz-se que a presença para 

se fazer presente no mundo por um “[...] estar-lançado (que) é o modo de ser de um ente que 

sempre é ele mesmo, as suas possibilidades, e isso de tal maneira que ele se compreende 

nessas possibilidades e a partir delas (projeta-se para elas)” (HEIDEGGER, 2014, p.246, 247). 

Esses entes, portanto, projetam suas ações e possibilidades mediante o acompanhamento e 

recursos que almejam. 

O ponto de partida seria de incumbência da SME, ao atrelar a mesma importância 

de avaliar os alunos com deficiência, a que designa para os demais alunos sem deficiência. 

Tal conduta quebraria barreiras cristalizadas em torno de grupos estigmatizados (WERNECK, 

1997). Aqui em específico, o grupo de crianças com DI. Novamente veio à tona a necessidade 

de uma formadora na SME com intuito de orientar esses profissionais e proporcionar-lhes 

maior segurança nesse processo avaliativo, bem como aquisição de recursos, orientações e 

instrumentos necessários para que esta ação seja realizada da melhor forma possível.  

Nesse âmbito, é relevante destacar que a construção do conhecimento e o ritmo de 

desenvolvimento do aluno com DI implicam em necessidades pedagógicas específicas, 

devendo a comunidade escolar levar em consideração tais necessidades e tomar as devidas 
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providências cabíveis para satisfazê-las (MEC, 2006b; VELTRONE, MENDES, 2011). 

 

6.5.5 O SAEMJJ e a avaliação da aprendizagem dos alunos com DI na perspectiva dos 

Coordenadores Pedagógicos 

 

Em Jijoca de Jericoacoara, adota-se o SAEMJJ enquanto sistemática de avaliação 

externa, mantendo abrangência censitária, uma vez que contempla todos os alunos da rede 

municipal de ensino da referida cidade. Sua matriz de referência baseia-se no Spaece e na 

Prova Brasil, sendo sua formulação de responsabilidade dos técnicos da SME. Logo, são 

aplicadas três avaliações do SAEMJJ durante o ano nas turmas onde os discentes passam por 

avaliações em larga escala, como o Spaece e a Prova Brasil. As avaliações iniciais ocorrem 

nos primeiros meses do ano letivo; as parciais no meio do ano e as finais nos meses que 

encerram o ano. E quanto as demais turmas, ocorrem apenas duas avaliações desse porte: as 

avaliações iniciais e as finais (MUNIZ, 2016). 

Nessa premissa, essa sistemática segue os pressupostos de uma avaliação 

diagnóstica, uma vez que “[...] como diagnóstica, ela será um momento dialético de ‘senso’ 

do estágio em que se está e de sua distância em relação à perspectiva que está colocada como 

ponto a ser atingido à frente” (LUCKESI, 2011, p. 83), permitindo, ainda, aos envolvidos, 

fazerem juízo de valor, possibilitando-lhes agir sobre o que for apontado (SCRIVEN apud 

VIANNA, 2000). 

No que tange a contribuição do SAEMJJ para a educação do município, o mesmo 

está atrelado diretamente à melhoria da qualidade do ensino municipal, ao adotar uma postura 

formativa, por “[...] proporcionar informações úteis para que os responsáveis possam 

promover o aprimoramento do que está sendo objeto de implementação” (SCRIVEN, 1967 

apud VIANNA, 2000, p. 86). 

A existência do SAEMJJ, ainda, induz os profissionais da educação a se 

policiarem e a se cobrarem mais quanto a sua atuação profissional, o que deverá incidir 

diretamente na qualidade do ensino ofertado aos alunos, de acordo com o relato de uma das 

depoentes da pesquisa: “Como a gente é cobrada, a gente sempre vai se policiar para dar 

sempre o melhor; querer fazer sempre o melhor. Em partes contribuiu para você querer ser 

melhor” (C2E2). Corroborando com tal colocação, “[...] se você é avaliado em determinada 

coisa, então você passa a ter um olhar mais específico para aquela que você está sendo 

avaliado ali” (C3E1). 



125 

 

O SAEMJJ foi abordado com maior ênfase na perspectiva dos coordenadores 

pedagógicos. Apenas alguns dos demais depoentes mencionaram essa sistemática de 

avaliação, e o fizeram de forma bem sucinta ao longo de seus discursos.  

Ao serem questionados sobre como percebem as avaliações externas e as 

avaliações dos alunos com DI, de imediato esses entes associaram suas falas ao SAEMJJ, 

consoante resume o depoimento a seguir, que engloba suas visões.  

 

Apenas eles [SME] dizem que essas crianças têm que fazer atividades diferenciadas, 

Mas quando as avaliações externas [SAEMJJ] vêm, elas não vêm diferenciadas. A 

gente sempre questiona isso. Vem igual pra todo mundo. [...] A própria avaliação em 

si, ela não vem preparada para aquele tipo de criança. [...] Vem a prova, a criança lá. 

Derruba no chão, faz um monte de desenho, e depois a moça que está aplicando a 

avaliação ela recebe a prova dele. Então está protegida pelo laudo, somente. E aquela 

prova não vai contar (C1E1; C2E2).  

 

Os demais entes manifestaram opiniões semelhantes em relação a esse assunto: “A 

maioria das vezes a criança fica na sala de aula sem ser avaliada” (C4E3). Observa-se ainda, 

que há a presença do laudo médico, e que essas avaliações não são contabilizadas e nem são 

adaptadas às especificidades desses educandos com DI. No entanto, esses alunos não devem ser 

excluídos. Ao contrário, eles precisam ser respeitados e valorizados enquanto entes, posto que 

“O mundo da presença libera, portanto, entes que não apenas se distinguem dos instrumentos 

e das coisas, mas que, de acordo com seu modo de ser de presença, são e estão ‘no’ mundo 

[...] são também co-presenças” (HEIDEGGER, 2005, p.158). 

Em relação as avaliações externas: “O Spaece constitui-se numa ação essencial para 

promover o debate público e favorecer a promoção de ações orientadas para a democratização 

do ensino, e capazes de garantir a todos igualdade de oportunidades educacionais” (CEARÁ, 

2008, p. 13). Todavia, como promover igualdade de oportunidades educacionais, quando essas 

avaliações nem ao menos atendem às especificidades dos alunos que as realizam? Para uma das 

coordenadoras respondentes da pesquisa, “Uma avaliação externa da escola tipo o SAEMJJ, 

Prova Brasil... essas provas elas vêm unicamente a mesma pra todos. Então, aquele aluno não 

vai conseguir de igual ao outro, mas ele vai ter o acesso à mesma, o mesmo material como 

todos” (C3E1). Entretanto, o importante não é apenas ter acesso a avaliação, mas meios de 

realizá-la de forma digna e adequada às reais condições e possibilidades do aluno.  

Observa-se, portanto, que os depoentes têm consciência da importância do 

SAEMJJ, entretanto também reconhecem que este instrumento de avaliação não vem adaptado 

às especificidades dos alunos com DI, e que essa lacuna merece atenção especial, havendo 

necessidades de mudanças. 
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6.6 A avaliação da aprendizagem dos alunos com DI na concepção dos Diretores 

Escolares 

 

Os diretores escolares foram incluídos no referido estudo por se entender que “É 

do diretor da escola a responsabilidade máxima quanto à consecução eficaz da política 

educacional do sistema e desenvolvimento plenos dos objetivos educacionais, organizando, 

dinamizando e coordenando todos os esforços nesse sentido [...]”, segundo as palavras de 

Luck (2009, p. 32). Como o diretor escolar ocupa uma posição central na escola, sua atuação 

exerce significativa influência (positiva e/ou negativa) em todos os setores dessa instituição, 

principalmente sobre o foco principal ao qual dispensa seus serviços, que é promover a 

aprendizagem dos alunos e a consequente formação dos mesmos (LUCK, 2009). 

Quando questionados sobre os instrumentos e/ou recursos que utilizam para 

orientar os coordenadores pedagógicos e professores no ato da avaliação dos alunos com DI, 

eles relataram que orientam para a adoção de instrumentais avaliativos, os cadernos com 

atividades diversificadas e diferenciadas, tintas, computador, recortes, desenhos e blocos, 

dispondo de pouca variedade dos mesmos, de acordo com suas falas a seguir:  

 

[...] a gente procura métodos, conforme a necessidade do aluno, aquilo no qual ele se 

identifica, ele tem uma maior habilidade ou conhecimento daquele determinado 

material específico para fazer a análise. [...] Infelizmente a gente tem poucos 

recursos. [...] A gente utiliza mais são atividades mesmo diferenciadas; usa alguns 

materiais como tinta, o computador. Às vezes o computador, a professora também 

utiliza. Recortes, trabalhar a coordenação motora, porque alguns deles têm 

dificuldade. O [aluno] ele gosta muito de trabalhar com desenhos. Ele gosta de 

desenhos (D1E2; D2E1; D3E3). 

 

A escassez de recursos propícios para a realização da avaliação dos alunos com DI 

novamente veio à tona, o que leva os profissionais a terem que adaptar os materiais que têm, 

trabalhando com atividades diversificadas e diferenciadas, computador, recortes e desenhos, 

dentre demais materiais, levando-se em consideração as especificidades desses alunos. 

 

6.6.1 Sentimentos envoltos no ato de avaliar  

 

Dada a importância do processo avaliativo, e da figura do diretor à frente da 

gestão escolar, concorda-se com Luck (2009, p. 95), para quem:  “A gestão pedagógica é, de 

todas as dimensões da gestão escolar, a mais importante, pois está mais diretamente envolvida 

com o foco da escola que é o de promover aprendizagem e formação dos alunos [...].” 
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Assim, diante da relevância desse profissional para a qualidade do processo de 

ensino-aprendizagem ofertado aos alunos, convém ouvi-los sobre a maneira como se sentem 

ao orientar ou a realizar uma avaliação de alunos com DI. Nessa abordagem fenomenológica 

em que estamos trabalhando, a escuta é de suma importância, posto que escuta é “[...] o nexo 

da fala com o compreender e a sua compreensibilidade torna-se claro a partir de uma 

possibilidade existencial inerente à própria fala” (HEIDEGGER, 2005, p.226). Ao falarem, 

esses entes (diretores), exteriorizam seu Dasein, favorecendo a percepção da maneira em que o 

Dasein se mostra como presença, conforme exposto nos relatos que seguem: 

 

[...] é até gostoso você conversar com eles, você começar a compreender. Ele 

responde. Ele emite também da mesma forma, corresponde ao que você pergunta. 

Aqueles casos mais graves é que é mais complicado. [...] Um pouco insegura, 

porque como a gente ainda não tem um estudo profundo a respeito, eu ainda me 

sinto insegura. [...] Sinceramente, a gente se sente um pouco impossibilitado, 

achando que a gente está fazendo aquilo ali, mas assim... a gente sabe que não é o 

que ele realmente precisa ter (D1E2; D2E1; D3E3). 

  

Mediante suas falas, percebe-se que esses profissionais da educação partilham dos 

mesmos sentimentos de insegurança que os professores e coordenadores pedagógicos 

manifestam, entrelaçando-se em uma cadeia onde a maioria se encontra mergulhado em 

situação de desconforto.  

Ademais, esses depoentes são conscientes de que o aluno com DI necessita de 

mais do que está sendo ofertado, embora se distanciem dessa obrigação devido a algumas 

limitações impostas no seu ambiente de trabalho. Esse distanciamento, por sua vez, “Indica 

uma constituição de ser da presença em virtude da qual o distanciar de alguma coisa, no 

sentido de afastar, é apenas um modo fático. [...] Em sua essência, a presença é um dis-

tanciando” (HEIDEGGER, 2005, p.158).    

 

6.6.2 As contribuições das formações continuadas para o processo avaliativo 

 

Ao serem questionados sobre as possíveis contribuições das formações 

continuadas para orientá-los no processo de avaliação de alunos com DI, um dos depoentes 

afirmou que “Essas formações, elas nos ajudam bastante, porque são lá onde a gente tira as 

maiores dúvidas que a gente tem em relação a esses conceitos” (D2E1). Por sua vez, os outros 

depoentes relataram que elas: “De alguma forma ajuda. Não muito significativa. [...] As 

formações, assim, falando por esse ano, a gente não teve nenhuma” (D1E2; D3E3).  
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De acordo com os diretores, no ano de 2017 não houve nenhuma formação 

continuada direcionada a avaliação pedagógica em uma perspectiva inclusiva. Também foi 

ressaltado que essas formações representam uma ajuda não muito significativa; mas outro 

depoente já partilha de uma opinião diferente, afirmando que essas formações ajudam 

bastante. Diante do que foi colocado, infere-se que as formações existem, mas que não 

ocorrem todos os anos, e que para alguns profissionais, elas realmente ajudam de forma 

significativa, ao passo que para outros essa ajuda é apenas superficial. 

 

6.6.3 Sugestões para melhorar a avaliação do aluno com DI 

 

O próximo segmento abordado será relativo às sugestões dadas pelos diretores 

para melhorar a avaliação da aprendizagem do aluno com DI. Inicialmente temos: 

 

[...] eu acredito que a questão mesmo de avaliar, eu sugeria que não fosse por nota. 

[...] Relatar tudo aquilo que eu venho acompanhando, que aí a mãe quando pegar, o 

outro profissional quando pegar, ele não vai pegar só o boletim com a nota, ele vai 

pegar ali o que foi que ele... qual foi o progresso dele, ou qual foi a regressão 

daquela criança. [...] Formação continuada seria uma boa. [...] Aí assim, a gente já 

tem a dificuldade de trabalhar, mas também tem o despreparo, porque não tem 

formações continuadas (D1E2; D3E3; D3E3). 

 

Novamente, a formação continuada esteve presente no centro do depoimento dos 

diretores, assim como ocorreu com os demais segmentos de profissionais entrevistados, 

ressaltando a importância da incorporação dessa ação para o trabalho com alunos com 

deficiência. Ressalta-se ainda, a utilização de relatório descritivo e detalhado, ao invés de 

contar apenas com a nota no boletim e/ou no histórico escolar desses alunos. “Não é de se 

estranhar que a primeira pergunta sobre avaliação da aprendizagem seja relativa à atribuição 

de notas” (DEPRESBITERIS, 1998, p. 162). Mesmo a nota representando uma medida, por 

ser um cursor do grau de desempenho, a avaliação não se reduz a uma medida, e o aluno não 

poderá ficar preso ao estigma da nota, impedindo que seu potencial seja revelado (HADJI, 

2001; LUCKESI, 2011). 

No tocante às avaliações externas, foi colocado por um dos diretores que “Essas 

avaliações elas tiram um tempo, elas roubam muito o tempo. Mas retorno a dizer pra você: 

elas tiram um tempo da gente, mas o tempo, a gente tem que saber lidar” (D2E1). Mais uma 

vez volta a surgir a variável tempo dedicado às avaliações externas, o que demanda uma 

sobrecarga de tempo e dedicação da escola, tempo este que poderia estar sendo dedicado, 

inclusive, aos alunos com deficiência, uma vez que: “A gente acha, tem a sensação que está 
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fazendo pouco por ele. Está fazendo pouco. É a sensação que a agente sente. A gente 

precisaria trabalhar mais com eles, fazer mais por eles” (D3E3). Essa afirmação comunga com 

o depoimento de uma professora, ao qual relata: “[...] a gente sabe que dava pra fazer mais, e 

a gente não consegue” (P5E1). 

Conforme os relatos dos depoentes supracitados, ocorre, portanto, um afastamento 

entre o que esses alunos necessitam e o que de fato vem sendo realizado na escola, que é o 

mundo circundante desses sujeitos e, o “Mundo é um caráter da própria presença” 

(HEIDEGGER, 2006, p.112). Embora reconheça essa característica da presença,  

 

Em termos existenciais, a presença possui o caráter de afastamento (Abständigkeit) 

[...] Nesse afastamento constitutivo do ser-com reside, porém: a presença enquanto 

convivência cotidiana está sob a tutela dos outros.  Não é ela mesma que é, os outros 

lhe tomam o ser (HEIDEGGER, 2006, p.186).   

 

A convivência cotidiana ao qual nos referimos, é o dia-a-dia de sala de aula, onde 

o aluno com DI está sob a tutela do professor. E compreendendo o autor, os outros têm que 

torná-lo ser, e esses “outros” são os entes professores. Mas, nas palavras desses mesmos 

professores, os mesmos não estão tendo condições de proporcionar o ambiente necessário 

para que esse aluno consiga chegar a ser, devido ao afastamento que lhes é colocado. 

 

6.7 Avaliação da aprendizagem na perspectiva dos Familiares  

 

6.7.1 A relação do aluno com DI com seus professores na perspectiva de seus familiares 

 

Para Vygotsky (2003), os seres humanos se relacionam com o mundo por meio de 

uma relação mediada, e não direta. E esses mediadores teriam a função de ferramentas que 

auxiliam a atividade humana (OLIVEIRA, 1997). E na escola, o principal mediador é 

ancorado na figura do professor, uma vez que seu papel é, em termos de ação pedagógica, 

“[...] o de provocar avanços no aluno que não aconteceriam de forma espontânea” (SANTOS, 

2007, p. 146). 

Tomando como base esses pressupostos, iniciaremos com a abordagem da relação 

que os alunos com DI estabelecem com o professor. Na visão dos seus familiares, esta é tida 

como positiva, abordada nos seguintes depoimentos que nos foram concedidos: “Ele gosta 

dos professores” (M1E1). “Acho que os professores cuidam bem dela” (M2E4). “A [aluna] é 
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dita por todos os professores que é uma menina atenciosa, educada, amorosa” (M3E2). “Acho 

bom” (M4E3).  

Essa identificação positiva do aluno com DI com o professor é importante, uma 

vez que a formação profissional docente requer que o educador fomente competências que os 

conduzam rumo a uma postura dialógica, cooperativa e acolhedora, posturas estas 

compatíveis com a abordagem inclusiva. Nesse ínterim, cumpre-se aclarar que a relação entre 

o professor e o aluno com DI envolve vários elementos, sejam eles afetivos, sociais, 

interacionais e cognitivos, dentre demais fatores, sendo essenciais para a efetivação da 

Educação Inclusiva (BEYER, 2010; LUCKESI, 2005, 2011). Afeto e conhecimento ficam 

intimamente ligados (WEISS, 2003). 

Fica evidente que os alunos são bem acolhidos pelos professores, entretanto, 

conforme relato de uma professora: “As crianças recebem muito bem essas crianças especiais. 

O professor também já recebe. Mas está faltando não só receber, mas também trabalhar” 

(P2E1). Essa consciência de mudança de postura para com o recebimento e o trato desse 

aluno com deficiência é um ponto chave que merece destaque, pois se manifesta no interior de 

uma dialética de ruptura e descontinuidade de um processo integrativo, para um processo 

mais evoluído, que é o inclusivo, conforme preconizado por nossas políticas públicas 

inclusivas. 

  

6.7.2 Interação dos alunos com DI e seus colegas na escola 

   

A respeito da interação de seu filho com os demais alunos sem deficiência, duas 

das mães disseram que a relação é “Mais ou menos positiva. Tem alguns [colegas] que ela 

fala: - oh, fulaninho falou isso. [...] Alguns alunos criticam, batem nele. É porque ele bate 

também” (M2E4; M4E3). Já as demais depoentes relataram que:  

 

Ele gosta dos coleguinhas. [...] as vezes eu venho assim num canto que ele ver as 

pessoas, ele conhece [...].  A maioria dos alunos ela vai à casa, traz bilhetinhos. Os 

coleguinhas mandam bilhetinhos pra eu assinar, para deixar ela passar um sábado 

[na casa deles], eu deixo. Não tenho o que reclamar muito não (M1E1; (M2E4; 

M3E2). 

 

Quando falamos em inclusão, as principais figuras desse processo encontram seu 

protagonismo no professor e no aluno com deficiência, mas existe outra vaiável de relevante 

importância nesse cenário, que é a figura do colega de classe, de escola. Esse colega irá 

manter um relacionamento com esse aluno, e seu desenvolvimento, em partes, dependerá da 
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interação que esses alunos terão uns com os outros. “Para Vygotsky, a aprendizagem vai 

depender do desenvolvimento prévio, não somente da criança, mas também do colega com 

que ele está interagindo” (SANTOS, 2007, p. 139). Nessa perspectiva, um bom 

relacionamento entre os alunos favorece um aprendizado cooperativo, ao passo que caso isso 

não aconteça, esse aprendizado poderá ser comprometido ou prejudicado.  

Nas palavras de Sanches (2005, p. 135-135), no campo sob o qual se opera a 

educação inclusiva, é imperativo frisar a importância dos pares no processo de aprendizagem, 

uma vez que:  

A aprendizagem com os pares, bem conduzida, revela-se uma estratégia quase 

indispensável numa escola que se quer de todos e para todos, onde todos possam 

aprender [...], utilizando o seu perfil de aprendizagem que pode ser igual ou 

diferente do seu colega e mesmo do professor.   

 

Essa interação social mediada pelo professor será importante para que esta criança 

com deficiência estabeleça as bases para o seu relacionamento em sociedade. Para Aranha 

(1994, p. 69/70), “É no cenário das relações sociais interpessoais que se dá à apreensão do 

real, a construção do conhecimento, o desenvolvimento do homem, e a construção da 

subjetividade e da própria sociedade.” 

Em um estudo realizado sobre a interação social entre colegas de sujeitos com 

dificuldades acentuadas de aprendizagem incluídos na escola de ensino regular realizado por 

Batista e Enumo (2004, p. 101), foi identificado que os alunos com DI “[...] são mais 

rejeitados do que seus colegas, passando a maior parte do tempo do recreio sozinhos, 

demonstrando dificuldades para iniciar, manter e finalizar os contatos sociais com os 

colegas”. É nesse momento que deverá entrar em cena a figura do professor enquanto 

mediador das relações sociais desses alunos, juntamente com os demais, para que esse 

comportamento tenda a não se multiplicar, e nem ultrapasse os muros da escola.  

 

6.7.3 Maneiras em que a escola trabalha com a família sobre a avaliação do seu filho 

 

Ao serem indagadas em relação a como a escola trabalha com a família sobre a 

avaliação do aluno com DI, expressaram as seguintes assertivas: 

 

É um pouco diferente dos outros, mas também faz. [...] Os outros fizeram na 

maneira que tem que fazer. Ele não é. Todo mundo sabe que não é como os outros, 

mas vem e faz a provinha dele do jeito que ele sabe fazer. [...] Só teve uma que eu 

não gostei. [...] Eu converso com a professora. Algumas avaliações são diferentes, 

outras dá pra ela acompanhar. Sobre as avaliações externas, então por causa do 

laudo, então não vai prejudicar nem a ela e nem a turma, então ela vem.  
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A avaliação, as provas dele não é como os outros. É sempre diferente. Os outros a 

avaliação é mais coisada, e ele é mais simples, porque não tem a capacidade de fazer 

(M1E1; M2E4; M3E2; M4E3). 

  

As mães têm consciência de que as avaliações realizadas para os seus filhos são 

diferentes, e que precisam ser adaptadas “[...] nessas provinhas de agora, as provas dos 

meninos tudo é prova normal, as dele já tem um pouco de diferença porque a aprendizagem 

dele não é igual a dos outros” (M1E1). Ressalta-se que a individualização da avaliação leva 

em consideração que cada aluno deverá ser avaliado em relação à singularidade das suas 

próprias capacidades (AFONSO, 2000). 

Todavia, essas mães também demonstram conhecer a política que há por traz dos 

laudos médicos, ao descartarem os resultados das notas de seus filhos, mas nem por isso 

permitem que a criança deixe de participar desse momento, fazendo questão que as mesmas 

participem das avaliações, inclusive das avaliações externas. 

 

O diretor... teve uma avaliação anterior, ele disse que não era... ela só viria se eu 

permitisse. Se eu quisesse. Não era obrigado. Então eu disse que ela viria. Ela tinha 

que vir pra ficar, se não ela ia pensar assim: - Por que foi que os outros foram e eu 

não? Eu sou diferente? Então eu disse: não. Ela vai participar da avaliação. (M3E2 ) 

 

O relato dessa mãe reforça, ainda, a síntese de que a vontade de ser incluída está 

presente nas mais variadas atividades presentes na sala de aula, até mesmo na realização das 

avaliações externas. Nessa linha de pensamento, para Afonso (2000), a avaliação contribui 

para a socialização dos alunos, uma vez que se caracteriza por ser um mecanismo ubíquo 

presente na vida da escola, e muitos alunos mais que aceitam ser objeto de avaliação, 

acabando por desejá-la, mesmo, aparentemente, não tendo sido estabelecido um contrato 

didático, com um sistema de obrigações recíprocas em que o professor deveria ensinar e o 

aluno deveria aprender e mostrar seu desempenho através das avaliações. 

 

6.7.4 Como as mães enxergam a avaliação da aprendizagem do seu filho 

 

Indagadas sobre como viam a avaliação da aprendizagem realizada com seu 

filho(a), as mães respondentes expressaram opiniões variadas, que vão desde considerarem 

que as atividades estão em um nível elevado para a criança, ao elogio de ponderarem como 

sendo este, um processo bom, manifestando as seguintes opiniões: 
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Eu acho que tem umas tarefas, umas coisas, que eu acho que não é bem pra ele. Eu 

acho forte pra ele. [...] Isso eu não domino muito não. É difícil ir alguma coisa 

[atividade] dele para casa. É difícil mesmo. Até porque, elas falam que vai pelejar 

pra ele fazer. [...] Eu não tenho o que me queixar. Não tenho não. [...] Eu acho muito 

bom, porque aprendeu cada vez mais coisas diferentes. A avaliação mede o que ele 

tá aprendendo (M1E1; M2E4; M3E2; M4E3). 

 

A esse respeito, as professoras relataram sentirem-se inseguras de não estarem 

avaliando da forma correta, conforme relato de uma ente entrevistada, ao qual expressa a 

seguinte opinião: “[...] Porque às vezes a gente tem medo até na hora de levar uma atividade, 

eu tenho medo: será que aquela atividade eu posso passar pra ele? Eu estou cobrando certo?” 

(P2E1). Nessa direção, Bueno (2001) nos coloca que a Educação Inclusiva impõe desafios à 

prática pedagógica dos docentes, devendo este profissional ter uma formação sólida que o 

ampare quanto a necessidades e procedimentos pedagógicos específicos a cada uma das 

necessidades educativas especiais que seus alunos apresentarem. 

Esse relato é condizente com a realidade vivida no ambiente escolar, uma vez que 

o depoimento de três mães expressou a seguinte realidade: “Eu acho que tem umas 

[atividades] que tinha que ser mais... tem umas que eu acho que não é certa pra ele, porque ele 

não sabe ler nada, e às vezes vai umas tarefinhas... A gente ler, explica tudo, mas eu acho que 

não é muito adequada pra ele não, eu acho” (M1E1). Entretanto, uma outra mãe já expressa o 

seguinte: “Às vezes tem algumas coisas que vêm diferentes das dos outros, e ela [filha com 

DI] questiona: - eu quero, porque quero igual” (M3E2). Ao mesmo tempo, complementando 

tal pensamento, ainda temos a contribuição da terceira mãe: “Uma professora que eu não 

gostei, porque ela queria forçar ele a fazer as coisas, sendo uma coisa que não é porque ele 

quer, né?” (M2E4). 

Os professores têm que lidar com tamanha diversidade de opiniões, o que os 

conduz a uma busca constante por aprimoramentos e a indagação da forma como está se 

desenvolvendo a sua prática pedagógica direcionada à inclusão de crianças com deficiência. 

Logo, o que se observa, é que as incertezas estão continuamente presentes e permeando esse 

processo, o que leva a um paradoxo de opiniões, e ambivalências registradas, entre o que o 

aluno poderá fazer, o que a família entende como sendo adequado para o seu nível de 

aprendizagem, e até que ponto o professor está subestimando ou superestimando as reais 

condições de aprendizagem dessa criança, através da proposição de atividades e avaliações 

fáceis, difíceis ou adequadas. Cada caso é um caso em particular, porque as especificidades 

são bastante individuais. 



134 

 

6.7.5 O aluno com DI na Educação Inclusiva  

 

É relevante mencionar que a cidade palco desta pesquisa não conta com nenhuma 

Escola Especial, mesmo a LDB 9394/96 estipulando que a Educação Especial se refere a uma 

modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para 

educandos com NEE (BRASIL, 1996). Portanto, todos os alunos com deficiência que se 

encontram estudando cursam uma escola de Ensino Regular. E esse fato não ocorre por uma 

preferência dos alunos ou de seus familiares/responsáveis, conforme exposto na LDB, mas 

por ser a única opção de ensino existente na cidade. 

 

[...] se fosse só eles, só a salinha só com eles, eu acredito melhor, eles aprenderiam 

mais rápido, porque você iria dá atenção a todos ao mesmo tempo. E assim não, 

você tem que fazer uma divisão. Você tem que dá atenção aos outros, e depois você 

vai dá atenção a ele, ou vai dá atenção aos outros, mas sempre tem uma diferença. 

Que bom que fosse tudo só na base dele. Eu gostaria que tivesse uma escola que 

fosse só deles (M1E1). 

 

Considerando o relato dessa mãe, Vygotsky (2003) nos diz que a forma como o 

indivíduo deixa de ser um ser biológico e passa a ser um ser humano, é um processo realizado 

através do desenvolvimento mental, adquirido pela aprendizagem com os outros, onde o 

indivíduo constrói constantemente o conhecimento. E é a partir do convívio com outros 

indivíduos da sua espécie, dependendo do aprendizado que ele realiza num determinado grupo 

social, que o ser humano irá conquistar o seu desenvolvimento como um todo. Portanto, o 

desenvolvimento da criança também dependerá do desenvolvimento dos demais membros de 

seu grupo, por isso Vygotsky (2003) defendia a ideia da formação de grupos heterogêneos 

enquanto meio de maximizar a aprendizagem, tendo ideias que se contrapõem ao relato dessa 

mãe. 

Seguindo para a próxima análise, a idade média de inclusão desses alunos no 

Ensino Regular é de 2,6 anos. E em relação ao direito dos mesmos de frequentarem a escola 

de Ensino Regular, expressaram a seguinte opinião, sendo favoráveis à mesma: 

 

Minha opinião é que ele frequente, junto dos colegas, junto do professor, dentro da 

sociedade [...]  mesmo com a aprendizagem dele não sendo igual as outras, mas vem 

pra escola. [...] Acho que é muito bom pra ele, porque ele gosta. Faz bem pra ele, 

melhor que ficar só em casa. [...] Assim, pra mim, a minha filha é normal, então se 

ela é normal como os outros, ela tem que está em uma escola regular, incluída. É um 

direito que ela tem, então eu sempre busquei esse direito dela. [...] O direito que 

quanto mais frequentar as aulas, melhor pra eles, movimentar mais. Aprender mais, 

aprendizagem (M1E1; M2E4; M3E2; M4E3). 
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Evidencia-se, pois, que as mães dessas crianças se preocupam e reconhecem a 

importância de seus filhos frequentarem a escola e que para elas, essa é uma oportunidade dos 

mesmos interagirem, socializarem com os demais e se desenvolverem mais. Esse depoimento 

reflete a perspectiva heideggeriana de Cura (Sorge), posto que “[...] o ser-no-mundo é cura, 

pode-se compreender, nas análises precedentes, junto ao manual como ocupação e o ser como 

presença dos outros nos encontros dentro do mundo como preocupação” (HEIDEGGER, 

2014, p. 260). Assim, ao garantir que elas frequentem a escola, está sendo-lhes assegurado, 

inclusive, seu direito de “ser-no-mundo”.  

É imperativo frisar, também, que a inclusão das crianças com deficiência nos 

diversos espaços ocupacionais da sociedade, principalmente da escola, já é encarada hoje 

como um direito garantido, e não apenas um favor ou concessão do Estado, demonstrando o 

quanto as famílias estão mais empoderadas e conscientes dos seus direitos. 

 

6.7.6 Instrumentos avaliativos utilizados pelos professores 

 

Quanto ao fato do(a) aluno(a) relatar alguma dificuldade em relação aos 

instrumentos usados pelo professor(a) para avaliação, essa é uma temática que nossa literatura 

pouco explora.  

Na medida em que se iniciou a análise desse tópico, observou-se que se tem duas 

crianças que não dominam essa compreensão (M1E1; M2E4). E quanto aos demais, temos 

crianças que julgam as avaliações difíceis, mas que conseguiram realizar algumas questões, 

de acordo com o relato de suas mães: 

 

Só avisa que tem. Não diz que gosta ou não gosta (M1E1). 

Às vezes ela fala: ‘- Amanhã vou ter uma prova e vai ser muito difícil.’ 

Aí quando ela chega em casa eu pergunto: e aí foi difícil?  

E ela: ‘- Foi um pouquinho, mas deu certo’ (M3E2). 

‘Mãe, prova difícil, mas eu fiz, consegui fazer algumas’ (M4E3). 

                            

Relevante é notar que as avaliações direcionadas a esses alunos parecem não estar 

de comum acordo com o seu nível de aprendizagem, o que ficou particularmente visível no 

tocante ao depoimento dessas mães. Mas, mesmo julgando essas avaliações como sendo 

difíceis, as crianças se arriscam a fazê-las. Percebe-se que falta diálogo entre os professores e 

esses alunos, ao que concerne a forma de melhor avaliá-los.  
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6.7.7 A evolução da aprendizagem de seu filho(a) 

  

Quando indagadas sobre a evolução da aprendizagem de seus filhos, foi abordada 

a importância do AEE através do NAPE, bem como a sensação de que seus filhos poderiam 

ter aprendido mais, conforme relatos das depoentes a seguir: 

 

[...] na minha opinião, era pra ter sido mais um pouco. Muito positiva. Tudo que eu 

vejo que ela consegue. O trabalho da escola, do atendimento dela lá no NAPE. [...] 

Aprende algumas coisas. Pintura, jogar futebol, essas coisas assim, mas ler eu acho 

muita dificuldade, pra ele ler pra ver as sílabas, essas coisas assim. Ele tem 

dificuldade. Até no nome dele, ele não faz [...] (M1E1; M2E4; M3E2; M4E3). 

  

Essas formulações registradas quanto à evolução da aprendizagem do aluno com 

DI nos indicam que o que importa acentuar é o verdadeiro papel da escola nesse processo, 

estando em comum acordo com a opinião de Oliveira (2005), quando esta autora nos coloca 

que a aprendizagem do aluno com deficiência não deverá restringir-se apenas às suas 

condições de desenvolvimento biopsicossocial, mas que também deverá ser trabalhando o seu 

potencial de aprendizagem. E nesse caso em específico, as famílias esperam que esse 

potencial esteja direcionado ao processo de aquisição da alfabetização. Nessa direção, deve-se 

levar em consideração, ainda, que a alfabetização é um problema real de política pública 

nacional (OLIVEIRA, 2015). 

Estas observações preliminares nos mostram um sentimento latente de 

insatisfação na fala das mães, ao relatarem que a escola não fez tudo o que poderia para 

maximizar as chances de aprendizagem de seu filho, o que é até certo ponto compreensível, 

dadas as limitações e dificuldades apresentadas aqui pelos professores, coordenadores 

pedagógicos e dirigentes escolares.  

 

6.7.8 Expectativas da família em relação à aprendizagem do aluno(a) 

 

Quanto às expectativas da família em relação à aprendizagem de seu filho, o que 

esteve mais presente foi o desejo de que estes sejam alfabetizados. Para Weiss (2003, p. 95), 

“A alfabetização é resultante da interação entre a criança, sujeito construtor do conhecimento, 

e a língua escrita.” É um processo dialético que envolve a apropriação da escrita, bem como 

de si mesmo, uma vez que a criança passa a ser usuária e produtora da escrita. 

É importante frisar o papel da alfabetização, uma vez que a mesma fomenta 

fatores que tendem a preparar a pessoa para viver em sociedade de forma mais independente e 
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autônoma possível. Todavia, essa autonomia seria conquistada, inicialmente, através da 

interação do aluno com deficiência, com seus pares na classe comum, fazendo dele um agente 

participativo, que contribuiria verdadeiramente para a constituição de um saber partilhado 

(FIGUEIREDO; POULIN; GOMES, 2010). 

Os depoimentos que se seguem ressaltam esse desejo latente da família em que o 

filho aprenda a ler, a se alfabetizar. 

 

[...] o que eu espero, é que ele vai aprender, mas só que vai ter muito tempo, pra ele 

aprender alguma coisa. [...], a gente diz: faça neném, o nome dele letra assim, assim 

e assado, ele faz. E dias ele não faz.[...] O que eu espero é que a [...] consiga ler, 

consiga me trazer um... coisas poucas ela ler. Mas assim que ela consiga ler um 

texto grande. [...] Eu espero que ele melhore e continue na escola e quem sabe algum 

dia Deus abençoe e ele num sabe até ler (M1E1; M2E4; M3E2; M4E3). 

 

Essa preocupação quanto ao processo de aquisição de leitura dos filhos é 

compreensível, uma vez que “Nossa sociedade é uma sociedade gráfica, isto é, baseada na 

escrita. Saber ler e escrever significa ter acesso a um mínimo de sociabilidade, ter um mínimo 

de autonomia individual” (ORSO, 2008, p. 52). Ademais, depreende-se das falas dessas mães, 

que elas compreendem que há um tempo específico para seus filhos. Está presente a noção de 

Temporaneidade que, na fenomenologia heideggeriana “é a tarefa fundamental de uma 

interpretação originária do sentido do ser [...]” (Temporalität des Seins) (HEIDEGGER, 2005, 

p. 94). 

Uma outra mãe, ao ser indagada se para ela, o seu filho poderia ter aprendido 

mais, expressou a seguinte resposta: “Eu acho que não, porque a gente bota uma coisa pra ele 

fazer, e ele já vira pra outra. Uma pessoa assim eu acho que não dá pra aprender” (M2E4). A 

situação que esta criança se encontra é um tanto delicada, o que certamente dificulta sua 

aprendizagem, uma vez que a mesma encontra dificuldades em concentrar-se em algo. 

Contudo, “Parte-se da premissa de que toda criança é capaz de aprender, desde que suas 

particularidades na aprendizagem sejam consideradas” (BEYER, 2005, p. 69). 

 

6.7.9 Sugestões a respeito da avaliação da aprendizagem de seu filho 

 

Agora, caminhando para a próxima questão da entrevista, que é referente a 

sugestões que as mães dariam a respeito da avaliação da aprendizagem do seu filho, temos os 

seguintes relatos: 

[...] eu acharia assim, se tivesse uma escolinha pra eles, só pra eles, mesmo que não 

tivesse uma sala completa, mas tivesse uma boa parte, tudo da igualinha dele, e que 
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quando explicasse, explicasse tudinho só na posição deles, porque ali na sala dele só 

tem ele, os outros todos são diferentes (M1E1).  

Eu acho que o tempo é pouco pra conseguir que ela consiga mostrar o que ela é 

capaz (M3E2). 

[...] Pra aprender ele mais a ler; educar mais ele; conversar com ele, deixar ele mais 

calmo; ele é muito agitado (M4E3). 

 

As sugestões variam desde proporcionar um ambiente que houvesse mais diálogo, 

com maior tempo para realizar as avaliações, ao desejo de que a criança aprenda mais. Vale 

frisar que essas colocações estão inseridas na perspectiva de uma Educação Inclusiva, salvo 

pelos relatos das mães M1E1 e M2E4.  

 

6.7.10 Devolutiva das avaliações 

 

Agora, partiremos para a última análise, sobre como a família recebe o resultado 

da avaliação do aluno. Weiss (2003) advoga que a devolução poderá ser uma comunicação 

verbal feita ao final de toda avaliação, ao qual é relatado aos pais e ao aluno (sempre que 

oportuno) os resultados obtidos ao longo desse processo avaliativo.  

Weiss (2003) também nos coloca que a dificuldade da devolução nem sempre está 

num relato organizado resultante do processo de avaliação, mas principalmente na 

mobilização emocional que engloba os pais, onde normalmente envolve situações ligadas ao 

negativo ou ao conformismo. Nesse ínterim, temos a seguinte colocação de uma mãe 

entrevistada: “Sempre dizem assim, que tem que passar ele todos os anos, né?” (M2E4). Mas 

a aprovação desse aluno não deveria ser automática, pois isso desconsidera uma série de 

fatores e variáveis envolvidos nesse processo, principalmente a desvalorização da real 

situação e do desenvolvimento pedagógico desse aluno. 

Logo, seguindo para o passo seguinte, continuaremos com a análise das 

devolutivas das avaliações, ao qual tem-se mães que passaram o ano inteiro e não 

compareceram à escola, outras que atribuem o baixo desempenho em relação a notas à 

deficiência da criança, bem como ao fato de não saberem ler. Também se pode contar com 

mães que olham apenas o que a criança acertou, desconsiderando o erro nas avaliações. Tudo 

isso foi observado de acordo com as seguintes respostas:  

 

Olha, o resultado, eu não acho assim tão positivo não porque ele não entende. Ele 

não entende. A gente ler, a gente explica, mas quando a gente não sabe ler, aí fica 

mais difícil de você entender (M1E1). 

Esse ano ainda não fui na escola receber o boletim dele (M2E4). 
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Olha, quando eu olho assim que ela conseguiu ler alguma coisa, que ela conseguiu 

acertar alguma coisa, acertou. A nota eu nem olho tanto, eu olho o acerto. Eu sou 

besta, eu já começo a chorar (M3E2). 

As vezes tem coisas que ele não sabe, aí a nota dele é muito baixa, e o professor diz 

que é através do problema dele também, não pode forçar muito ele, porque às vezes 

ele não quer fazer (M4E3). 

 

De acordo com as diretrizes da Educação Inclusiva é de responsabilidade da 

escola manter as famílias informadas quando ao desenvolvimento pedagógico de seus filhos, 

bem como discutir os resultados das avaliações, e as intervenções pertinentes; mas tal 

procedimento nem sem sempre acontece, conforme a fala de uma das mães: “Pra falar a 

verdade, esse ano, ela [professora] não me chamou nenhuma vez na escola não [...]. A 

primeira [reunião de pais] que teve eu soube por causa dos outros [...] eles nunca mandaram 

me chamar para falar da avaliação” (M2E4). 

O comprometimento da família também deve ser considerado, e a educação das 

crianças com DI não devem ficar apenas a cargo da escola, uma vez que o que se almeja é a 

efetivação da inclusão através da oferta de uma educação de qualidade, e “a qualidade não 

acontece por si mesma. Ela deve ser construída no dia-a-dia da escola por todas as pessoas 

direta ou indiretamente envolvidas no processo educacional” (MEZOMO, 1994, p. 141). 

Logo, uma escola não deveria passar um ano inteiro sem manter contato com os 

responsáveis por um aluno, principalmente este sendo detentor de um quadro de deficiência, e 

como consequência, apresentar determinadas especificidades, que requerem uma atenção e 

uma conduta diferenciada para com o trato dessa criança. Ao mesmo tempo, como pode uma 

mãe e/ou responsável passar todo um ano sem ir à escola do filho? Essa é uma postura que 

seguramente precisa ser revista. 

Este traço peculiarizante da responsabilidade coletiva pela educação ofertada aos 

alunos com deficiência encontra força nas palavras de Koetz (2010, p. 172), ao defender que: 

“Se todos pensam e discutem coletivamente, a responsabilidade pelos resultados é de todos, 

apesar do fundamental exercício profissional da equipe diretiva e dos docentes, o que os 

diferencia dos demais integrantes da escola”. 

A devolutiva de uma avaliação em uma perspectiva formativa possibilita aos 

docentes refletir quanto ao que foi trabalhado e o que foi alcançado com esse aluno durante 

um certo período pré-estabelecido, não se limitando a rótulos, notas, erros e acertos. Esse é 

um rico momento de troca de informações, e propício ao feedback quanto ao desenvolvimento 

e possibilidade de aprendizagem dos alunos (HOFFMANN, 2012; LUCKESI, 2005). 
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As unidades de informação desta pesquisa ancoram-se em uma abordagem 

fenomenológica, e encontram-se nos apêndices da dissertação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As considerações finais deste estudo são oriundas da articulação entre o 

referencial teórico da área da Avaliação Educacional, bem como da Educação Inclusiva, 

aliados a dados coletados em campo, provenientes de quatro escolas de Ensino Fundamental 

da rede de ensino de Jijoca de Jericoacoara, tendo por base uma análise hermenêutica 

fenomenológica heideggeriana. Embora esboce atributos de um texto conclusivo, em virtude 

de finalizar esta dissertação, pretende manter-se receptivo e acolhedor para o prosseguimento 

de novas descobertas e interpretações.  

O sentido buscado na investigação dos discursos dos professores, coordenadores 

pedagógicos, diretores escolares, familiares e alunos com deficiência intelectual, foi o de dar 

voz às suas angústias e anseios frente a inclusão e a avaliação educacional de alunos com DI, 

ressaltando seus desejos de verem clareadas as compreensões necessárias à consolidação da 

inclusão escolar, ganhando envergadura e consistência, ao se analisar suas falas, levando-se 

em consideração que a deficiência é um fenômeno humano pertencente às esferas individual e 

social, que requer a transposição de barreiras físicas e atitudinais, aquisição de acessibilidade, 

e principalmente da inclusão social (BEYER, 2005; OMOTE, 2004).  

Logo, os seres dos entes aqui investigados, sobre o que se apreendeu a vontade de 

interpretação, se torna real pela via do sentido e do tempo. Suas especificidades e 

características existenciais foram levadas em consideração, permitindo-nos o vislumbre do 

que é, assim como é, voltando as coisas para si mesmas. Com o descortinamento das coisas e 

das emoções, firmamos a nosso olhar e compreensão das coisas, o poder de vê-las e entendê-

las tal como nos chegaram desde o seu descobrimento, sem pré-julgamentos ou concepções 

prévias. 

Nessa perspectiva, este estudo pretendeu investigar a prática de avaliação da 

aprendizagem junto a alunos com DI incluídos em classes regulares do Ensino Fundamental 

da rede pública do município de Jijoca de Jericoacoara-CE. 

Os Objetivos específicos foram os seguintes: 

• Pesquisar as concepções referentes à Deficiência Intelectual, Inclusão 

Educacional e Avaliação da Aprendizagem dos professores; 

• Identificar os procedimentos e instrumentos avaliativos utilizados pelos 

professores junto aos alunos com DI; 
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• Conhecer as dificuldades relacionadas à avaliação da aprendizagem dos alunos 

com DI através de professores, coordenadores pedagógicos, alunos e seus familiares ou 

responsáveis; 

• Coletar sugestões do professor, coordenadores pedagógicos, alunos e seus 

familiares ou responsáveis para a melhoria da avaliação da aprendizagem desse alunado. 

O alcance do primeiro objetivo específico foi viabilizado através da análise das 

entrevistas realizadas com professores, inferindo-se a primeira categoria de análise do estudo, 

a saber, o professor e a avaliação da aprendizagem dos alunos com DI. 

Foi observado que alguns professores manifestaram um conhecimento limitado 

quanto a concepção do que seja deficiência intelectual, bem como aos mecanismos que 

envolvem os processos de ensino e aprendizagem desses alunos, estando em discrepância com 

o que preconiza a legislação vigente, em especial com os preceitos da Educação Inclusiva, 

bem como com a importância desse profissional do magistério para a educação como um todo 

(BRASIL, 1988, MITTLER, 2003). 

Entretanto, esses educadores reconhecem os alunos com DI enquanto seres em 

processo de desenvolvimento, compreendendo que os mesmos possuem necessidades 

educacionais diferenciadas e/ou específicas, o que requer, consequentemente, uma atenção 

diferenciada. Logo, a avaliação do ensino e aprendizagem recomendada pela legislação atual 

para esse alunado deverá obedecer aos preceitos de uma avaliação formativa, com enfoque 

nas possibilidades do aluno, respeitando-se o convívio com a diversidade, e com 

acompanhamento permanente junto ao estudante, possibilitando reajustes e intervenções no 

desenvolvimento do seu processo de ensino e aprendizagem, sempre que se fizerem 

necessários (BRASIL, 1996; DEPRESBITERIS, 2005; LUCKESI, 1984, 2005, 2011; 

PERRENOUD, 1999).  

Também é permitido observar que mesmo diante de suas limitações, esses 

docentes reconhecem a importância social da Inclusão Educacional, buscando sua identidade 

enquanto educador que está inserido em uma proposta inclusiva, admitindo, ainda, que o 

investimento e o vínculo que o aluno com DI estabelece com a escola, com seus colegas e 

com seu professor podem constituir uma condição essencial do bom desempenho, fomentando 

condições onde todos possam aprender (SANCHES, 2005; SANTOS, 2007; VYGOTSKY, 

1997; 1989). 

Contudo, não se pode negar o quanto é desafiadora a ideia de uma escola 

inclusiva e inovadora; um local em que qualquer aluno consiga desenvolver seu potencial e 

superar seus limites, ao qual deverá ser dotada de capacidade para atender alunos em 
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situações diferenciadas de aprendizagem, onde são respeitados os limites dos alunos, e eles 

vão aprendendo no seu ritmo, e se o ensino ao qual lhes for dispensado for, necessariamente, 

de qualidade (BONORA, 2010). 

No tocante ao segundo objetivo, que é referente a identificação dos procedimentos 

e instrumentos avaliativos utilizados pelos professores junto aos alunos com DI, foi elaborada, 

então, a segunda categoria de análise: concepções dos professores de como se deve avaliar 

a aprendizagem de alunos com DI. 

Quanto aos objetivos da avaliação da aprendizagem dos alunos com DI, os 

professores responderam que estas visam averiguar o que o aluno aprendeu em um período 

distinto, para registrar a nota - também utilizada no cotidiano dos demais alunos, mas sem 

ficar tão atrelada à Pedagogia do Exame, não se limitando a rótulos, notas, erros e acertos, 

valorizando mais o processo e a variedade de instrumentos, dentro dos postulados de uma 

avaliação formativa. Também ficou evidente que tais avaliações objetivam, ainda, realizar um 

diagnóstico sobre a aprendizagem do aluno com DI para uma posterior intervenção, 

fomentando possibilidades de superar as dificuldades observadas pelo professor 

(HOFFMANN, 2012; LUCKESI, 2005, 2011). 

Nessa direção, para Luckesi (1984, 2005, 2011), o maior objetivo da avaliação 

deverá ser a transformação social. Devendo, portanto, dotar o aluno de mecanismos que ele 

mesmo deve aplicar desde que a situação exija, culminando, portanto, no desempenho pleno 

de cada aluno. 

Ao que concerne à utilização de procedimentos e instrumentos avaliativos 

utilizados pelos professores junto aos alunos com DI, destacou-se a utilização de relatórios 

individuais, registros no diário de classe e fichas ou similares contendo indicadores e 

informações que registrem suas observações. Provas escritas, questionários, testes, exercícios, 

trabalhos individuais e coletivos também foram mencionados.  

Já os coordenadores pedagógicos orientam/utilizam diagnóstico, caderno com as 

atividades, testes, alfabeto móvel, atividades concretas, imagens e gravuras, desenhos, 

joguinhos e diálogo com os pais. 

Ao avaliar um aluno com DI, alguns educadores também responderam que sempre 

utilizam os mesmos instrumentos avaliativos que adotam com os demais alunos, enfatizando 

que embora aproveitem os instrumentos avaliativos direcionados aos demais alunos, eles 

tentam, sempre que possível, adotar instrumentos variados, realçando que nunca deixam de 

avaliar seu aluno com deficiência, mesmo relatando uma escassez de recursos favoráveis à 

execução dessa ação, presente enquanto uma realidade apontada por esses respondentes. 
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Entretanto, pessoas com deficiência intelectual precisam de instrumentos de avaliação que 

atenda às suas condições específicas. E tais instrumentos deverão possibilitar coletar 

informações que assegurem os objetivos de uma avaliação formativa, em conformidade com o 

conteúdo até então vivenciado (HOFFMANN, 2012; LUCKESI, 1984, 2005, 2011). 

Já em relação ao fato do(a) aluno(a) relatar alguma dificuldade em relação aos 

instrumentos usados pelo professor(a) para avaliação, foi colocado que o tempo dedicado à 

realização das mesmas é insuficiente para demonstrar tudo que o aluno tem potencial de 

demonstrar, bem como julgam as avaliações muito difíceis, uma vez que nem todos os alunos 

conseguem completar toda a avaliação, entregando-a incompleta: ou porque não houve tempo 

suficiente para concluí-la, ou porque não souberam como proceder com as demais questões 

que lhes foram disponibilizadas. 

Nessa direção, tem-se que levar em consideração que o nível de dificuldade das 

questões tem que estar proporcional ao nível de dificuldade dos conteúdos trabalhados em 

sala de aula. Essas questões também deverão ser as mais objetivas possíveis, além de adotar 

uma clareza da linguagem, uma vez que perguntas e questões de difícil compreensão poderão 

originar julgamentos e respostas inadequadas ou equivocadas (HOFFMANN, 2012; 

LUCKESI, 1984, 2005, 2011). 

Sob esse prisma, para Tyler, a verdadeira avaliação deve ser adequada às 

peculiaridades do aluno e da unidade de ensino (ESCORZA, 2003; GUBA; LINCOLN, 2011; 

VIANNA, 2000). 

A avaliação é desafiadora porque não conseguimos ver o que tem dentro da mente 

dos alunos, por isso precisamos de avaliação externa. Não podemos ver as habilidades, mas 

vemos os resultados. Logo, faz-se necessário melhorar a precisão da avaliação, precisando ter 

claro o que estamos avaliando, uma vez que a avaliação é uma ferramenta que possibilita 

conhecer, de modo confiável e válido, uma determinada realidade educativa (ANDRIOLA, 

1999; VIANNA, 2000). As avaliações em si não são a solução, mas podem ser ferramentas 

para melhorar a educação desses alunos. 

Ao que parece, os professores carecem de uma possibilidade psicométrica nos 

testes e avaliações que aplicam para os seus alunos com deficiência intelectual.  

Ao que concerne ao terceiro objetivo, referente a conhecer as dificuldades 

relacionadas à avaliação da aprendizagem dos alunos com DI através de professores, 

coordenadores pedagógicos, alunos e seus familiares ou responsáveis, é destacado por meio 

da terceira categoria de análise: sentimentos presentes no ato de avaliar alunos com DI. 
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Existe similaridade de sentimentos em relação a avaliação desses alunos. Os 

educadores não se sentem preparados ou confortáveis para fazê-lo nem tampouco sentem-se 

acompanhados durante esse processo. Os sentimentos representam um fundo da realidade dos 

professores e dos coordenadores pedagógicos envolvidos no processo de avaliação inclusiva, 

por vivenciarem o tradicionalismo da prática pedagógica ao que concerne à avaliação de 

alunos com deficiência intelectual (BEYER, 2010; CARVALHO, 2007). Sentimentos 

conflitantes formam expressados, variando desde insegurança, medo, à angústia por não saber 

se estão agindo de forma adequada.  

Avaliar a aprendizagem de alunos com DI foi encarada como uma atividade difícil 

e que requer uma sobrecarga extra de tempo, dedicação e diálogo. Uma sobrecarga para o 

professor de stress, solidão e impotência no decorrer desse processo. Logo, fica evidente a 

notória necessidade de um acompanhamento diferenciado, bem como ofertar formações 

continuadas que deem suporte a estes profissionais, e abordem o tema da avaliação 

educacional em uma perspectiva inclusiva, mais direcionadas aos alunos com essas 

especificidades. 

No que tange ao conhecimento das dificuldades relacionadas à avaliação da 

aprendizagem dos alunos com DI por parte do próprio aluno com DI, seus familiares ou 

responsáveis, é frisado a inadequação das avaliações, não estando, as mesmas, adequadas ao 

nível de aprendizagem e desenvolvimento desses alunos. Também foi colocado que o tempo 

dedicado à realização dessas avaliações é insuficiente, fazendo com que a criança não consiga 

demonstrar todo o seu potencial de aprendizagem. 

O ato de avaliar um aluno com DI requer especificidades, porque este é um 

segmento de alunos que tem suas peculiaridades, uma vez que ao falarmos da educação da 

criança com DI, é importante conhecer o modo como ela se desenvolve, porque essa criança 

não é formada apenas por seus defeitos, devendo, a mesma, ser considerada na sua totalidade 

de ser (VYGOTSKY, 1997; 1989). 

No tocante ao quarto e último objetivo, referente à coleta de sugestões do 

professor, coordenadores pedagógicos, alunos e seus familiares ou responsáveis para a 

melhoria da avaliação da aprendizagem desse alunado, formulou-se, inicialmente, a quarta 

categoria de análise: sugestões para melhorar a avaliação do aluno com DI. 

As sugestões dos professores para melhorar a avaliação do aluno com DI 

coadunam com as sugestões dos coordenadores pedagógicos, bem como dos diretores 

escolares, a saber: 
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A necessidade de um maior aporte de material de apoio; formações continuadas 

com temáticas específicas e destinadas a esse público; maior acompanhamento para os 

professores que recebem uma criança com deficiência; avaliações externas e em larga escala 

adaptadas; dedicar mais tempo para essas crianças; a presença de um auxiliar em sala de aula 

e maior preparação da escola para receber esse aluno, também foram mencionadas.  

Os coordenadores pedagógicos ressaltaram, ainda, que a SME deveria atrelar a 

mesma importância de avaliar os alunos com deficiência, a que designa para os demais alunos 

sem deficiência. Também foi enfatizada a necessidade de acompanhamentos mais 

direcionados à temática da inclusão, bem como da avaliação educacional em uma perspectiva 

inclusiva, além de maiores orientações via SME, para que estas fomentem formações e 

recursos adequados às especificidades desses alunos. 

Os diretores escolares também ressaltaram a necessidade de formação continuada, 

acrescentando a utilização de relatório descritivo e detalhado, ao invés de contar apenas com a 

nota no boletim e/ou no histórico escolar desses alunos. Dedicar mais tempo e tentar satisfazer 

mais as necessidades desses alunos, com intuito de desenvolver e alcançar todo o potencial 

pedagógico dos mesmos, também foi enfatizado.  

Em relação aos familiares de alunos com DI, as sugestões seriam: disponibilizar 

mais tempo para a realização das avaliações por parte desses alunos; proporcionar um 

ambiente mais propício ao diálogo dos professores com esses alunos; e a existência de uma 

Escola Especial. Entretanto, no que diz respeito à última colocação, que seria a existência de 

uma escola especial, essa é uma proposta que vai na contramão dos preceitos da inclusão, uma 

vez que as crianças com deficiência precisam comungar do mesmo ambiente que as demais 

crianças sem deficiência, no período da aprendizagem, sendo a inclusão um processo mundial 

irreversível (BEYER, 2005; PEREIRA, 1990; SASSAKI, 2005b). 

Inferiu-se a necessidade de formações específicas, bem como maior entendimento 

quanto ao processo que envolve os mecanismos de ensino-aprendizagem dos alunos com DI. 

Também se observou que há um monitoramento escasso por parte da SME no que se refere ao 

processo de avaliação da aprendizagem desses alunos, não sendo as especificidades dos 

mesmos contempladas com a sistemática de avaliação local, o SAENJJ. 

Logo, diante das colocações até aqui explanadas, é-nos permitido observar que a 

escola não está conseguindo atender as necessidades pedagógicas específicas desse segmento 

de alunos, indicando que se esse aluno se encontra dentro de um ambiente escolar onde 

rareiam ou inexistem recursos favoráveis voltados às suas especificidades, os mesmos 

poderão não estar, necessariamente, recebendo uma educação apropriada e de qualidade. 
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Por fim, foi elencada a quinta e última categoria de análise. A mesma diz respeito 

à forma como a escola trabalha com a família sobre a avaliação do seu filho. 

Na concepção das famílias de alunos com DI, as avaliações que as escolas 

proporcionam para seus filhos são diferenciadas, adaptadas, e até certo ponto, 

individualizadas, uma vez que esses alunos têm seu próprio ritmo de desenvolvimento e de 

construção do conhecimento, o que necessariamente implica necessidades pedagógicas 

particulares (BEYER, 2005; VELTRONE, MENDES, 2011). Essas famílias também 

reconhecem que os resultados das notas de seus filhos são descartados, mas mesmo tendo 

ciência dessa ação, fazem questão que os mesmos realizem as avaliações, sejam as avaliações 

internas ou externas, e se sintam cada vez mais inclusos em sala de aula. 

É observado que há uma busca pelo equilíbrio de não subestimar, ou superestimar 

as competências dos alunos com DI no ato de avaliá-los. Entretanto, os sujeitos responsáveis 

pelo processo de aquisição do ensino-aprendizagem desses alunos não se sentem confortáveis, 

e nem preparados para lidar com o mesmo, tendo ciência de que poderiam estar fazendo mais 

por esses alunos. Há um permanente desafio por parte do professor no ato de sua ação docente 

na reflexão em torno da necessidade de adaptar as avaliações conforme as necessidades e 

potencialidades específicas dos alunos em situação diferenciada de aprendizagem (BEYER, 

2005; DEPRESBITERIS, 2000; HADJI, 2001). 

As exigências feitas ao sistema de ensino, em especial ao professor, para que seja 

efetivada a inclusão e a consequente avaliação inclusiva são enormes, mas as singularidades 

dos alunos são tão grandes, em virtude da diversidade que apresentam, que seus maiores 

esforços e intenções nem sempre responderão a todas as demandas específicas que 

determinados alunos poderão apresentar em sua aprendizagem, o que exigiria, 

inevitavelmente, uma pedagogia diferenciada (BEYER, 2005). 

Formações continuadas que abordem o tema da avaliação inclusiva e uma 

pedagogia que atenda as especificidades dos alunos com DI, aliada a uma maior atenção 

dedicada aos mesmos, foram elencadas como ponto de partida para ser revisto por parte do 

município palco desta pesquisa. Também se faz necessário rever a participação desses alunos 

nas avaliações em larga escala, e nas avaliações externas, aliado a um acompanhamento e um 

monitoramento mais consistente por parte da SME. Essas são perspectivas e propostas de 

intervenções que possibilitam novos estudos e novas metas de investigação norteados para o 

futuro. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

LINHA: AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Você está sendo convidado(a) por Sheila Maria Muniz (mestranda do Programa 

de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Universidade Federal do Ceará – UFC) como 

participante da pesquisa intitulada Avaliação da aprendizagem de alunos com Deficiência 

Intelectual: a experiência de professores do Ensino Fundamental em Jijoca de 

Jericoacoara-CE. Você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as 

informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos 

desta pesquisa sejam esclarecidos. 

O objetivo deste trabalho é investigar a prática da avaliação da aprendizagem de 

alunos com Deficiência Intelectual matriculados nas escolas regulares nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental da rede pública municipal de Jijoca de Jericoacoara-CE. Para a 

realização deste trabalho serão utilizados dados primários, coletados a partir da pesquisa de 

campo, que darão suporte à pesquisa qualitativa. Para atender às necessidades da presente 

pesquisa, serão realizados os seguintes passos: coleta de dados referentes ao senso escolar na 

Secretaria Municipal de Educação, e realização de uma entrevista semiestruturada, composta 

de questões relacionadas a avaliação da aprendizagem de alunos com Deficiência Intelectual 

no município. O tempo da entrevista está estimado em média de 30 minutos, e as questões 

totalizam seis (06). 

As entrevistas serão gravadas com um gravador Mp3, para facilitar a posterior 

transcrição e análise dos dados obtidos. Informo, por oportuno, que todos os dados coletados, 

bem como as gravações em áudio, serão tratados de forma impessoal, e utilizados para fins 

exclusivamente científicos, mantendo-se a confiabilidade e a confidencialidade das pessoas e 

das instituições pesquisadas. Sendo, portanto, resguardado o sigilo dos dados obtidos e o 

anonimato dos participantes da pesquisa. Esse material será trabalhado apenas pela 

pesquisadora supracitada. Os depoimentos receberão um código e serão guardados sob a 
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proteção de senha em arquivo em meu computador, sem qualquer possibilidade de 

identificação por terceiros. Os trechos que venham a ser citados serão realizados com a 

utilização de um código. 

Os benefícios esperados com o resultado desta pesquisa são: maior compreensão 

das práticas inclusivas realizadas nesse município, em prol da melhoria da qualidade da 

educação direcionada a alunos com Deficiência Intelectual; e reflexões sobre o 

acompanhamento da avaliação da aprendizagem dos alunos com Deficiência Intelectual via 

Secretaria Municipal de Educação, o que contribuirá para uma possível melhoria das práticas 

desenvolvidas no universo pesquisado no tocante às avaliações em uma perspectiva inclusiva. 

Convém destacar também que sua participação na pesquisa lhe implicará um risco 

de grau mínimo (toda pesquisa com seres humanos envolve riscos - Resolução 466/12), tendo 

em vista que não será utilizado nenhum tipo de intervenção fisiológica, psicológica ou social, 

resumindo-se apenas à entrevista semiestruturada, como já mencionado. Tais instrumentos 

caracterizam um grau mínimo de abordagem invasiva à sua intimidade; e nenhum risco à sua 

identidade profissional. Portanto, os riscos consistem em um potencial incômodo em 

responder as questões da pesquisa, por se tratar de um tema que se encontra em constante 

debate no Brasil, que é o caso da inclusão e da avaliação educacional de crianças com 

Deficiência Intelectual. 

O(a) senhor(a) terá os seguintes direitos: garantia de esclarecimento e resposta a 

qualquer pergunta;  garantia de que a qualquer momento, poderá recusar a continuar 

participando da pesquisa e, também poderá retirar o seu consentimento, sem que isso lhe traga 

qualquer prejuízo;  garantia de que as informações conseguidas através da sua participação 

não permitirão a identificação da sua pessoa, exceto aos responsáveis pela pesquisa, e que a 

divulgação das mencionadas informações só será feita entre os profissionais estudiosos do 

assunto. 

Caso haja gastos adicionais, serão absorvidos pela pesquisadora, uma vez que o(a) 

Senhor(a) não receberá nenhum valor referente a pagamento financeiro pela participação na 

presente pesquisa. 

Para tanto, gostaria de contar com sua colaboração, respondendo a algumas 

perguntas que lhe serão postas em uma entrevista semiestruturada. Para participar desta 

pesquisa, você não terá nenhum custo nem receberá qualquer vantagem financeira. 

Participando da pesquisa, você estará contribuindo para uma reflexão mais aprofundada em 

relação à temática.  
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Você receberá uma via desse termo, em que constam os contatos da pesquisadora 

e da orientadora, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a 

qualquer momento. 

Nos casos de dúvidas e esclarecimentos, procurar as responsáveis pela pesquisa 

nos seguintes endereços:  

 

 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 Eu, ________________________________________________, após ter recebido todos os 

esclarecimentos e ciente de meus direitos, concordo em participar desta pesquisa, bem como autorizo a 

divulgação e a publicação de toda informação por mim transmitida em publicações e eventos de 

caráter científico. Dessa forma, rubrico todas as páginas (TCLE com mais de uma página) e assino 

este termo, juntamente com o pesquisador, em duas vias de igual teor, ficando uma via sob meu poder 

e outra em poder do pesquisador.  

 

Local: _______________________________  Data: ____/____/____. 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

_________________________________ 

Sheila Maria Muniz 

PESQUISADORA 
 

 

 

Orientadora: Tania Vicente Viana 

E-mail / Telefone: taniaviana@secrel.com.br / 85.98878.2106 

 

Pesquisadora: Sheila Maria Muniz 

Instituição: Universidade Federal do Ceará – Faculdade de Educação – Programa de Pós-

Graduação em Educação. 

Telefone para contato: (88) 99710-8622 

E-mail: <sheylamuniz@hotmail.com> 



162 

 

APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS I 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

LINHA: AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 
 

PROJETO – AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL: A EXPERIÊNCIA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 

EM JIJOCA DE JERICOACOARA-CE 

 

INSTRUMENTO DE PESQUISA – ENTREVISTA SEMIABERTA COM OS DOCENTES, 

COORDENADORES PEDAGÓGICOS E DIRETORES ESCOLARES 

 

 

 

I – IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL 

 

Nome: __________________________________________Idade:_______Sexo:____ 

Formação acadêmica: __________________________________________________ 

Nível de Instrução: _______________________________________________________ 

Tempo de formação: ___________________________________________________ 

Experiência com Educação Inclusiva: _____________________________________ 

Vínculo Profissional: __________________________________________________ 
Escola: __________________________________________________________________ 

 

 

II –  AVALIAÇÃO DE ALUNOS COM DI 

 

1) Você tem formação para avaliar a aprendizagem de alunos com Deficiência 

Intelectual? 

2) Para você, como se deve avaliar a aprendizagem de alunos com DI? 

3) Como se sente ao avaliar esse alunado? 

4) Quais instrumentos e recursos que você utiliza para avaliar a aprendizagem dos 

alunos com DI? 

5) O que as formações continuadas colaboraram para auxiliá-lo nesse processo 

avaliativo? 

6)     Que sugestões você daria para melhorar a avaliação do seu aluno com DI? 
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APÊNDICE C – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS II 

 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

LINHA: AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 
 

PROJETO – AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL: A EXPERIÊNCIA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 

EM JIJOCA DE JERICOACOARA-CE 

 

INSTRUMENTO DE PESQUISA – QUESTIONÁRIO COM OS DOCENTES, 

COORDENADORES PEDAGÓGICOS E DIRETORES ESCOLARES 

 

 

1) Há quanto tempo você exerce sua atuação função: 

(   )  Professor: (   ) _____ meses;  (   )_____ anos 

(   )  Coordenador Pedagógico: (   ) _____ meses;  (   )_____ anos 

(   )  Diretor Escolar: (   ) _____ meses;  (   )_____ anos 
 

2) Já enfrentou alguma dificuldade para avaliar o aluno com deficiência intelectual?  

(   ) Não  (   ) Sim. Especifique: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3) As avaliações que você utiliza visam: 

 

 Sempre Às vezes Nunca 

Verificar o que o aluno aprendeu em determinado período para 

registrar a nota 

   

Realizar um diagnóstico sobre a aprendizagem do aluno para 

depois intervir 

   

Possibilitar ao aluno que, no momento da avaliação, ele possa 

superar as dificuldades observadas pelo professor(a) 

   

Este questionário objetiva consultar o professor que atua no Ensino 

Fundamental sobre a avaliação da aprendizagem de alunos com deficiência 

intelectual. Não é necessário identificar-se. Agradecemos a colaboração. 
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4) Você utiliza, na avaliação dos alunos com DI, os seguintes procedimentos ou instrumentos: 

 Sempre Às vezes Nunca 

Observação e registros das atividades diárias do estudante, 

podendo ser de forma individual e/ou coletiva 

   

Portfólios contendo atividades no caderno, folhas de exercícios, 

desenhos e outros trabalhos realizados em sala de aula 

   

Registros no diário de classe, relatórios, fichas ou similares 

contendo indicadores que registrem suas observações 

   

Trabalhos individuais e coletivos, exercícios, provas escritas e 

questionários 

   

 

5) Em relação aos cursos de Formação Continuada: 

 

 Sempre Às vezes Nunca 

Período em que ocorrem os cursos de formação 

continuada 

   

Frequência com que abordam o tema avaliação    

Abordagem da avaliação inclusiva    

 

6) Ao avaliar um aluno com DI, você: 

 Sempre Às vezes Nunca 

Utiliza os mesmos instrumentos que usa com os demais 

alunos 

   

Utiliza-se de instrumentais diferenciados    

Não avalia    
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APÊNDICE D – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS III 

 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

LINHA: AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 
 

PROJETO – AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL: A EXPERIÊNCIA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 

EM JIJOCA DE JERICOACOARA-CE 

 

INSTRUMENTO DE PESQUISA – ENTREVISTA SEMIABERTA COM OS PAIS 

 

 

1) Nome: __________________________________________________________________ 

2) Data de nascimento: ____ / ___ / ______   3) Sexo: __________________________ 

4) Grau de parentesco com o(a) aluno(a): _____________________________________ 

5) Idade do aluno(a): _____________________________________________________  

5) Qual a deficiência do aluno(a): ___________________________________________  

6) (    ) Congênita (    ) Adquirida   Como? _________________________________  

7) Como foi a reação da família ao receber o diagnóstico da deficiência? 

8) Frequenta ou frequentou alguma instituição de Educação Especial? ________________ 

Qual? _________________ Quanto tempo? _____________________________   

9) Qual a opinião sobre o direito de frequentar a escola regular? Pela família? Pela criança?  

10) Idade de ingresso na escola regular: ___________________   

11) Repetiu alguma série? _________Qual? ________ Idade? _____________  

12) Como a escola trabalha com a família sobre a avaliação do aluno?   

13) Quais são suas opiniões e sentimentos em relação: 

a) Interação com o professor(a): b) Interação com os outros alunos:     

14) O (a) aluno(a) recebe alguma ajuda na execução da tarefa  domiciliar? De quem?   

15) O que você acha da avaliação da aprendizagem realizada com seu filho(a)? 

16) Como a família recebe o resultado da avaliação do aluno(a)? 

17) O aluno(a) relata alguma dificuldade em relação aos instrumentos usados pelo 

professor(a) para avaliação? 

18) Como você define a evolução da aprendizagem do aluno(a)? 

19) Quais as expectativas da família em relação à aprendizagem do aluno(a)? 

20) Que sugestões você daria a respeito da avaliação da aprendizagem do aluno(a)? 
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APÊNDICE E - UNIDADE DE SENTIDO: PROFESSORES 

 

Depoimentos dos Docentes: avaliação de alunos com DI na perspectiva dos Docentes 

Unidades de Informação Depoentes 

O professor e a avaliação da aprendizagem dos alunos com DI  

A gente faz tarefas diferenciadas para aquela criança. [...] De acordo com o 

nível daquela criança [...] avaliar processualmente. [...] tem que avaliar dia-a-

dia, e todo avanço é bem-vindo. [...] tem que ter um acompanhamento muito 

individual com ele. Porque é assim, até a avaliação dos nossos alunos que não 

têm deficiência intelectual, deveria também ser assim, de uma forma que diz 

que é pra ser continuada, contínua, e não é. [...] Se a gente fizesse dessa forma, 

contínua e continuada, dava também pra avaliar essas crianças. 

P1E1, 

P2E1, 

P3E3, 

P4E1, 

P5E1 

Instrumentos e recursos utilizados para avaliar a aprendizagem dos alunos 

com DI 

 

[...] Portfólio, as atividadezinhas do livro, a questão também de você sentar 

com a criança, trabalhar com ele a imagem, textinho na sala [...]. Quando eu 

sento com ele, com uma atividade diferenciada, aí eu procuro avaliar. [...] A 

gente usa os materiais lógicos da escola, pra ele reconhecer. [...] Atividades 

diferenciadas, voltadas mais para a questão da alfabetização mesmo. 

Instrumental mais escrito mesmo. [...] Porque é assim, o sistema acaba nem 

exigindo que a gente avalie eles. Essa que é a realidade. E aí sim, a gente vai 

aos poucos, com algumas atividades que a gente vai fazendo, que são mínimas, 

não são muitas.  

P1E1, 

P2E1, 

P3E3, 

P4E1, 

P5E1, 

P6E2 

 

 

 

Sentimentos presentes no ato de avaliar alunos com DI  

Eu não me sinto preparada. Eu me sinto de mãos atadas. [...] Não me sinto 

segura. Me sinto incapaz, porque é muito difícil. Sabe-se que não é uma coisa 

fácil. E aí assim, pros demais a gente tem várias outras estratégias. Pra eles são 

poucas. 

Horrível! Horrível! A situação assim bem assim difícil, porque assim, a gente 

sabe que dava pra fazer mais, e a gente não consegue. A gente não tem recurso, 

a gente não tem ajuda. Não tem um trabalho específico pra ele, essa que é a 

realidade. [...] Eu me sinto apreensiva. Porque às vezes, eu fico com medo de 

não está avaliando da forma correta, por mais que eu tente estudar a melhor 

forma que eu não prejudique ela 

P1E1, 

P2E1, 

P3E3, 

P4E1, 

P5E1 

Contribuições das formações continuadas no processo avaliativo   

Fica um pouco a desejar. [...] Nesse ano, nenhuma contribuição teve não. Não 

teve nenhuma formação voltada pra esse tipo de avaliação não, mais é voltada 

pra turma inteira. Não, essa especificidade não. [...] Nada. Nunca foi falado 

nada. 

P1E1, 

P2E1, 

P3E3, 

P4E1, 

P5E1 

Sugestões para melhorar a avaliação da aprendizagem do aluno com DI  

[...] Material de apoio. Algumas atividades pra ajudar você, porque você já tem 

aquela quantidade de alunos, tem ainda que tirar aquele seu tempinho pra está 

elaborando atividades para aquela criança. Tipo formações também, pra está 

lhe orientando pra como você trabalhar com ele. [...] A sugestão é que a gente 

tinha que ser acompanhado. A escola tinha que ter um tempo com os 

professores que recebem criança especial. Esse aluno tem que está incluso sim, 

junto com os demais, mas a escola tem que se preparar. O professor tem que 

está mais preparado, e eu não me vejo preparada pra isso. 

P1E1, 

P2E1, 

P3E3, 

P4E1, 

P5E1 
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APÊNDICE F - UNIDADE DE SENTIDO: COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

 

Depoimentos dos Coordenadores Pedagógicos: avaliação de alunos com DI na 

perspectiva dos Coordenadores Pedagógicos 

Unidades de Informação Depoentes 

Instrumentos e recursos que você utiliza/orienta para avaliar a 

aprendizagem dos alunos com DI 

 

A gente às vezes faz um caderninho com as atividades. [...] Alguns testes. Às 

vezes alguma conversa com os pais [...] Então a gente já sabe que tem 

dificuldade de aprender a ler e a escrever, então tem que ser algo mais concreto; 

[...] um joguinho. [...] gravuras. [...] A gente faz sim um diagnóstico. [...] Tem as 

avaliações que os professores fazem mensal. [...] tem as atividades porque são 

diferenciadas. [...] o alfabeto móvel. Os recursos são muito poucos, e os 

instrumentos também, porque a gente não tem. Nem a parte essencial de 

conhecimento pra gente poder lidar, a gente não tem. [...] A gente orienta o 

básico. 

C1E1, 

C2E2, 

C3E1, 

C4E3 

Sentimentos presentes no ato de avaliar  

 Muito insegura. Às vezes eu me sinto impotente. A gente não se sente 

confortável. É difícil, eu não acho fácil não. 

C1E1, 

C2E2, 

C4E3 

Contribuições das formações continuadas no processo avaliativo   

[...] Eles só trazem pra gente orientações, assim como nós orientamos os nossos 

alunos. Porque assim, diante uma orientação da Secretaria de Educação, eles não 

têm um técnico específico dentro dessa amplitude. [...] As formações são mais no 

geral, aí elas não abrangem as crianças que têm necessidade não. Elas só 

orientam o que a gente deve trabalhar; que a gente tem que tirar o tempo dentro 

de sala de aula com os alunos, com o tipo de aluno com essas necessidades. Mas 

assim, uma orientação específica que você vai trabalhar assim, bem direitinho, a 

gente não tem. Essas formações não conseguem abranger. 

C1E1, 

C2E2, 

C3E1, 

C4E3 

Sugestões para melhorar a avaliação do aluno com DI  

Eu acho que partir logo de início da Secretaria de Educação. A mesma 

importância. [...] Então eu acho que precisa sim, ter um cuidado específico pra 

esse campo da questão da criança com deficiência. Ter uma formadora, ter uma 

pessoa que possa nos orientar, responder às perguntas. [...] É mesmo recursos; os 

recursos mesmo necessários que consigam mesmo avaliar. Não a gente achar 

algo que a gente acha que está certo. [...] ele tem que ser avaliado num todo. 

Num todo. Não somente naquela prova; não somente porque sabe ler ou 

escrever, é como lhe digo: é um todo. Formação continuada. 

C1E1, 

C2E2, 

C3E1, 

C4E3 

O SAEMJJ e a avaliação da aprendizagem dos alunos com DI  

Apenas eles [SME] dizem que essas crianças têm que fazer atividades 

diferenciadas, Mas quando as avaliações externas [SAEMJJ] vêm, elas não vêm 

diferenciadas. A gente sempre questiona isso. Vem igual pra todo mundo. [...] A 

própria avaliação em si, ela não vem preparada para aquele tipo de criança. [...] 

Vem a prova, a criança lá. Derruba no chão, faz um monte de desenho, e depois a 

moça que está aplicando a avaliação ela recebe a prova dele. Então está protegida 

pelo laudo, somente. E aquela prova não vai contar. 

 

A maioria das vezes a criança fica na sala de aula sem ser avaliada. 

C1E1, 

C2E2 

 

 

 

 

 

 

C4E3 
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APÊNDICE G - UNIDADE DE SENTIDO: DIRETORES ESCOLARES 

 

Depoimentos dos Diretores Escolares: avaliação de alunos com DI na perspectiva dos 

Diretores Escolares 

Unidades de Informação Depoentes 

Como avaliar a aprendizagem dos alunos com DI  

[...] a gente procura métodos, conforme a necessidade do aluno, aquilo no qual 

ele se identifica. [...] Infelizmente a gente tem poucos recursos. [...] A gente 

utiliza mais são atividades mesmo diferenciadas; usa alguns materiais como 

tinta, o computador. Recortes, trabalhar a coordenação motora, porque alguns 

deles têm dificuldade. O [aluno] ele gosta muito de trabalhar com desenhos.  

D1E2, 

D2E1, 

D3E3 

Sentimentos envoltos no ato de avaliar  

[...] é até gostoso você conversar com eles, você começar a compreender. Ele 

responde. Ele emite também da mesma forma, corresponde ao que você 

pergunta. Aqueles casos mais graves é que é mais complicado.  

 

[...] Um pouco insegura, porque como a gente ainda não tem um estudo profundo 

a respeito, eu ainda me sinto insegura. [...] Sinceramente, a gente se sente um 

pouco impossibilitado, achando que a gente está fazendo aquilo ali, mas assim... 

a gente sabe que não é o que ele realmente precisa ter. 

D1E2 

 

 

 

D2E1, 

D3E3 

As formações continuadas para o processo avaliativo  

Essas formações, elas nos ajudam bastante, porque são lá onde a gente tira as 

maiores dúvidas que a gente tem em relação a esses conceitos. 

 

De alguma forma ajuda. Não muito significativa. [...] As formações, assim, 

falando por esse ano, a gente não teve nenhuma. 

D2E1 

 

 

D1E2, 

D3E3 

Sugestões para melhorar a avaliação do aluno com DI  

[...] eu acredito que a questão mesmo de avaliar, eu sugeria que não fosse por 

nota. [...] Relatar tudo aquilo que eu venho acompanhando, que aí a mãe quando 

pegar, o outro profissional quando pegar, ele não vai pegar só o boletim com a 

nota, ele vai pegar ali o que foi que ele... qual foi o progresso dele [...] 

 

[...] Formação continuada seria uma boa. [...] Aí assim, a gente já tem a 

dificuldade de trabalhar, mas também tem o despreparo, porque não tem 

formações continuadas. 

D2E1 

 

 

 

 

D1E2, 

D3E3 

Nota dos alunos com DI  

A gente não dá conceitos, porque tem alguns que dão ótimo, bom; não, a gente 

dá a nota, que a média da criança é um seis. Mas dependendo da avaliação, 

dependendo do desenvolvimento dela, ela pode chegar a uma nota máxima. Que 

essa nota máxima vá até o dez, dependendo da aprendizagem, do 

desenvolvimento dela dentro de sala de aula.  

[...] Todas essas crianças elas são aprovadas, elas não ficam de recuperação, nem 

ficam também reprovadas, até porque, eles não têm nem como fazer.  

 

Mas assim, a gente... o sistema, nós temos o SIGE, que ele não enxerga isso. O 

aluno com deficiência ou sem deficiência, ele tem que ter uma nota de zero a 

dez, então a gente converte aquilo que a gente fez com ele em nota, pra gente 

não, digamos assim, prejudicar o aluno pra não passar de ano, a gente dá a nota 

dele. A gente nunca que dá uma nota mínima do que seis, é a leitura que a gente 

sempre faz é essa. 

D2E1 

 

 

 

 

 

 

 

D3E3 
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APÊNDICE H - UNIDADE DE SENTIDO: MÃES DOS ALUNOS COM DI 

 

Depoimentos das mães dos alunos com DI: avaliação de alunos com DI na perspectiva de 

suas mães 

Unidades de Informação Depoentes 

A relação do aluno com DI com seus professores  

Ele gosta dos professores. Acho que os professores cuidam bem dela. Acho bom. 

 

 

 

A [aluna] é dita por todos os professores que é uma menina atenciosa, educada, 

amorosa. 

M1E1, 

M2E4, 

M4E3 

 

M3E2 

 

Interação dos alunos com DI e seus colegas na escola  

Mais ou menos positiva. Tem alguns [colegas] que ela fala: - oh, fulaninho falou 

isso. [...] Alguns alunos criticam, batem nele. É porque ele bate também. 

 

Ele gosta dos coleguinhas. [...] as vezes eu venho assim num canto que ele ver as 

pessoas, ele conhece [...].  A maioria dos alunos ela vai à casa, traz bilhetinhos. 

Os coleguinhas mandam bilhetinhos pra eu assinar, para deixar ela passar um 

sábado [na casa deles], eu deixo. Não tenho o que reclamar muito não 

M2E4, 

M4E3 

 

M1E1, 

M2E4, 

M3E2 

Maneiras em que a escola trabalha com a família sobre a avaliação do seu 

filho 

 

É um pouco diferente dos outros, mas também faz. [...] Os outros fizeram na 

maneira que tem que fazer. Ele não é. Todo mundo sabe que não é como os outros, 

mas vem e faz a provinha dele do jeito que ele sabe fazer. [...] Só teve uma que eu 

não gostei. [...] Eu converso com a professora. Algumas avaliações são diferentes, 

outras dá pra ela acompanhar. Sobre as avaliações externas, então por causa do 

laudo, então não vai prejudicar nem a ela e nem a turma, então ela vem.  

A avaliação, as provas dele não é como os outros. É sempre diferente. Os outros a 

avaliação é mais coisada, e ele é mais simples, porque não tem a capacidade de 

fazer. 

M1E1, 

M2E4, 

M3E2, 

M4E3 

Como as mães enxergam a avaliação da aprendizagem do seu filho  

Eu acho que tem umas tarefas, umas coisas, que eu acho que não é bem pra ele. Eu 

acho forte pra ele. [...] Isso eu não domino muito não. É difícil ir alguma coisa 

[atividade] dele para casa. É difícil mesmo. Até porque, elas falam que vai pelejar 

pra ele fazer. [...] Eu não tenho o que me queixar. Não tenho não. [...] Eu acho 

muito bom, porque aprendeu cada vez mais coisas diferentes. A avaliação mede o 

que ele tá aprendendo. 

M1E1, 

M2E4, 

M3E2, 

M4E3 

O aluno com DI na Educação Inclusiva  

Minha opinião é que ele frequente, junto dos colegas, junto do professor, dentro da 

sociedade [...]  mesmo com a aprendizagem dele não sendo igual as outras, mas 

vem pra escola. [...] Acho que é muito bom pra ele, porque ele gosta. Faz bem pra 

ele, melhor que ficar só em casa. [...] Assim, pra mim, a minha filha é normal, 

então se ela é normal como os outros, ela tem que está em uma escola regular, 

incluída. É um direito que ela tem, então eu sempre busquei esse direito dela. [...] 

O direito que quanto mais frequentar as aulas, melhor pra eles, movimentar mais. 

Aprender mais, aprendizagem 

M1E1, 

M2E4, 

M3E2, 

M4E3 

A visão dos alunos com DI, através das falas de suas mães, sobre os 

instrumentos avaliativos utilizados pelos professores 

 

Só avisa que tem. Não diz que gosta ou não gosta. M1E1 
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Às vezes ela fala: ‘- Amanhã vou ter uma prova e vai ser muito difícil.’ 

Aí quando ela chega em casa eu pergunto: e aí foi difícil? E ela: ‘- Foi um 

pouquinho, mas deu certo. 

 

Mãe, prova difícil, mas eu fiz, consegui fazer algumas. 

 

M3E2 

 

 

 

M4E3 

A evolução da aprendizagem de seu filho(a)  

[...] na minha opinião, era pra ter sido mais um pouco.  

 

Muito positiva. Tudo que eu vejo que ela consegue. O trabalho da escola, do 

atendimento dela lá no NAPE.  

 

[...] Aprende algumas coisas. Pintura, jogar futebol, essas coisas assim, mas ler eu 

acho muita dificuldade, pra ele ler pra ver as sílabas, essas coisas assim. Ele tem 

dificuldade. Até no nome dele, ele não faz. 

M1E1 

 

M3E2 

 

 

M4E3 

Expectativas da família em relação à aprendizagem do aluno(a)  

[...] o que eu espero, é que ele vai aprender, mas só que vai ter muito tempo, pra 

ele aprender alguma coisa. [...], a gente diz: faça neném, o nome dele letra assim, 

assim e assado, ele faz. E dias ele não faz. 

 

[...] O que eu espero é que a [...] consiga ler, consiga me trazer um... coisas poucas 

ela ler. Mas assim que ela consiga ler um texto grande. [...] Eu espero que ele 

melhore e continue na escola e quem sabe algum dia Deus abençoe e ele num sabe 

até ler. 

M1E1, 

M2E4 

 

 

M3E2, 

M4E3 

Sugestões a respeito da avaliação da aprendizagem de seu filho  

[...] eu acharia assim, se tivesse uma escolinha pra eles, só pra eles, mesmo que 

não tivesse uma sala completa, mas tivesse uma boa parte, tudo da igualinha dele, 

e que quando explicasse, explicasse tudinho só na posição deles, porque ali na sala 

dele só tem ele, os outros todos são diferentes.  

 

Eu acho que o tempo é pouco pra conseguir que ela consiga mostrar o que ela é 

capaz. 

 

[...] Pra aprender ele mais a ler; educar mais ele; conversar com ele, deixar ele 

mais calmo; ele é muito agitado. 

M1E1 

 

 

 

 

M3E2 

 

 

M4E3 

Devolutiva das avaliações  

Sempre dizem assim, que tem que passar ele todos os anos, né? 

 

Olha, o resultado, eu não acho assim tão positivo não porque ele não entende. [...] 

A gente ler, a gente explica, mas quando a gente não sabe ler, aí fica mais difícil 

de você entender. 

 

Esse ano ainda não fui na escola receber o boletim dele. 

 

Olha, quando eu olho assim que ela conseguiu ler alguma coisa, que ela conseguiu 

acertar alguma coisa, acertou. A nota eu nem olho tanto, eu olho o acerto.  

 

As vezes tem coisas que ele não sabe, aí a nota dele é muito baixa, e o professor 

diz que é através do problema dele também, não pode forçar muito ele, porque às 

vezes ele não quer fazer. 

M2E4 

 

M1E1 

 

 

 

M2E4 

 

M3E2 

 

 

M4E3 
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