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RESUMO 

 

A avaliação da aprendizagem voltada para o aluno com deficiência é um elemento pedagógico 

de grande importância, que pode auxiliar ou dificultar a inclusão do aluno na instituição de 

ensino. A avaliação inclusiva deve ser prospectiva, realizando um diagnóstico das condições 

cognitivas emergentes do aluno que apresenta algum tipo de deficiência, não devendo limitar-

se à verificação das suas capacidades adquiridas. Esse tipo de avaliação superficial aparece 

como nociva, tendo em vista que pode rebaixar as expectativas dos profissionais da Educação, 

especialmente do professor, em relação a esse grupo específico. A inclusão educacional do 

aluno com deficiência se torna, portanto, um desafio, tendo em vista que as práticas cotidianas 

de todos os níveis de ensino ainda são fortemente influenciadas por concepções tradicionais 

de avaliação que acabam por excluir aqueles alunos que possuem maneiras diferenciadas de 

aprender e de vivenciar o mundo.  A presente pesquisa teve como objetivo geral realizar uma 

investigação da prática de avaliação da aprendizagem destinada aos alunos com deficiência 

matriculados em cursos de graduação e pós-graduação do Centro de Humanidades (CH) e da 

Faculdade de Educação (FACED) de uma Instituição de Ensino Superior (IES) da rede 

pública. Especificamente, intencionou-se: i) conhecer as dificuldades vivenciadas por alunos, 

professores e coordenadores na avaliação da aprendizagem de alunos com deficiência; ii) 

identificar as condições de acessibilidade referentes às práticas avaliativas; iii) reunir 

contribuições de alunos, professores e coordenadores para uma prática inclusiva de avaliação 

de aprendizagem. Para esse propósito, foi realizada uma pesquisa de natureza qualitativa, na 

forma de estudo de caso. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram a entrevista 

semiestruturada e o questionário. Foi realizada uma análise de conteúdo dos dados coletados. 

A amostra foi composta por: nove alunos com deficiência; sete coordenadores de curso e 

dezenove professores, perfazendo um total de trinta e cinco sujeitos. Os resultados revelaram 

que as adaptações realizadas para avaliar o aluno com deficiência ainda são insuficientes. As 

dificuldades se referem a uma formação docente inadequada, à falta de adequação física e 

estrutural e à ausência de uma maior discussão sobre o tema. As sugestões apontam para a 

importância de investimento em recursos materiais e humanos e para a adequação dos espaços 

físicos.  

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação da aprendizagem. Pessoa com deficiência. Educação 

Inclusiva. 



ABSTRACT 

 

 

The learning evaluation for disabled students is a pedagogic element of great importance; it 

tion 

conditions. Therefore, it should not be limited to the verification of their acquired capacities. 

That type of superficial evaluation seems to be harmful, because it can decrease the 

expectations of the professionals of Education, especially the teacher or professor, regarding 

that specific group. The educational inclusion of disabled students becomes, as a result, a 

challenge, because the daily practices of all the teaching levels are still very influenced by 

traditional conceptions of evaluation that exclude those students with differentiated ways of 

learning and living. The main purpose of the current research is to accomplish an 

investigation about the practice of learning evaluation for disabled students registered in 

graduate and postgraduate level courses of humanities and educational areas in a Public 

Institute of Higher Education. Specifically, this study aimed: i) knowing the difficulties lived 

by students, professors and coordinators regarding learning evaluation for disabled students; 

ii) identifying the accessibility conditions concerning the practices of learning evaluation; iii) 

gathering contributions of students, professors and coordinators for an inclusive practice of 

learning evaluation. Thus, a qualitative research was accomplished, as a case study. The semi-

structured interview and the questionnaire were used as instruments for data collection. A 

content analysis of the collected data was accomplished. The sample was composed by: nine 

five subjects altogether. The results revealed that the adaptations accomplished to evaluate the 

disabled student are still insufficient. The difficulties refer to an inadequate professor 

educational, to the lack of physical and structural adaptation and the absence of a larger 

discussion on the theme. The suggestions point to the importance of investment in material 

and human resources and the adaptation of physical spaces. 

 

KEYWORDS: Learning evaluation. Disabled students. Inclusive education. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos anos, muitas foram as formas de compreensão sobre a deficiência e as 

relações estabelecidas entre a sociedade e as pessoas que apresentavam algum tipo de 

deficiência. Predominantemente, na história, a pessoa com deficiência esteve vinculada a 

concepções supersticiosas, que traziam consigo práticas excludentes, discriminatórias e 

segregadoras. Na Era Moderna, com o advento do conhecimento científico e da ideia de 

respeito à diferença, é que se passou a destinar cuidados e tratamentos especializados à esse 

segmento da sociedade (ARANHA, 2001; FERNANDES, 2010). 

Os cuidados, inicialmente realizados em instituições que segregavam e apartavam a 

essas pessoas de sua comunidade de origem, com o passar dos anos e com os avanços do 

conhecimento nas diversas áreas, deram lugar à sua normalização para que ela pudesse se 

integrar à sociedade e, mais recentemente, à ideia de que a sociedade possa criar condições 

que garantam o seu acesso e a participação na vida comunitária. Esta última reflete o 

Paradigma Inclusivo, presente na legislação de âmbito nacional e internacional, que busca a 

equidade de oportunidades para todos (ARANHA, 2001; BEZERRA; FIGUEIREDO, 2010; 

FERNANDES, 2010). 

As conquistas obtidas nos documentos legais foram fruto de inúmeras lutas da 

sociedade civil, que tinham por objetivo possibilitar direitos iguais para todos e favorecer a 

construção de condições de acessibilidade, a fim de gerar um atendimento adequado para as 

pessoas com deficiência. A Legislação Brasileira - a Constituição Federal de 1988 e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº. 9394 de 20 de dezembro de 1996) - integra 

diretrizes que propõem a Inclusão da pessoa com deficiência. No âmbito educacional, 

enfatiza-se a importância da inserção desse alunado na escola de Ensino Regular, a presença 

de profissionais adequadamente capacitados e a existência de um atendimento que possa 

suprir as necessidades e as especificidades desses aprendizes (BRASIL, 2001a, 2007a). 

A Inclusão Educacional, no entanto, torna-se um grande desafio, tendo-se em vista 

que, tradicionalmente, as práticas educativas e avaliativas são pensadas para grupos 

homogêneos, padronizados e, portanto, acabam por excluir o aluno que apresenta condições 

diferenciadas de aprendizagem.  A Educação Inclusiva instiga reflexões no que se refere à 

avaliação da aprendizagem, gerando a necessidade de mudanças que possam contribuir para 



 12 

uma educação de qualidade, promotora de desenvolvimento para todos. Desse modo, a prática 

tradicional de verificação do sucesso ou fracasso do aluno tem sido bastante criticada pelos 

profissionais da Educação, devido aos seus aspectos elitistas, excludentes e discriminatórios. 

Na atualidade, há uma valorização dos modelos avaliativos que propõem uma avaliação de 

caráter continuado, que atenta para a construção da aprendizagem individual (HOFFMANN, 

2005; LUCKESI, 2001; PERRENOUD, 1999). 

A atual LDB que rege o Sistema Educacional Brasileiro prevê, para o alunado da 

Educação Especial, uma prática avaliativa na perspectiva formativa, de acompanhamento 

permanente junto ao estudante e que considere os aspectos individuais da aprendizagem, 

realizando um diagnóstico do que foi aprendido e favorecendo a aproximação do professor 

junto ao agir e pensar do aluno e deste com o objeto de conhecimento. Recomenda ainda a 

realização de adaptações sempre que necessário, com o emprego de recursos adequados às 

necessidades de cada aprendiz. Contudo, as práticas educacionais ainda se centram em 

atividades que enfatizam a exposição do professor e a passividade do aluno, que deve 

reproduzir a informação memorizada nos momentos de avaliação. Desse modo, as ações 

educativas cotidianas de todos os níveis de ensino ainda se encontram vinculadas às práticas 

de uma avaliação somativa, segmentada, pontual e entendida como um momento distinto e 

separado da prática de ensino (BRASIL, 2001a; HADJI, 2001; HOFFMANN, 2005). 

A Pedagogia do Exame1 ainda se encontra presente nos nossos meios educacionais, 

priorizando notas e exames em detrimento do real aprendizado do aluno. Se prejudica o 

desenvolvimento dos alunos de forma geral, provoca consequências mais graves nos alunos 

que apresentam algum tipo de deficiência, pois apresentam modos singulares de 

aprendizagem de acordo com as especificidades do seu perfil. Apesar de solicitarem 

intervenções pedagógicas diferenciadas, capazes de atender suas necessidades e de promover 

o desenvolvimento das suas capacidades, o aluno com deficiência se depara com uma 

realidade de ensino e avaliação que se limita à classificação normativa e à identificação das 

suas limitações e dificuldades. Essa realidade não permite ao aluno com deficiência encontrar, 

no ambiente de ensino, um local para o desenvolvimento das suas potencialidades (BEYER, 

2005; FIÚSA; SANTOS; LIMA, 2008). 

                                                           
1 Termo utilizado por Luckesi (2001; 2005), referindo-se a uma prática em que as atividades docentes e discentes 
voltam-se para um treinamento em resolver provas.  Essa assunto será tratado na página 49, do capítulo 2. 
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A avaliação da aprendizagem da pessoa com deficiência deve considerar as condições 

cognitivas emergentes e as possibilidades de superação, não devendo, portanto, se limitar à 

verificação das capacidades consolidadas, do conhecimento previamente adquirido. A 

avaliação de verificação do desempenho escolar torna-se assim nociva, visto que ocasiona a 

realização de prognósticos negativos do aluno com deficiência, que será visto como detentor 

de uma condição de aprendizagem debilitada (BEYER, 2005). 

No Ensino Superior, a realização de uma prática avaliativa inclusiva torna-se, 

igualmente, um desafio, porquanto as práticas encontradas na universidade ainda se centram 

na reprodução do conhecimento, no instrucionismo e na verificação da aquisição de 

informações pelo aluno. A avaliação na Instituição de Ensino Superior (IES), além de 

ponderar as diferenças individuais de aprendizagem, deve incluir como objetivos avaliativos a 

flexibilidade e autonomia do estudante, uma vez que a IES tem como papel fundamental 

formar o aluno para o exercício da cidadania, reconstruir continuamente o saber, e formar 

pessoas autônomas, capazes de pensar, intervir e influenciar o seu ambiente para além dos 

muros da universidade.  A avaliação deve promover a pesquisa, a elaboração particular de 

cada sujeito, a habilidade de argumentar, contra-argumentar e questionar do aluno (DEMO, 

2004). 

Todas essas considerações conduziram à formulação do problema da presente 

pesquisa: como se apresenta a avaliação da aprendizagem de alunos com deficiência no 

Ensino Superior? O objetivo geral deste estudo foi, por conseguinte, realizar uma investigação 

da prática de avaliação da aprendizagem destinada aos alunos com deficiência matriculados 

em cursos de graduação e pós-graduação do Centro de Humanidades (CH) e da Faculdade de 

Educação (FACED) de uma IES da rede pública. Especificamente, intencionou-se: i) 

conhecer as dificuldades vivenciadas por alunos, professores e coordenadores da IES na 

avaliação da aprendizagem de alunos com deficiência; ii) identificar as condições de 

acessibilidade referentes às práticas avaliativas; iii) reunir contribuições de alunos, 

professores e coordenadores da IES para uma prática inclusiva de avaliação de aprendizagem. 

O primeiro capítulo apresenta o cenário histórico da pessoa com deficiência desde a 

Idade Antiga até os dias atuais. Nesse percurso, são apresentadas as formas de compreensão 

sobre a deficiência e o tratamento destinados a essas pessoas nos diversos períodos da 

história. Também são abordados os paradigmas da relação entre a sociedade e a pessoa com 
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deficiência, a regulamentação dos direitos da pessoa com deficiência e a história da Educação 

Especial no contexto brasileiro.  

O segundo capítulo realiza uma reflexão sobre a avaliação da aprendizagem. Essa 

importante tarefa docente ainda se divide entre o discurso inclusivo, que visa promover o 

desenvolvimento e a aprendizagem de todos os alunos, e a realização de práticas carregadas 

de influências excludentes, de verificação e atenção para as notas. Neste capítulo, encontra-se 

um breve histórico sobre a avaliação educacional, as práticas presentes no contexto brasileiro 

e, por fim, a proposta da Avaliação Mediadora, que enfatiza o papel do professor, 

apresentando-o como mediador entre o aluno e o conhecimento, bem como a necessidade de 

uma ressignificação da prática avaliativa na sala de aula, de forma a torná-la uma atividade 

promotora do conhecimento. 

O terceiro capítulo aborda a avaliação da aprendizagem voltada para o aluno com 

deficiência e os desafios para a realização dessa avaliação no Ensino Superior. Alerta para o 

fato de que a existência de uma legislação com princípios inclusivos não é garantia para a 

efetivação de uma verdadeira inclusão no Sistema Educacional Brasileiro. Neste capítulo, 

versa-se sobre a importância das necessidades específicas do aluno com deficiência ao 

realizar a prática avaliativa, considerando-se a prática voltada para o aluno com deficiência 

física, visual e auditiva. Essas reflexões visam à equiparação de oportunidades educacionais 

para todos, fator importante para a efetivação da Inclusão Educacional. Em seguida, 

apresentam-se os desafios para a avaliação da aprendizagem no Ensino Superior, que, além de 

apresentar práticas que devem incluir todos os alunos que estão na instituição, deve também 

assumir o compromisso com a reconstrução contínua do conhecimento e com a formação para 

a cidadania. 

O quarto capítulo apresenta a metodologia utilizada na investigação. Aborda as 

características da pesquisa de natureza qualitativa, do estudo de caso e dos instrumentos de 

coleta de dados, tais como a entrevista semiestururada e o questionário. Apresenta, 

igualmente, os procedimentos utilizados para a análise dos dados e descreve a amostra, que 

foi composta por trinta e cinco sujeitos, sendo nove alunos que apresentam algum tipo de 

deficiência, sete coordenadores de curso e dezenove professores.  

Por fim, o último capítulo reserva-se à análise dos dados da pesquisa. Através da 

análise de conteúdo, são examinadas as narrativas dos alunos e coordenadores de curso, 

obtidas mediante a entrevista semiestruturada, bem como as respostas apresentadas pelos 
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professores ao questionário. As categorias auxiliam a identificar aspectos sobre a avaliação da 

aprendizagem: concepções, formação docente e práticas avaliativas; inclusão, relações 

interpessoais e acessibillidade; dificuldades encontradas e sugestões apresentadas pelos 

envolvidos no processo educativo da IES pesquisada.  

Desse modo, espera-se que o resultado da pesquisa realizada possibilite um maior 

conhecimento sobre as práticas avaliativas realizadas no ambiente do Ensino Superior e 

promova informações sobre as dificuldades existentes, as condições de acessibilidadade 

referentes às práticas avaliativas e sobre as contribuições dos envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem. 
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1 BREVE HISTÓRICO: CONCEPÇÕES, PARADIGMAS E LEIS SOBRE A PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA 

 

As concepções sobre a deficiência estão intrinsecamente relacionadas ao contexto 

histórico de cada época, de modo que as condições econômicas, sociais e culturais de cada 

período histórico influenciam a maneira de compreender e lidar com a diferença. O atual 

discurso da inclusão é fruto de um longo e complexo processo histórico, sendo então 

necessário compreender a representação social da deficiência (BEZERRA; FIGUEIREDO, 

2010; FERNANDES, 2010).  

No percurso da história da humanidade, há uma predominância de concepções e 

práticas sociais segregadoras e excludentes. A história da pessoa com deficiência é constituída 

por situações de maus-tratos, superstições, abandono, discriminação e ridicularização. 

Somente com o despertar da era Moderna é que a deficiência passa a ser compreendida como 

uma condição que necessita de tratamentos e cuidados adequados. Essa forma de 

compreender a deficiência inicia reflexões que desembocam no paradigma inclusivo, hoje tão 

presente nos discursos e nas leis de âmbito nacional e internacional.  

Pretendemos realizar uma reflexão sobre os vários períodos da história que 

desembocaram no paradigma inclusivo, tão valorizado no discurso da atualidade. As lutas das 

minorias foram de vital importância para a concepção de deficiência presente nos dias atuais e 

influenciaram a criação de inúmeros documentos legais que visam ao reconhecimento da 

pessoa com deficiência como ser de igual valor e, portanto, digno dos mesmos direitos.   

 

1.1 A pessoa com deficiência: cenário histórico  

 

Desde os tempos mais antigos e primitivos, a hostilidade se fez marca presente no 

tratamento com a pessoa que apresentava algum tipo de deficiência. Os comportamentos 

diferenciados e a aparência física de muitas pessoas com deficiência rompiam com as regras e 

normas e, portanto, eram vistas como ameaça à sociedade. As crianças nascidas com 

deficiência, se chegassem a sobreviver, eram sacrificadas ou morriam de forma precoce. Os 
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povos de algumas tribos indígenas matavam os recém-nascidos que apresentavam 

deformidade, porque não se adaptavam ao estilo de vida da comunidade. Devido à cultura 

nômade de algumas tribos, as pessoas idosas, de modo geral, sacrificavam-se - pensando fazer 

um bem para a comunidade - ou eram deixadas em lugares juntamente com animais ferozes, 

para que fossem devoradas (BEZERRA; FIGUEIREDO, 2010).  

A sobrevivência de uma pessoa com algum tipo de deficiência nos grupos 
humanos primitivos era, na realidade, impraticável, porque o ambiente físico 
se mostrava muito desfavorável e essas pessoas representavam, com efeito, 
um fardo para o seu grupo social. Possivelmente, não conseguiam 
sobreviver, pois não havia abrigo satisfatório para os dias de calor 
insuportável e as noites de frio intenso. Não existia, da mesma forma, 
comida em abundância e assim precisavam caçar para garantir a alimentação 
diária e guardá-la para a época do inverno [...] (FERNANDES, 2010, p. 16). 

A sociedade antiga que se destacou por suas práticas diferenciadas junto à pessoa com 

deficiência foi a egípcia. Existem evidências de que, há mais de cinco mil anos, essas pessoas 

se integravam em diferentes classes sociais, desde os escravos até os faraós. Os ensinamentos 

morais do Egito, dessa época, ressaltavam a necessidade de destinar respeito às pessoas com 

deficiência. Pessoas com nanismo não tinham qualquer impedimento físico para suas 

ocupações e ofícios, principalmente se dançarinos ou músicos. Os anões músicos trabalhavam 

em casas de funcionários ilustres, o que lhes rendia honrarias e funerais dignos. Também 

remonta do Egito Antigo, que foi conhecido como A Terra dos Cegos2, a mais antiga menção 

a doenças oculares - datada de 1533 a.C. a 1550 a.C. - e de documentos que abordam o 

tratamento e a cura de diversas doenças relacionadas à visão (FERNANDES, 2010). 

A pessoa com deficiência física exercia normalmente suas atividades na cultura 

egípcia, como revela a estela votiva3, que pode ser vista no Musseu Ny Carlsberg Glyptotek, 

em Copenhagen, na Dinamarca. Essa pedra retrata um homem com uma evidente deficiência 

física  anomalia na musculatura da perna esquerda e atrofia no pé esquerdo, provavelmente 

devido à poliomielite  identificado como ocupante de um cargo de grande responsabilidade 

para a época: porteiro do templo de um dos deuses egípcios (FERNANDES, 2010).  

                                                           
2 Os egípcios frequentemente eram acometidos por infecções nos olhos, que resultavam em cegueira. Na época 

A Terra dos 
Cegos foi feita por Hesíodo, poeta da Grécia Antiga (FERNANDES, 2010). 

3 A estela votiva é uma placa de pedra que retrata um homem bem posicionado na sociedade e que apresentava 
deficiência física.  É um artefato renomado nos meios da Ortopedia Mundial (FERNANDES, 2010). 
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Já nas sociedades ocidentais da antiguidade, a base econômica era a pecuária, o 

artesanato e agricultura, que eram práticas executadas pelos escravos, camada da sociedade 

considerada subumana e bens de posse de seus senhores, a quem deviam obedecer e servir. 

Nesse contexto, a pessoa só tinha valor se fosse útil para a realização das vontades e 

necessidades da nobreza. Assim, tanto os escravos de modo geral como a pessoa com 

deficiência não tinham valor humano, podendo ser descartadas e colocadas em situações de 

risco, visto que as obras, atividades e projetos a serem realizados eram mais importantes do 

que as pessoas (ARANHA, 2001). 

Na Grécia Antiga, existiam procedimentos oficiais de abandono e eliminação da 

criança disforme, como a legalidade do aborto  antes que começassem as sensações e a vida 

 para mães que já possuíssem um filho com deficiência. Por ser uma cultura que valorizava 

sobremaneira a beleza, as medidas proporcionais e a perfeição das formas, a pessoa com 

deficiência não era vista com bons olhos, sendo associada pela sociedade a maus presságios. 

Em Esparta, sociedade com costumes fortemente militares, as crianças com problemas físicos, 

frágeis ou imaturas eram jogadas em rochedos ou abandonadas. Consta que os romanos 

eliminavam filhos indesejados ou com alguma deformidade em esgotos (ARANHA, 2001; 

BEZERRA; FIGUEIREDO, 2010; FERNANDES, 2010). 

Na Roma Antiga, as práticas não eram muito divergentes. Aos pais que tivessem filhos 

com deformidade física, era oficialmente permitido que matassem seus filhos pela prática do 

afogamento. Há registros de que alguns pais abandonavam seus filhos no Rio Tibre ou em 

outros lugares sagrados. Os que sobreviviam se integravam aos circos - servindo de 

entretenimento para os mais abastados - ou eram explorados por esmoladores. Contudo, 

existem registros históricos de que alguns imperadores romanos apresentavam deficiência 

física, sendo a malformação nos pés a mais comum (FERNANDES, 2010).  

Com o crescimento e a expansão do Cristianismo na Roma Antiga, a prática de 

eliminação dos filhos com deficiência começou a ser combatida, pois todos passaram a ser 

considerados filhos de Deus, possuidores de uma alma e, portanto, merecedores de tratamento 

caridoso. A Bíblia faz referências ao cego, ao manco e ao leproso em situações de 

mendicância e de exclusão da sociedade, mas dignos de misericórdia. A partir do século IV, 

os cristãos começaram a alterar as concepções romanas e ergueram esforços para abrigar 

enfermos, idosos, indigentes e pessoas com os mais variados tipos de deficiência visando 
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acolher, tratar e até curar os males que acometiam as pessoas (ARANHA, 2001; 

FERNANDES, 2010).  

A Idade Média foi um período marcado pelo poderio da Igreja Católica na vida social, 

cultural e econômica da sociedade ocidental, bem como pela Inquisição e a Reforma 

Protestante. O conhecimento era de propriedade exclusiva da Igreja, não podendo ser 

questionado. Nesse período, prevaleceu a crença de que o nascimento de pessoas com 

deficiência resultava de castigo divino ou de possessão diabólica. Os supersticiosos atribuíam 

poderes especiais de feiticeiros e bruxos a essas pessoas.  

Fazia parte da prática da época a separação de crianças das suas famílias, 

pr

proporcionar diversão para a realeza. Embora submetidos ao ridículo, viviam em melhores 

condições que a maioria das pessoas da época (FERNANDES, 2010).  

Em grande parte por desconhecimento das doenças e de suas causas, na Idade Média, a 

sociedade associava a presença de algumas deformidades físicas com o demônio. Desse 

modo, muitas pessoas com deficiência foram perseguidas, julgadas e executadas como 

feiticeiros ou bruxos pela Inquisição4. Esses atos da Igreja Católica eram legitimados pela 

compreensão de que o homem seria a imagem e semelhança de Deus, visão que contrastava 

com a deficiência.  

Por outro lado, a Reforma Protestante5, rejeitando a venda de indulgências e outros 

procedimentos arbitrários em nome de Deus, assumiu uma postura oposta à da Igreja 

                                                           
4A inquisição do Santo Ofício era um julgamento de extrema violência, principalmente após a organização do 
Tribunal do Santo Ofício, no século XIII. A inquisão julgava aqueles considerados hereges por questionar os 
dogmas da Igreja Católica (MORAES, 1993).  

5 A Reforma Protestante surgiu por volta do século XVI, como protesto à corrupção e a decadência moral da 
Igreja Católica e foi responsável por gerar uma cisão na cristandade. A crescente onda de corrupção, a venda de 
indulgências, de relíquias religiosas, de cargos eclesiásticos importantes, a concubinagem do clero e os abusos 
políticos cometidos pelo papa foram fatores que colaboraram para o agravamento da situação da Igreja ao longo 
dos séculos XV e XVI.  Em outubro de 1517, o monge agostiniano e professor universitário Martinho Lutero 
(1483-1546) afixou na porta da catedral Wittenberg, na Alemanha, 95 teses em que denunciava e protestava 
contra a venda de indulgências. Lutero foi excomungado pelo papa e, em protesto, queimou em público a bula 
papal que o condenava. Recluso em um castelo, Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão (o que era 
proibido na época). As três ideias básicas do luteranismo são: i) não deve haver intermediação entre o homem e 
Deus; ii) a Igreja não é a única capaz de interpretar a Bíblia; iii) ninguém tem a delegação da justiça divina e o 
fiel jamais teria a certeza da salvação de sua alma após a morte. Essas ideias contrariavam os dogmas da Igreja 
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Católica: rigidez ética, religiosa e moral, bem como intolerância ao desvio. No entanto, em 

relação à deficiência, apresentava visões similares. De acordo com o próprio Lutero apud 

celeste a iluminar-lhe o intelecto; assim, dementes e amentes são, em essência, seres 

 com transtornos 

mentais eram entendidas como diabólicas e assim condenadas por Deus. A recomendação era 

que essas pessoas fossem aprisionadas e açoitadas para a expulsão do demônio.  

Tanto por parte da Igreja Católica quanto da Reforma Protestante, a deficiência era 

concebida como fenômeno metafísico, de natureza negativa, rejeitada por Deus por causa do 

pecado ou da possessão demoníaca. Na Idade Média, aparentemente, as pessoas com 

deficiência eram deixadas a sua própria sorte e sobreviviam pela caridade de outros 

(ARANHA, 2001). 

Esse período da história foi marcado por atitudes antagônicas frente à pessoa com 

deficiência. Ao mesmo tempo em que era vista como merecedora de cuidados e alimentos por 

ser considerada um filho de Deus, era também torturada, julgada, e, algumas vezes, 

condenada e morta, sendo sua deficiência compreendida como consequência punitiva de seus 

pecados. 

O período da Idade Moderna foi marcado por mudanças na configuração político-

econômica, na concepção de homem e de sociedade. Surgiu o capitalismo mercantil, que 

trazia consigo uma nova classe: a burguesia. Nesse período, a ideia de que os indivíduos não 

são necessariamente iguais e de que é preciso respeitar as diferenças começou a se consolidar. 

A Educação, até então assumida exclusivamente pela Igreja, passou a ser oferecida também 

pelo Estado com o intuito de preparar a mão-de-obra ao novo modo de produção. Também 

consta dessa época o surgimento dos primeiros conventos, asilos e hospitais psiquiátricos que 

eram, na verdade, locais para depósito de pessoas e não para seu devido tratamento 

(ARANHA, 2001). 

                                                                                                                                                                                     

Católica e logo espalharam-se pela Alemanha e pela Europa, provocando conflitos sociais, políticos e religiosos 
(MORAES, 1993).  
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Na Europa dos séculos XVI e XVII, era grande o número de pessoas pobres, mendigos 

e deficientes. Tornou-se comum o abandono de crianças em átrios das Igrejas, portas de 

conventos e nas rodas dos hospitais6, devido, em grande parte, à pobreza das mães, que não 

tinham como cuidar de seus filhos. Os excluídos da sociedade eram levados para orfanatos, 

prisões ou instituições onde dividiam leitos miseráveis com várias pessoas, independente das 

suas condições de saúde e higiene. Também era uma prática da época a compra de crianças 

com deficiência nessas instituições, para que pudessem mendigar, despertando compaixão no 

próximo (FERNANDES, 2010). 

No que se refere à deficiência, surgiram novas ideias sobre a organicidade de sua 

natureza (fruto de infortúnios naturais), bem como a busca pela compreensão de causas 

ambientais. A deficiência passou a ser tratada por meio da magia, alquimia e da astrologia, 

métodos da insipiente Medicina. Surgiram, nessa época, relações diferenciadas entre a 

sociedade e a pessoa com deficiência, tais como as iniciativas de institucionalização total7 de 

tratamento médico e busca por estratégias de ensino. Nos hospitais, havia assistência para 

pessoas cegas e surdas e atendimentos em ortopedia para os mutilados na guerra. Locke, ao 

defender que o homem seria uma tabula rasa, a ser preenchida pela experiência, propôs a 

educabilidade da pessoa com deficiência mental, hoje chamada deficiência intelectual8 

(ARANHA, 2001; FERNANDES, 2010).   

Os avanços no conhecimento da fisiologia, patologia, química e biologia favoreceram 

o surgimento da Medicina Preventiva. A deficiência intelectual era considerada de causa 

hereditária e incurável, compreensão que relegava essas pessoas aos hospícios, asilos ou 

                                                           
6 As rodas de expostos eram rodas nas quais as mães abandonavam suas crianças. A expectativa era a de que as 
crianças colocadas nessas rodas seriam protegidas e preservadas. A primeira roda com essa finalidade data do 
ano de 1198, em Roma (FERNANDES, 2010). 

7 As Instituições Totais eram instituições asilares e de custódia, que se caracterizavam pelo isolamento de 
pessoas com deficiência da sociedade, mantendo-as em escolas especiais ou instituições residenciais encontradas 
em locais afastados das suas famílias de origem (ARANHA, 2001). 

8 Observa-se uma tendência mundial em utilizar a expressão deficiência intelectual em substituição à deficiência 
mental. O termo intelectual é mais apropriado, por referir-se ao funcionamento do intelecto especificamente e 
não ao funcionamento da mente como um todo. Outro fator para a mudança de nomenclatura reside no fato de 
poder-se distinguir melhor deficiência mental e doença mental, dois termos que têm gerado confusão. Vale 
ressaltar que o termo doença mental passou a se chamar transtorno mental. O termo deficiência intelectual 
passou a ser utilizado a partir da Declaração de Montreal sobre Deficiência Intelectual (2004), aprovada em 6 
de outubro de 2004 pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em conjunto com a Organização Pan-
Americana de Saúde (OPAS) (SASSAKI, 2002, 2005a). 
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cadeias locais. Já as pessoas com deficiência física eram cuidadas pelas próprias famílias ou 

colocadas em asilos (ARANHA, 2001). 

Uma das primeiras práticas marcantes que interferiram na relação da sociedade com a 

pessoa com deficiência foi o trabalho realizado por Jacob Rodrigues Pereira (1715-1780), no 

ano de 1747, na França: ele se propôs a ensinar surdos congênitos a se comunicarem. Seu 

trabalho obteve êxito e estimulou a busca por formas de lidar com outros tipos de deficiência. 

Por volta de 1842, na Suíça, Johann Jakob  Guggenbühl (1816-1863) abriu uma instituição 

para cuidados e tratamento residencial para pessoas com deficiência intelectual. Seus 

trabalhos chamaram a atenção para a importância de uma mudança no sistema, que apenas 

internava pessoas em instituições segregadoras. Embora logo tenha se deteriorado, essa foi a 

primeira experiência que trouxe a ideia e prática do cuidado institucional, já que as práticas 

predominantes apenas depositavam essas pessoas em instituições. Também é desse período o 

argumento de Philippe Pinel (1745-1826) que propunha atendimento e tratamento aos doentes 

mentais, visto serem pessoas que necessitavam de cuidado adequado. Essa ideia contrastava 

com a prática vigente em que eram tratados com violência e discriminação (ARANHA, 2001; 

FERNANDES, 2010). 

No ano de 1800, um adolescente com idade estimada entre 12 e 15 anos, isolado de 

todo e qualquer convívio humano, foi encontrado por um grupo de caçadores, errando nu 

pelas florestas de La Caune, em Aveyron, no sul da França. Mudo, aparentemente surdo, 

emitia grunhidos e sons estranhos, não reagindo às interpelações, nem a ruídos, cheirando 

tudo que pegava e andava de quatro. O menino foi levado à Paris aos cuidados do médico 

Jean Itard (1774-1838), que tentou educá-lo. Itard, considerado o pai da Educação Especial, 

investiu grande parte da sua vida na tentativa de educar o menino, apesar dele apresentar 

deficiência intelectual profunda. Seu trabalho foi relevante e de grande importância, pois 

apresentou a educação como resposta para os problemas associados à deficiência 

(FERNANDES, 2010). 

Outra figura de destaque foi o médico Edward Seguin (1812-1880), que, influenciado 

por Itard, criou o Método Fisiológico de Treinamento para estimular o cérebro com atividades 

físicas e mentais. Em 1837, o médico fundou uma escola para deficientes intelectuais e foi o 

primeiro presidente da Associação Americana sobre Retardamento Mental. Igualmente 

influenciado por Itard, Montessori (1870-1956) desenvolveu um programa de treinamento 



 23 

para crianças com deficiência intelectual baseado na manipulação sistemática de materiais 

concretos (FERNANDES, 2010). 

O século XIX ficou marcado na história das pessoas com deficiência, visto que houve 

uma consolidação da consciência de uma atenção especializada a essa pessoas e surgiram as 

primeiras organizações com o objetivo de compreender e estudar as características de cada 

deficiência. Os orfanatos, asilos e lares para criança com deficiência física foram difundidos e 

grupos para reabilitação dos feridos se organizaram, principalmente nos Estados Unidos 

(EUA) e Alemanha. 

O século XX impulsionou a melhoria da qualidade de vida para pessoas com 

deficiência, sobretudo por causa das técnicas desenvolvidas e dos instrumentos de auxílio. 

Recursos como cadeiras de rodas, bengalas, o ensino para surdos e cegos se aperfeiçoaram 

com o tempo e a sociedade organizou-se para enfrentar problemas decorrentes das sucessivas 

guerras para o atendimento às pessoas com deficiência. 

Na Europa, no período de 1902 a 1912, houve a formação e organização de 

instituições com a finalidade de destinar atendimento especializado de acordo com as 

peculiaridades de cada deficiência. Iniciou-se uma preocupação com as condições sanitárias 

dos ambientes que abrigavam essas pessoas e, nesse período, já se desenhava uma concepção 

de sua integração à sociedade, com participação ativa no cotidiano social. 

A Segunda Guerra Mundial, ocorrida entre os anos de 1939 e 1945, além de eliminar 

milhares de judeus e ciganos, também exterminou pessoas com deficiência. A estimativa é de 

que mais de duzentas e setenta e cinco mil pessoas com deficiência tenham sido executadas 

nos campos de concentração. Outras quatrocentas mil pessoas - suspeitas de apresentaram 

tendências hereditárias para a cegueira, surdez ou deficiência mental - foram esterilizadas. O 

desfecho da guerra, quando Hiroshima e Nagasaki foram bombardeadas pelos EUA, dizimou 

milhares de pessoas e as que sobreviveram apresentaram graves sequelas, necessitando de 

tratamento médico e reabilitação. Desse modo, com o fim da Segunda Guerra Mundial, 

muitos sobreviventes apresentaram sequelas físicas e mentais. As instituições voltadas para o 

atendimento à pessoa com deficiência então se consolidaram e visavam a alternativas para sua 

integração social, bem como o aperfeiçoamento de técnicas de auxílio para pessoas com 

deficiência física, auditiva e visual. 
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Somente a partir da década 1960, a ideia de integrar a pessoa com deficiência na 

sociedade começou a se consolidar. No entanto, essa concepção, baseada no modelo médico 

de deficiência, entendia que o problema se encontrava na pessoa com deficiência, sendo 

necessário, portanto, a sua correção, melhora e cura para que pudesse fazer parte da 

sociedade. Assim, no modelo de integração, são inseridos, na sociedade, aqueles que, através 

de mérito pessoal ou profissional, conseguem utilizar-se de espaços físicos e sociais, bem 

como de programas e serviços sem qualquer modificação por parte da sociedade. Outra forma 

de integração é a inserção de pessoas com deficiência em ambientes separados dentro de 

sistemas gerais: escola especial junto à comunidade, classe especial na escola regular, setor 

separado dentro de uma empresa, horário exclusivo para pessoas com deficiência em clubes 

etc. No âmbito escolar, a inserção ocorre através de dois sistemas: o regular e o especial. O 

aluno com deficiência pode ser inserido na escola regular desde que seja capaz de 

acompanhar os alunos não-deficientes. Nenhuma dessas formas de integração satisfaz 

plenamente o direito de todas as pessoas com deficiência, pois a integração, com efeito, pouco 

exige da sociedade (SASSAKI, 2005b).  

Somente a partir da década de 1990, é que as primeiras experiências de Inclusão 

passam a ser realizadas e, gradativamente, o mundo tem caminhado para a construção de uma 

sociedade cada vez mais inclusiva. Essa nova perspectiva aponta para a importância da 

adequação dos sistemas sociais no atendimento à pessoa com deficiência, eliminando as 

barreiras que impedem a sua participação ativa na sociedade. A modificação da sociedade, 

nessa perspectiva, é pré-requisito para que a pessoa com deficiência possa desenvolver-se e 

desenvolver sua cidadania (SASSAKI, 2005b).   

Percorrendo a história da sociedade e de sua relação com a pessoa com deficiência, 

percebe-se a predominância de atitudes excludentes, segregadoras e discriminatórias. Os 

escassos conhecimentos sobre a deficiência favoreceram o surgimento de crenças e 

superstições que influenciaram negativamente a relação de pessoas não-deficientes com as 

que apresentavam algum tipo de deficiência. Com o surgimento do saber científico, foi 

reconhecida a necessidade de atendimento e tratamento específicos para essa população. Essa 

mudança de compreensão foi fundamental para o surgimento de ideias favoráveis à inclusão 

da pessoa com deficiência na sociedade.  

 

1.2 Paradigmas das relações entre a sociedade e a deficiência 
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Ao longo da história, tem sido observada a existência de vários paradigmas que 

permeiam a relação entre a sociedade e a pessoa com deficiência. Aranha (2001) refere-se à 

existência de três paradigmas que marcam essa relação: i) paradigma da institucionalização; 

ii) paradigma dos serviços e iii) paradigma de suporte. 

O primeiro paradigma formal adotado na relação entre a sociedade e a deficiência foi o 

paradigma da institucionalização. As pessoas com deficiência eram colocadas em instituições 

asilares e de custódia, denominadas Instituições Totais. Eram retiradas de sua comunidade de 

origem e colocadas em instituições situadas distantes da sua família. Ficavam isoladas do 

restante da sociedade para serem tratadas, protegidas ou educadas. Apesar de existir desde o 

século XVI, essas instituições só foram examinadas a partir de 1960, quando Erving Goffman 

(1922-1982) publicou Asylums9, em que definiu as Instituições Totais como lugar de 

residência e trabalho onde as pessoas excluídas da sociedade viviam em situação de 

enclausuramento. De acordo com Aranha (2001), a institucionalização afasta o indivíduo da 

sociedade, ligando-o à vida institucional, situação difícil de ser convertida. Há críticas 

relativas à ineficiência e à inadequação para a realização do que a instituição se propunha a 

fazer, que era recuperar as pessoas para a vida em sociedade. 

A década de 1960 foi marcada pelo movimento de desinstitucionalização, 

considerando que a instituição tinha mostrado seu fracasso ante a proposta de restaurar o 

funcionamento normal do indivíduo na sociedade, nas relações interpessoais e na sua 

produtividade para o trabalho e estudo. A ideia que surgiu em seguida foi a de que a 

residência ideal para qualquer pessoa seria com a família e o modelo educacional ideal seria o 

regular. 

Diante dessa modificação, se desenha o paradigma de serviços, que teve por objetivo 

oferecer, à pessoa com deficiência, a disponibilidade de condições de vida o mais próximo 

possível das normas e padrões da sociedade, oferecendo programas comunitários planejados 

com os serviços que se mostrassem necessários às demandas dessas pessoas. Como resultado, 

surgiram novas alternativas institucionais denominadas organizações ou entidades de 

transição. Essas entidades foram delineadas para enfatizar um grau de autossuficiência na 

pessoa com deficiência e a sua responsabilidade (ARANHA, 2001).  

                                                           
9 Obra traduzid  
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Ao se afastar a ideia de institucionalizar, foi criado o conceito de integração, 

fundamentado na ideologia da normalização, da aproximação aos níveis de normalidade. A 

ideia presente na integração era a de que a sociedade tinha de prover serviços para que esse 

segmento se adequasse à sociedade. A integração social das pessoas com deficiência 

intelectual surgiu nos países escandinavos, na década de 1950, na Dinamarca, mas, somente 

no final da década de 1960, iniciou-se a sua inserção das pessoas com deficiência nos 

sistemas sociais como trabalho, escola, família, dentre outros. No Brasil, o conceito de 

normalização só chega na década de 1970 (ARANHA, 2001; MIRANDA, 2008). 

Como exemplo de organizações que adotaram essa filosofia, encontram-se as casas de 

passagem e os centros de vida independente; no âmbito educacional, as escolas especiais e as 

classes especiais e, no âmbito profissional, as oficinas abrigadas e os centros de reabilitação. 

Nessas instituições, diversos profissionais ofereciam treinamento para a vida na comunidade, 

tais como atividades de higiene, cuidados pessoais, preparo de alimentos, limpeza domestica e 

outras atividades consideradas importantes para a vida independente (ARANHA, 2001). 

O modelo de atendimento a essas pessoas dava-se em três etapas bem delineadas: i) 

avaliação, quando os profissionais identificam o que o sujeito precisava modificar em si 

mesmo e em sua vida para que pudesse tornar-se o mais normal possível; ii) intervenção, fase 

em que os profissionais, norteados pelos resultados da fase anterior, ofereciam atendimento 

formal e sistemático de forma a ensinar, treinar e capacitar o sujeito e iii) encaminhamento do 

sujeito para a vida em comunidade, quando os profissionais consideravam-nas prontas para a 

vida independente. 

A ideia de normalização começou a perder forças quando se iniciaram as críticas 

advindas da academia e das próprias pessoas com deficiência, organizadas em associações. 

Essas críticas referiam-se à dificuldade de normalização e à própria expectativa de que a 

pessoa com deficiência se assemelhasse à pessoa sem deficiência.  

A partir de então, surgiu um novo paradigma: o paradigma de suporte. A ideia central 

era a de que a sociedade tem que se reorganizar para garantir o acesso da pessoa com 

deficiência a todos os serviços de que dispõe, independente do grau de comprometimento que 

apresente. A proposta é que haja uma avaliação, educação e capacitação na própria 

comunidade, que deve entendê-los como cidadãos que devem usufruir dos mesmos direitos 

dos demais. Assim, busca-se a disponibilização de suportes sociais, econômicos, físicos e 

instrumentais que viabilizem o acesso dessas pessoas a qualquer recurso que a sociedade 
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processo de ajuste mútuo, onde cabe à pessoa com deficiência manifestar -se com relação a 

seus desejos e necessidades e à sociedade, a implementação dos ajustes e providências 

(ARANHA, 2001, p. 19).  

Quanto à diferença entre Integração e Inclusão, Aranha (2001) esclarece que, embora 

partam do mesmo pressuposto de igualdade de acesso, no primeiro conceito, o investimento 

recai nas mudanças do indivíduo, em direção à sua normalização, de modo que o trabalho 

realizado com as diferentes instâncias da sociedade (família, escola e comunidade) se dá de 

forma complementar ao processo de intervenção do sujeito. Já no segundo, as intervenções 

ocorrem tanto no desenvolvimento do sujeito quanto no reajuste da realidade social, com a 

necessidade de ajustes físicos, materiais, humanos, sociais, instrumentais e legais para que a 

pessoa com deficiência tenha condição de acesso ao espaço comum. Assim: 

[...] a grande diferença de significação entre os termos integração e inclusão 
reside no fato de que enquanto que no primeiro se procura investir no 

investir no processo de desenvolvimento do indivíduo, busca-se a criação 
imediata de condições que garantam o acesso e a participação da pessoa na 
vida comunitária, através da provisão de suportes físicos, psicológicos, 
sociais e instrumentais (ARANHA, 2001, p. 20). 

De acordo com Sassaki (2005b), quando o paradigma inclusivo é devidamente 

implementado no ambiente escolar, vemos na prática: i) escolas especiais transformando-se 

em centros de capacitação e apoio para professores e outros profissionais envolvidos na 

educação do aluno, enquanto as escolas regulares se transformam em unidades inclusivas; ii) 

aplicação da Teoria de Inteligências Múltiplas10 na elaboração, aplicação e avaliação das 

aulas; iii) incorporação dos conceitos de autonomia, independência e empoderamento nas 

relações da comunidade escolar; iv) práticas baseadas na valorização da diversidade, no 

respeito às diferenças, no desejo de acolhimento, na convivência harmoniosa e na crença de 
                                                           
10 A Teoria das Inteligências Múltiplas foi elaborada por Howard Gardner, que concebe a existência de sistemas 
distintos de inteligência que podem interagir entre si. De acordo com essa teoria, um elevado nível de habilidade 
em uma inteligência não significa um elevado nível em outra. Nessa abordagem, inteligência implica a 
capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos importantes para o ambiente ou comunidade cultural. Em 
sua proposição original, foram incluídas sete modalidades de inteligência: linguística, musical, lógico-
matemática, espacial, cinestésica, interpessoal e intrapessoal. Posteriormente, Gardner incluiu mais dois tipos de 
inteligência: a inteligência naturalista e a inteligência existencialista (ALENCAR; FLEITH, 2001; GARDNER, 
1995).  
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que todas as pessoas, por maiores que sejam as suas limitações, podem contribuir consigo 

mesmas, com as outras pessoas e com a comunidade e; v) adequação dos sistemas escolares 

às necessidades do aluno, levando-se em conta as seis dimensões da acessibilidade: 

arquitetônica, comunicacional, atitudinal, metodológica, instrumental e programática. 

A acessibilidade arquitetônica diz respeito à ausência de barreiras físicas aos 

ambientes internos e externos da escola, bem como aos transportes coletivos; a acessibilidade 

comunicacional, refere-se à ausência de barreiras na comunicação interpessoal, escrita e 

virtual; a acessibilidade atitudinal refere-se a práticas e programas de sensibilização da 

sociedade em geral, resultando em quebra de preconceito, discriminação, estigmatização, etc; 

a acessibilidade metodológica é a ausência de barreiras nos métodos e técnicas de estudo, de 

ação comunitária e de educação dos filhos; a acessibilidade instrumental refere-se à ausência 

de barreiras nos instrumentos e utensílios de estudo, nas atividades da vida diária, de lazer, 

esporte e recreação; a acessibilidade programática é a ausência de barreiras invisíveis 

embutidas em políticas públicas, em regulamentos e normas (SASSAKI, 2005b). 

Os vários paradigmas existentes estão atrelados a diferentes concepções da pessoa 

com deficiência. Levou-se muito tempo para superar o paradigma de institucionalização, que 

existiu por séculos, excluindo, segregando e tratando com preconceito a pessoa com 

deficiência. O paradigma de serviços trouxe consigo a ideia da igualdade de acesso e da 

integração do sujeito à sua comunidade, no entanto, o foco centralizava-se no sujeito, na sua 

normalização e na sua adequação à sociedade. Esse paradigma apresentou sua força por um 

período bem menor de tempo, logo sendo substituído pelo paradigma de suporte. Com este 

último, veio o conceito de inclusão, que hoje se faz tão presente em nossos discursos e nos 

documentos que regem a nossa vida em sociedade. Contudo, muito ainda falta para a 

efetivação desse último paradigma, pois ainda encontramos muito frequentemente ações de 

institucionalização e de integração em nosso cotidiano, perpetuando ainda práticas 

segregadoras.  Vale ressaltar que a inclusão não se refere apenas a pessoas com deficiência, 

mas a todos os cidadãos que buscam igualdade de acesso e de direitos em uma verdadeira 

democracia.  

  

1.3 Legislação Internacional  
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Ainda sob o impacto dos efeitos da Segunda Guerra Mundial, cuja crueldade 

desrespeitou a liberdade do ser humano e foi responsável pelo extermínio de milhares de 

pessoas, a Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) elaborou vários 

documentos para orientar o desenvolvimento de políticas públicas de seus países membros. 

No ano de 1948, a ONU proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos com o 

objetivo de enfatizar a importância do respeito aos direitos humanos, bem como de assegurar 

normas universais para o respeito à liberdade.  Destacam-se os artigos: 

Artigo 1  Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 
São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras 
com espírito de fraternidade. 

Artigo 2  Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 
estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de 
raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem 
nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. 

Artigo 7  Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer 
distinção, a igual proteção da lei [...] 

Artigo 26. 1  Toda pessoa tem direito à instrução [...]; 2  A instrução será 
orientada no sentido pleno do desenvolvimento da personalidade humana e 
do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades 
fundamentais [...] 

Artigo 27. 1  Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida 
cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do processo 
científico e de seus benefícios (BRASIL, 1998). 

A Declaração dos Direitos Humanos é um marco legal que inspirou inúmeros 

documentos internacionais e nacionais. Reafirmou o direito à liberdade, à igualdade, aos 

direitos civis, econômicos, sociais e políticos e os estendeu aos inúmeros segmentos 

anteriormente não contemplados (RODRIGUES, 2006). 

Após intensas críticas e debates sobre as limitações do paradigma da Integração, 

inicia-se, no âmbito internacional, a discussão sobre a importância da existência de uma 

Sociedade Inclusiva, baseada nas premissas de que todos têm igual valor. A existência da 

pessoa com deficiência faz parte da diversidade humana e deve haver respeito e valorização 

da diferença, visto que a diferença entre as pessoas é um princípio básico. A partir da década 

de 1980, o conceito de Sociedade Inclusiva se converteu em princípios da política de direitos 

humanos de organismos internacionais e nacionais. A ONU oficializou o embrião do conceito 

de sociedade inclusiva ao instituir, em 1981, o Ano Internacional das Pessoas Deficientes 

(RODRIGUES, 2006).  
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No ano de 1990, foi realizada em Jontien, na Tailândia, a Conferência Mundial sobre 

Educação para Todos, que proclamou a Declaração de Jontien. Esse documento abordou a 

importância da universalização do acesso à Educação e da promoção da equidade, 

observando-se os critérios de justiça e igualdade. Com isso, enfatizou a necessidade de 

medidas especiais para o acesso e permanência de pessoas com deficiência no sistema 

educativo. O Brasil, ao assinar a Declaração de Jontien, assumiu o compromisso de erradicar 

o analfabetismo e universalizar o Ensino Fundamental e, em decorrência, criou documentos 

legais para apoiar a construção de sistemas educacionais inclusivos em todas as esferas de 

governo (FERNANDES, 2010). 

Quatro anos depois da Conferência em Jontien, a Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) realizou, em Salamanca, na Espanha, a 

Conferência Mundial Sobre Necessidades Educacionais Especiais: Acesso e Qualidade. 

Nessa Conferência, foi assinada a Declaração de Salamanca, que apresentou, como objetivo 

específico, o atendimento educacional para os alunos com deficiência. A Declaração de 

Salamanca reafirmou a Educação como direito humano fundamental, e, portanto, estabeleceu 

que todos devem ter acesso a um ensino gratuito, obrigatório e de qualidade (FERNANDES, 

2010). 

Já no ano de 1999, na Guatemala, foi realizada a Convenção Interamericana para a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas com Deficiência. Essa 

convenção apresentou como objetivo eliminar todas as formas de discriminação contra os 

chamados portadores de deficiência11, bem como promover a sua integração plena à 

sociedade. Para esse propósito, estabeleceu que os países-membros tomassem medidas de 

caráter legislativo, social, educacional, trabalhista ou de qualquer outra natureza. As medidas 

contempladas no artigo III são:  

a) medidas das autoridades governamentais e/ou entidades privadas para 
eliminar progressivamente a discriminação e promover a integração na 
prestação ou fornecimento de bens, serviços, instalações, programas e 
atividades, tais como o emprego, o transporte, as comunicações, a habitação, 
o lazer, a educação, o esporte, o acesso à justiça e aos serviços policiais e às 
atividades políticas e de administração; b) medidas para que os edifícios, os 

                                                           
11 -se bastante popular. A crítica a 
esse termo decorre do fato de que essas pessoas não portam deficiência, visto que a deficiência é algo que a 
pessoa possui, não sendo possível portá-la ou não (como a carteira de identidade ou uma bolsa, por exemplo). 
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veículos e as instalações que venham a ser construídos ou fabricados em 
seus respectivos territórios facilitem o transporte, a comunicação e o acesso 
das pessoas portadoras de deficiência; c) medidas para eliminar, na medida 
do possível, os obstáculos arquitetônicos, de transporte e comunicações que 
existam, com a finalidade de facilitar o acesso e uso por parte das pessoas 
portadoras de deficiência; e d) medidas para assegurar que as pessoas 
encarregadas de aplicar esta Convenção e a legislação interna sobre esta 
matéria estejam capacitadas a fazê-lo (BRASIL, 2001b). 

No mesmo ano, foi aprovada, em Londres, a Carta para o Terceiro Milênio, com o 

objetivo de que as pessoas com deficiência fossem reconhecidas e protegidas do preconceito e 

da discriminação. Essa carta ressaltou a importância da eliminação de barreiras ambientais, 

eletrônicas e atitudinais, estabelecendo a igualdade de oportunidades para a pessoa com 

deficiência (FERNANDES, 2010). 

No ano de 2001, foi realizado em Montreal, no Canadá, o Congresso Internacional da 

Sociedade Inclusiva, onde foi elaborada a Declaração Internacional de Montreal sobre a 

Inclusão. O documento, conhecido como Declaração de Montreal, dirigiu um apelo aos 

governos e à sociedade em geral para desenvolver a inclusão em todos os ambientes, produtos 

e serviços. Reforçou também a necessidade de acesso igualitário à essas pessoas a todos os 

espaços da sociedade (FERNANDES, 2010). 

Os documentos legais internacionais foram gerados a partir de intensas lutas da 

sociedade civil em busca de seus direitos. Esses documentos garantem o direito igualitário da 

pessoa com deficiência, seu acesso livre aos diversos ambientes sociais e a uma educação 

gratuita e de qualidade. As diretrizes dos documentos internacionais influenciaram o 

estabelecimento de documentos legais em diversos países, inclusive o Brasil, e buscam 

assegurar a efetivação desses direitos, de modo que não constem apenas no papel, mas que 

sejam práticas reais, contribuindo de forma efetiva para o seu desenvolvimento pleno. 

 

1.4 Os alunos com deficiência no Brasil: práticas educativas e legislação 

 

No Brasil, o atendimento educacional para a pessoa com deficiência teve início 

somente na segunda metade do século XIX, ainda no Brasil Império, com a fundação de duas 

instituições na cidade do Rio de Janeiro: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, 

hoje denominado de Benjamim Constant; e o Instituto dos Surdos-Mudos, no ano de 1856, 
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hoje, Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) (FERNANDES, 2010; LEITÃO, 

2008; MIRANDA, 2008).  

Em todo o período do Brasil Império, essas foram as únicas instituições educativas 

criadas para o atendimento à pessoa com deficiência, e, ainda assim, não atendiam à demanda 

da população a que se destinava. 

Império senão o Instituto dos Cegos e o de Surdos-Mudos que, em 1874 contavam 

respectivamente, aquêle, 35, e êste 17 alunos, para uma população de mais de 12 mil cegos e 

10 mil surdos-  

Fernandes (2010) relata que essas duas instituições não tinham o apoio do poder 

público e, por decorrência de problemas financeiros e disciplinares, logo passaram a funcionar 

como asilos para inválidos, deixando de lado seu objetivo primeiro, que era o de servir como 

instituições escolares. Os alunos que ali ingressavam eram obrigados a trabalhar em troca de 

moradia e alimentação. A população atendida nessas instituições era constituída de pessoas 

pobres, vindas de outras culturas, infratores ou pessoas com formas graves de deficiência.  

O Asilo dos Inválidos da Pátria foi a primeira instituição brasileira para pessoas com 

deficiência física. Foi criada por D. Pedro II, na Ilha de Bom Jesus, na Baía de Guanabara, no 

ano de 1868, para atender os ex-combatentes da Guerra do Paraguai (1864-1870), que 

retornavam para o seu país doentes ou mutilados. Embora a Medicina de Reabilitação 

Brasileira não fosse capaz de atender às demandas dessa população, o atendimento aos feridos 

de guerra nessa instituição contribuiu para os avanços da Medicina no País. Vale ressaltar que 

essa não foi uma entidade criada com fins educacionais (FERNANDES, 2010). 

Nesse período, a educação para esse público se caracterizou por ações isoladas e o 

atendimento era voltado para cegos, surdos e, em menor quantidade, para pessoas com 

deficiência física. Já o atendimento para pessoas com deficiência intelectual praticamente 

inexistia. 

No início do século XX, iniciou-se o movimento da Escola Nova, que possibilitou a 

entrada da Psicologia da Educação e o uso de testes psicológicos para o diagnóstico de 

pessoas com deficiência intelectual. Essa corrente criticava o ensino tradicional e propunha 

uma reconstrução do sistema educacional brasileiro em que todos tivessem as mesmas 

oportunidades educacionais. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, divulgado em 
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1932, trazia pressupostos que revestiam a pedagogia de preocupação política e social 

(MIRANDA, 2008).  

Na década de 1920, o ideário da Escola Nova influenciou as reformas educacionais 

ocorridas no Brasil. Nesse período, vários professores-psicólogos foram trazidos ao Brasil e 

influenciaram os rumos da Educação Especial no País. Destaca-se o nome da psicóloga russa 

Helena Antipoff (1892-1974), que foi trazida para dirigir o Laboratório de Psicologia da 

Escola de Aperfeiçoamento, criado em 1929, em Minas Gerais (LEITÃO, 2008; MIRANDA, 

2008).  

Helena Antipoff apresentou uma proposta de organização da educação primária do 

Ensino Regular - baseada na composição de classes homogêneas - e a implantação de classes 

especiais nas escolas públicas para as pessoas com deficiência. Às crianças sem lesões graves, 

mas com dificuldades ou distúrbios de aprendizagem, foi dada a possibilidade de frequentar a 

escola; porém, sob o argumento de que os estudantes chamados excepcionais12 atrapalham os 

demais alunos, estes foram encaminhados às classes especiais (FERNANDES, 2010; 

MIRANDA, 2008). 

Desse modo, 

Apesar das significativas contribuições de Helena Antipoff quanto à 
formação de professores para o ensino primário e na tentativa de dar aos 
excepcionais um mesmo ambiente escolar que era oferecido aos 
considerados normais, fica evidenciada a dicotomia da educação de ambos 
os grupos, pois seguindo caminhos paralelos e distintos. Os primeiros não 
estavam incluídos na categoria de aluno, mas na de paciente ou cliente. A 
dicotomia entre a educação dos considerados normais e a educação dos 
intitulados deficientes ou excepcionais parece ter suas raízes, nesse contexto 
histórico brasileiro, quando os próprios intelectuais envolvidos com a 
educação não incluem em seus projetos de escolarização os portadores de 
deficiência (LEITÃO, 2008, p. 74). 

                                                           

12 Entre as d
intelectual. Nas décadas de 1980 e 1990, o termo excepcional passou a referir-se tanto a pessoas com 
inteligências múltiplas acima da média (pessoas com altas habilidades/superdotação e gênios) quanto a pessoas 
com inteligência lógico-matemática abaixo da média (pessoas com deficiência intelectual). Para distinguir o 
termo, surgiram, respectivamente, as expressões excepcionais positivos e excepcionais negativos, de uso raro. O 
termo utilizado na atualidade é deficiência intelectual (SASSAKI, 2002). 

 

 



 34 

 Apesar do ideário da Escola Nova defender a diminuição das desigualdades sociais, 

acabou por contribuir significativamente para a exclusão dos alunos considerados diferentes 

da escola regular. 

Ao ressaltar o estudo das diferenças individuais, propor um ensino adequado 
e especializado e adaptar técnicas de diagnóstico, os seguidores da Escola-
Nova estimularam o processo de identificação de alunos que não 
conseguiam acompanhar as exigências da escola, mostrando a necessidade 
de eles receberem uma educação mais adequada, justificando, assim, sua 
segregação em classes ou escolas especiais (MIRANDA, 2008, p. 33).  

 A concepção de deficiência intelectual, nesse contexto, passou a englobar todos 

aqueles que não se adaptavam à escola e à sociedade. Assim, aqueles que apresentavam 

comportamentos que divergiam dos padrões estabelecidos para a normalidade eram 

encontrados sob o rótulo de deficientes intelectuais. Dessa forma, alunos indisciplinados, que 

apresentavam uma aprendizagem lenta, abandonados pela família, com lesões orgânicas ou 

com transtornos mentais pertenciam a essa classificação. As reformas de ensino ocorridas 

vieram legitimar o elitismo e a discriminação com as pessoas que apresentavam algum tipo de 

deficiência, pois estabeleciam que crianças e jovens com incapacidade física ou mental, 

pessoas com doenças contagiosas ou repulsivas e crianças economicamente pobres eram 

isentas da obrigatoriedade da matrícula (FERNANDES, 2010; MIRANDA, 2008). 

Intensificaram-se, no Brasil, os debates educacionais em torno da integração social e 

da importância do aperfeiçoamento de técnicas para o auxílio aos diversos tipos de 

deficiência. Como resultado, a década de 1950 presenciou uma expansão das classes e escolas 

especiais na rede de ensino público e de escolas especiais comunitárias privadas sem fins 

lucrativos. No final da década de 1970, as classes especiais destinadas ao atendimento de 

alunos com deficiência intelectual passaram a fazer parte do contexto escolar de todo o Brasil. 

No entanto, essas salas especiais logo passaram a ser alvo de críticas por não realizarem 

diagnóstico adequado do aluno e por não contarem com profissionais adequadamente 

formados (FERNANDES, 2010).  

Consta também desse período a expansão das instituições privadas de caráter 

filantrópico, como a Sociedade Pestalozzi do Brasil e a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE). A primeira, criada em 1948, no Rio de Janeiro por Helena Antipoff, já 

contava, no ano de 1967, com 16 instituições pelo País e a segunda, fundada em 1954, já 

possuía 16 núcleos no ano de 1962. Essas instituições voltavam-se para o atendimento 

prioritário de pessoas que apresentassem deficiências mais graves e, embora tenham tido sua 
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importância, contribuíram para a permanêcia da deficiência no âmbito da caridade, isentando 

o governo da obrigatoriedade do atendimento às pessoas com deficiência na rede de ensino 

(FERNANDES, 2010; LEITÃO, 2008; MIRANDA, 2008). 

Somente no final da década de 1950, o governo assumiu explicitamente a educação de 

alunos com deficiência. As primeiras campanhas de interesse oficial pela Educação Especial 

foram: a Campanha para a Educação do Surdo Brasileiro, ocorrida em 1957; a Campanha 

Nacional de Educação e Reabilitação dos Deficientes da Visão, ocorrida em 1958; e a 

Campanha Nacional de Educação e Reabilitação dos Deficientes Mentais (CADEME), em 

1960. Essas campanhas tiveram o objetivo de expandir o atendimento educacional às pessoas 

com deficiência para todo o território nacional (MIRANDA, 2008). 

Após intensas lutas pela escola pública, foi aprovada, em 1961, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB, lei nº 4.024/61), que foi apontada como o marco inicial 

das ações oficiais na área da Educação Especial no Brasil. O documento destina dois artigos 

 

Art. 88. A educação de excepcionais, deve, no que fôr possível, enquadrar-se 
no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na comunidade. 

Art. 89. Tôda iniciativa privada considerada eficiente pelos conselhos 
estaduais de educação, e relativa à educação de excepcionais, receberá dos 
poderes públicos tratamento especial mediante bôlsas de estudo, 
empréstimos e subvenções (BRASIL, 1961). 

Dez anos depois, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases para o Ensino (lei nº. 

5.692/71), que revogou a lei anterior e contemplou o tema da Educação Especial em apenas 

um artigo: 

Art. 9º Os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se 
encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os 
superdotados deverão receber tratamento especial, de acôrdo com as normas 
fixadas pelos competentes Conselhos de Educação (BRASIL, 1971). 

Essa lei gerou polêmica pelo fato de não citar pessoas com deficiências visuais, 

auditivas, com condutas típicas de síndromes neurológicas e psicológicas. 

Em 1973, foi criado o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP), que tinha a 

finalidade de promover a expansão e a melhoria do atendimento da pessoa com deficiência 

para todo o território nacional. Em 1986, foi criada a Secretaria de Educação Especial (SESP) 

e, em 1990, houve uma reestruturação do Ministério da Educação (MEC), que extinguiu o 
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SESP. Assim, as competências que eram da SESP passaram a ser da Secretaria Nacional de 

Educação Básica (SENEB). Em 1992, houve uma nova reestruturação dos Ministérios, 

voltando a ser criada a Secretaria de Educação Especial (SEESPE), órgão específico do MEC 

(MIRANDA, 2008). 

A década de 1980 é marcada por intensas lutas empreendidas pelas pessoas com 

deficiência em busca de seus direitos. No âmbito internacional, foi também o período de 

maior impulso a favor da integração social. 

O marco legal dos direitos humanos foi incorporado, no Brasil, através da Constituição 

Federal, promulgada em 1988. No que diz respeito à Educação, a Carta Magna prevê, no 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

-se os incisos III e V do Art. 

208: 

Art. 208  O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a 
garantia de: III - atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; V  acesso aos 
níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um (BRASIL, 2007a).  

É importante ressaltar que não é qualquer tipo de acesso que atende ao princípio da 

igualdade de acesso e permanência na escola, bem como a garantia do Ensino Fundamental. O 

direito à Educação só será totalmente oferecido se: i) o ensino oferecido visar ao pleno 

desenvolvimento da pessoa e ao seu preparo para o exercício da cidadania, como prevê o art. 

205 da Constituição Federal; ii) for ministrado em estabelecimentos oficiais de ensino em 

termos de Ensino Básico e Superior; iii) os estabelecimentos não forem separados por grupos 

de pessoas (BRASIL, 2007a).  

Em seu artigo 227, parágrafo 1, inciso II, garante 

criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os 
portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de 
integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o 
treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos 
bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos 
arquitetônicos (BRASIL, 2007a).  
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A Constituição Federal de 1988 também marcou o direito à acessibilidade. No inciso 

 é livre a locomoção no território nacional em tempo de 

paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com 

logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, 

a fim de garantir acesso adequado às pessoas port  

A atual LDB (lei nº. 9.394/96) apresentou avanços significativos em relação à 

Educação Especial entendida como uma modalidade de ensino que deve ser oferecida, 

preferencialmente na rede regular de ensino, aprensentando, quando necessário, serviços de 

apoio especializado para atender às peculiaridades do alunado em questão. A oferta da 

Educação Especial deve ser iniciada na Educação Infantil.  

Destacam-se os incisos I e III do art. 59: 

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 
especiais: 

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos, para atender às suas necessidades; 

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 
para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns 
(BRASIL, 2001a). 

Nota-se que, no art. 59, a LDB/96 traz a legalidade da existência de recursos 

pedagógicos adequados às necessidades da pessoa com deficiência, bem como a importância 

da existência de profissionais adequadamente capacitados para o atendimento desse alunado. 

A Constituição Federal e a LDB/96 asseguram o direito de acesso para alunos com e sem 

deficiência ao ensino obrigatório e gratuito e também garantem o atendimento especializado 

para os alunos com deficiência (BRASIL, 2007b). 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 

aprovada no ano de 2007, especifica o Atendimento Educacional Especializado (AEE) que 

-se do atendimento que é necessariamente diferente do ensino escolar e que é indicado 

para melhor suprir as necessidades e atender às especificidades dos alunos com deficiência. 

Ele inclui, principalmente, instrumentos necessários à eliminação das barreiras que as pessoas 

com deficiência têm para relacionar- O 

AEE é um atendimento diferenciado do ensino escolar que deve incluir, principalmente, 
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instrumentos necessários à eliminação de barreiras que esse alunado tem para relacionar-se 

com o ambiente. Como exemplo: ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), do código 

Braille13, uso de ferramentas tecnológicas e de recursos de Informática, entre outros. O AEE é 

previsto como um acréscimo ao atendimento do aluno com deficiência e não como uma 

alternativa, não devendo, portanto, substituir a escola comum. Vale ressaltar que o AEE não é 

obrigatório, visto que fica facultado aos pais e aos alunos participarem ou não desse 

atendimento (BRASIL, 2007b). 

A história do percurso da pessoa com deficiência no contexto brasileiro mostra que o 

País tem acompanhado as mudanças paradigmáticas ocorridas no contexto internacional. A 

Educação Especial iniciou-se muito tardiamente no Brasil, com a criação de duas instituições 

somente na segunda metade do século XIX. No entanto, essas instituições não atenderam aos 

objetivos a que se propunham, tampouco às necessidades das pessoas que apresentavam 

algum tipo de deficiência no País. A ausência da intervenção do poder público na educação 

desse alunado levou à criação, em meados do século XX, de instituições privadas, sem fins 

lucrativos, voltadas para o atendimento da pessoa com deficiência. Após quase um século da 

criação das primeiras instituições pelo poder público, é que o governo inaugurou sua 

responsabilidade pela educação desse alunado, através de campanhas desenvolvidas com a 

finalidade de destinar o atendimento escolar para as pessoas com deficiência em todo o País. 

Desde então, vêm sendo travadas lutas constantes entre a comunidade composta de pessoas 

com deficiência e o poder público, visando à garantia de igualdade de acesso. Nos últimos 

anos, o poder público e a sociedade vêm travando discussões e debates sobre a integração 

social do aluno com deficiência e, recentemente, sobre a inclusão social. 

Hoje, a nossa Constituição Federal, bem como a lei que rege a Educação Brasileira, 

estão de acordo com o paradigma inclusivo, que vem sendo debatido tanto no contexto 

nacional como internacional. As práticas, porém, têm sido tímidas e são aplicadas em nossa 

realidade de forma muito incipiente.  

                                                           

13 O sistema Braille é um código ou meio de leitura e escrita para pessoas cegas e foi criado por Louis Braille, 
em 1825. Constitui-se por combinação de 63 pontos, que representam as letras do alfabeto, os números e outros 
símbolos gráficos. A combinação dos pontos é obtida pela disposição de seis pontos básicos, organizados em 
duas colunas verticais, dispostas em três pontos do lado esquerdo e três pontos do lado direito (BRASIL, 2007c). 
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Adequar o que preconizam os documentos legais às práticas é um processo lento e 

complexo, que deve envolver tanto o poder público quanto os demais setores da sociedade 

civil. A verdadeira inclusão só será efetivada quando toda a sociedade estiver comprometida 

com a democracia, com a efetivação dos direitos previstos em lei e com o respeito à diferença. 

Posto que a inclusão não se refere apenas a pessoas com deficiência, mas a todos que 

buscam igualdade de acesso e de direitos em uma verdadeira democracia, a proposta inclusiva 

tem provocado mudanças práticas em diversos aspectos da sociedade. Na instituição escolar, 

ambiente socialmente valorizado, há também essa tendência de modo a incluir todos os seus 

alunos. Desse modo, as práticas pedagógicas de ensino e avaliação também são influenciadas 

pelo desejo de incluir. No capítulo seguinte, trataremos da avaliação da aprendizagem que, 

historicamente, tem passado de uma atividade excludente para uma atividade cada vez mais 

inclusiva no processo de ensino-aprendizagem.  
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2 DA PRÁTICA DO EXAME AO ATO DE AVALIAR A APRENDIZAGEM  

 

a-valere e 

signific Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 

Portanto, avaliação corresponde ao ato de determinar o valor de algo, de alguma coisa. A 

avaliação não é propriedade presente apenas no ambiente acadêmico, mas em todos os 

aspectos da vida das pessoas, fazendo parte do seu cotidiano. Constantemente, o homem - 

baseado em seus gostos, conhecimentos, valores e crenças - avalia aspectos da realidade que 

estão ao seu redor e, a partir de então, faz suas escolhas, orientando e reorientando a sua 

conduta (BARGUIL, 2006; SILVA, 1992). 

Encontramos o ato de avaliar desde os primeiros momentos da história. No entanto, 

somente por volta do século XX, surgiu, de fato, a necessidade de elevar a avaliação para o 

campo dos estudos e da ciência. A partir de 1930, através dos estudos de Ralph Tyler (1902-

1994), considerado o pai da Avaliação Educacional, a avaliação passou ser compreendida de 

forma mais ampla e sistemática. Tyler ampliou o conceito de avaliação e propôs o primeiro 

modelo de avaliação educacional, sendo fortes as suas influências no contexto educacional até 

hoje. Posteriormente, surgiu, em 1960, a proposta de avaliação formativa, caracterizada por 

ser uma avaliação que ocorre durante o processo e não somente ao final de um determinado 

período, para avaliar o produto. Com esse tipo de avaliação, o avaliador pode fazer 

intervenções e realizar modificações, caso necessário, ainda durante o desenvolvimento de 

determinado programa ou projeto com fins de aprimorar sua qualidade. Ampliada para a 

prática docente e para a avaliação do ensino-aprendizagem, a avaliação formativa visa à 

regulação da aprendizagem e busca ajudar o aluno a aprender e a se desenvolver dentro de um 

projeto educativo. O objetivo é o de contribuir para o êxito do ensino, auxiliando 

constantemente o aluno a construir seus saberes e competências (HADJI, 2001; 

PERRENOUD; 1999; VIANNA, 2000).  

Nos últimos anos, assuntos referentes ao tema da avaliação da aprendizagem têm sido 

bastante discutidos nos meios educacionais, com vistas a modificar a atual prática docente que 

ainda se encontra fixada numa Pedagogia do Exame, avaliação de natureza pontual e estática 

que enfatiza o exame e as notas em detrimento da relação professor-aluno. Essa abordagem 

tem sofrido severas críticas por apresentar caráter excludente, elitista e discriminatório. Na 
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atualidade, reflete-se a importância de um modelo de avaliação formativa, apontada como 

modelo a ser alcançados nas práticas docentes cotidianas, por considerar a construção 

processual da aprendizagem (HOFFMANN, 2005; LUCKESI, 2001; PERRENOUD, 1999).  

Como proposta de avaliação formativa e inclusiva, encontra-se o modelo de Avaliação 

Mediadora elaborado por Hoffmann. Essa perspectiva enfatiza o papel mediador do professor, 

que deve assumir a responsabilidade de uma constante reflexão sobre sua prática avaliativa, 

objetivando sempre a melhoria da qualidade educacional, entendida como desenvolvimento 

máximo das potencialidades do aluno (HOFFMANN, 2005, 2006, 2008a).  

 

2.1 Breve histórico da Avaliação Educacional 

 

Desde a Antiguidade, mesmo quando ainda não existiam sistemas teóricos de 

avaliação, a prática avaliativa já prestava serviço para distinguir e selecionar as pessoas, 

apresentando-se como uma atividade de controle. Existem registros, que datam dos anos 

3.000 a.C., de procedimentos avaliativos utilizados para selecionar altos funcionários da 

China Imperial, objetivando prover o Estado com homens qualificados. O imperador Shun, 

nos séculos XXIII e XXII a.C., implantou um sistema avaliativo que examinava seus oficiais 

a cada três anos com o objetivo de promovê-los ou demiti-los. A avaliação consistia no 

exercício de tarefas dentro de um quadro de subordinação de atividades, em que os avaliados 

agiam sob poder de uma autoridade (ESCUDERO, 2003; FERNANDES, 2010; GURGEL, 

2003).  

Já na Grécia Antiga, tanto as habilidades físicas quanto as intelectuais eram avaliadas. 

Nesse período, Sócrates, através de seu método conhecido como Maiêutica Socrática14, 

submetia seus alunos a um exaustivo inquérito oral, objetivando a busca da verdade no 

interior do homem. Sócrates indagava seus discípulos até que estes duvidassem do próprio 

conhecimento sobre determinado assunto, reconhecendo seus erros e sua incapacidade de 

alcançar conclusões satisfatórias (ANASTASI; URBINA, 2000; FERNANDES, 2010). 

                                                           
14 A Maiêutica Socrática consistia numa abordagem baseada em perguntas e respostas para a geração e validação 
de ideias e conceitos (FERNANDES, 2010). 
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Na Idade Média, período marcado pela forma teocêntrica de pensamento - que 

preconizava ser Deus o centro do Universo - a ênfase era na fé e o conhecimento era 

apresentado como proveniente da revelação divina, não podendo, portanto, ser questionado. 

Data deste período também o aparecimento de uma avaliação mais formal, através dos 

exames orais, que eram utilizados nas universidades. Para obtenção dos graus universitários, 

que eram destinados à formação de professores, os estudantes eram examinados: o estudante 

de bacharelado deveria interpretar e explicar trechos selecionados por grandes mestres e o 

estudante de doutorado deveria ler publicamente o Livro das Sentenças de Pedro Lombardo15 

(ESCUDERO, 2003; FERNANDES, 2010).  

Na Idade Moderna, mas ainda sob influência do pensamento religioso da Idade Média, 

surgiu a Pedagogia Jesuítica, no século XVI. Suas normas de orientação para os estudos 

escolásticos definiam com rigor os procedimentos que deveriam ser considerados em um 

ensino eficiente. Preocupados em estabelecer uma hegemonia católica contra heresias, 

especialmente contra o protestantismo, os jesuítas destinavam uma atenção especial para 

aplicação de exames e provas, que eram envoltas em verdadeiros rituais. As ocasiões de 

exames eram solenes, seja pela constituição de bancas ou por outros procedimentos formais.  

Na obra Ratio Studiorum, publicada em 1599 pelos jesuítas, há um capítulo destinado à 

prática de exames escritos e orais, onde estão definidas as regras de como devem ser 

conduzidos aos exames. De acordo com Luckesi (2005, p. 22): 

As regras publicadas nesse documento fazem indicações que ainda estamos 
s provas, os estudantes deverão trazer 

para a sala de aula todo o material do qual necessitarão, tendo em vista não 

estudante deverá tomar seu material, entregar a prova concluída ao Prefeito 
de Estudos (personagem que tomava conta das provas) e sair imediatamente 

colega seu ter saído, não poderá mudar-se do lugar de onde está sentado para 
o lugar daquele que já t
terminado de fazer sua prova, deverá entregá-la imediatamente ao Prefeito 
de Estudos e não poderá retomá-  

Ainda no século XVI, mas sob uma visão Renascentista, a observação passou a ser 

considerada como um procedimento básico importante na avaliação para fins de seleção. 

                                                           
15 O Livro das Sentenças de Pedro Lombardo foi adotado como um manual de Teologia durante a Idade Média.  
Essa obra expõe a Teologia Cristã da Idade Média e consiste na compilação de textos bíblicos e de frases de 
padres e de outros pensadores da época (FERNANDES, 2010). 
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Nesse período, destacou-se Vitorino de Feltre (1378-1446)16, considerado no campo 

educacional o maior inovador italiano da época, que acreditava que os alunos deveriam ser 

ensinados a pensar. Seu método de avaliação consistia em mandar os alunos lerem em voz 

alta e, para ser considerado hábil, o aprendiz deveria apresentar linguagem culta, pronúncia 

correta e tom de voz moderado, além de respeitar a moralidade e boas maneiras 

(ESCUDERO, 2003; FERNANDES, 2010).  

Influenciado pelo pensamento protestante da Idade Moderna, destacou-se, no século 

XVII, o pensamento de João Amós Comênio (1592-1672), que contribuiu para a 

transformação da educação europeia da época e seu pensamento ainda se reflete nas práticas 

ciência sistemática, desejava que a escola fosse um ambiente agradável e atraente e aboliu os 

castigos corporais da época. Sua obra é extensa e fecunda e dirige-se aos alunos que deveriam 

aprender a aprender e para os professores que deveriam aprender a fazer, fundamentando sua 

prática em uma sólida teoria.   

Sua obra mais conhecida no Brasil é a Didática Magna, em que convida aos leitores a 

repensar sobre a prática educativa de uma escola que seja universal e que tudo seja ensinado a 

todos. Nessa mesma obra, oferece muitos conselhos para que o professor mantenha a 

disciplina e a atenção dos alunos, visto que o papel e função da escola e do professor seria o 

de despertar a inteligência dos alunos e ao educador caberia manter a atenção e a disciplina 

dos educandos. Teólogo adepto do pensamento teocêntrico, acreditava que a Educação - 

fundamentada no ensino, na moral e na piedade - curaria a corrupção do gênero humano e, 

desse modo, poderia restaurar a paz entre os povos. Comênio tinha as Escrituras Sagradas 

como livro suficiente para toda forma de conhecimento (GURGEL, 2003; LOPES, 2008).  

Em sua obra Leis para Boa Ordenação da Escola, Comênio confere especial 

importância aos exames, que deveriam existir: 

[...] de hora em hora, de dia em dia, de semana em semana, de mês em mês 
de semestre em semestre, de ano em ano. E acrescenta, ainda, que o poder 
público deve nomear um pers
o poder sobre a escola) que deve ter a responsabilidade de elaborar e aplicar, 
anualmente, por ocasião do ano letivo, uma prova em todas as escolas, tendo 

                                                           
16 Vitorino de Feltre contribuiu com a Educação ao aplicar seus ideais cristãos e humanistas no ambiente 
chamado de Casa Giocosa (Mansão Alegre). Esta era uma escola com rigidez disciplinar e que concentrava 
atenção no desenvolvimento da mente e da criatividade na infância. A pretensão era de desenvolver a educação 
integral, através da formação moral e intelectual dos seus alunos (BORGES, 2006; FERNANDES, 2010).  
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em vista saber como estavam funcionando, independentemente do 
acompanhamento de cada estudante, por si (LUCKESI, 2005, p. 23).  

A prática do exame, nessa perspectiva, é hierárquica e, portanto, cabe ao educador a 

responsabilidade de decidir o conteúdo do exame, a forma em que ele se apresenta, as 

questões que contêm, a atribuição de notas, a aprovação ou reprovação do aluno. O exame 

possibilita compreender como os alunos aprenderam o que foi ensinado e tem a função 

importante de auxiliar o professor a repensar sua prática metodológica. Além disso, Comênio 

atribuía ao medo um excelente fator para manter a atenção do aluno, assim, os alunos 

poderiam aprender com mais facilidade, sem cansaço e com economia de tempo 

(FERNANDES, 2010; GURGEL, 2003; LUCKESI, 2001).  

 A Revolução Industrial - ocorrida em meados do século XVIII, na Inglaterra, mas 

expandida mundialmente somente a partir do século XIX - trouxe consigo mudanças 

tecnológicas e provocou um profundo impacto no processo produtivo econômico e social, 

alterando completamente o modo de vida dos países que se industrializaram. A melhoria da 

qualidade educacional passou a ser um fator importante para a sociedade da época, devido ao 

surgimento da crescente necessidade de mão-de-obra qualificada para o trabalho nas 

indústrias. A ciência foi impulsionada nesse período e passou a ter importância fundamental, 

apresentando-se como sustentáculo da nova ordem econômica e social, sendo convidada a dar 

respostas e soluções práticas para os problemas por ela colocados (BOCK; FURTADO; 

TEIXEIRA, 2001; FERNANDES, 2010).  

No final do século XIX e início do século XX, com o aumento da demanda 

educacional e do acesso às instituições de ensino, desenvolveu-se um maior interesse na 

elaboração de instrumentos que pudessem medir cientificamente o comportamento humano. 

Para a concepção de ciência da época, o que não podia ser mensurado não era passível de 

estudo científico. Nesse período, vigorava o método positivista e havia uma forte preocupação 

pela observação rigorosa e objetiva, pela medida e quantificação, elementos próprios do 

método das Ciências Naturais. Esses acontecimentos exigiram o surgimento de um sistema de 

controle das atividades educacionais, o que possibilitou o desenvolvimento da pesquisa e da 

avaliação educacional e o consequente desenvolvimento da tecnologia de instrumentos de 

medida (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2001; FERNANDES, 2010; VIANNA, 2000).  

Como resultado dessas transformações da sociedade, encontramos a Psicometria ou 

Abordagem Psicométrica, surgida com Francis Galton (1822-1911) e James Cattell (1860- 

1944), no final do século XIX, que apresentou por objetivo detectar e estabelecer diferenças 
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individuais para identificar o nível de inteligência. Surgia, a partir daí, um meio de avaliar a 

inteligência através de um método científico (FERNANDES, 2010; VIANNA, 2000).  

Na década de 1880, temos o principal responsável pelo lançamento do movimento de 

e auditiva, força muscular, tempo de reação e outras funções sensório-motoras sim

(ANASTASI; URBINA, 2000, p. 43). Galton acreditava que os testes de discriminação 

sensorial serviam para avaliar a inteligência da pessoa, pois a habilidade sensorial 

discriminativa seria maior entre as pessoas intelectualmente mais capazes. Foi pioneiro no uso 

de métodos de escala de avaliação e questionário, no uso de técnicas de associação livre e no 

desenvolvimento de métodos estatísticos para a análise dos dados sobre diferenças 

individuais. 

Já o psicólogo americano James McKeen Cattell, por volta de 1890, utilizou pela 

acreditava que a medida das funções intelectuais poderia ser obtida através de testes de 

discriminação sensorial e tempo de reação. A preferência por esses tipos de testes baseava-se 

no fato de que as funções simples podiam ser medidas de forma mais objetiva e precisa 

(ANASTASI; URBINA, 2000). 

Já no início do século XX, na França, Alfred Binet (1857-1911) e Henri Simon (1872-

1961), visando à avaliação de funções complexas do intelecto, criaram as primeiras escalas de 

inteligência. Binet dedicou-se às pesquisas que visavam medir a inteligência. Muitas 

abordagens foram experimentadas por ele, como a medida da forma craniana, facial e da mão, 

bem como a análise da caligrafia, porém, os resultados obtidos o levaram à convicção de que 

a mensuração direta das funções intelectuais complexas seria a melhor abordagem. 

Nomeado para uma comissão ministerial para o estudo de crianças com deficiência 

intelectual, em 1904, que visava à melhoria educacional para esse alunado, Binet - com a 

colaboração de Simon - preparou a primeira Escala Binet-Simon, em 1905. Posteriormente, 

mais duas escalas foram elaboradas: a de 1908 e a de 1911. Os testes cobriam funções com 

ênfase no julgamento, compreensão e raciocínio, considerados essenciais para a inteligência. 

Em 1916, essas escalas foram adaptadas por Lewis Terman (1877-1956), nos EUA, na 

Universidade de Stanford e foi intitulada Escala Stanford-Binet. Em sua adaptação, os 

resultados foram apresentados a partir da razão estabelecida entre a idade mental e a idade 
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cronológica, conhecida como Quociente de Inteligência (QI)17 (FERNANDES, 2010; 

VIANA, 2004).   

Os testes psicométricos tiveram grande impacto social e serviram de instrumentos para 

valorar e classificar indivíduos de acordo com suas habilidades. Os resultados obtidos com a 

aplicação dos testes de inteligência eram utilizados na interpretação do desempenho dos 

estudantes nos testes de escolaridade. Os trabalhos de Binet para a medida do intelecto 

tiveram repercussões profundas na avaliação dos alunos e no seu rendimento escolar. Os 

testes passaram a ser referenciados a normas, em que o desempenho do estudante é 

relacionado ao de seu grupo.  A utilização da testagem psicológica responsabilizava 

exclusivamente o aluno pelo fracasso escolar, independente do sistema, da escola e do próprio 

professor (ESCUDERO, 2003; VIANNA, 2000).  

Os instrumentos até então desenvolvidos não apresentavam correlação com a instrução 

educacional, não serviam para avaliar os sistemas educacionais, tampouco as aprendizagens 

dos alunos. A ideia de medir a aprendizagem surgiu na década de 1920, com a Docimologia, 

considerada a primeira corrente a se aproximar de um modelo de Avaliação Educacional. Esse 

movimento veio recriminar a separação existente entre o que era ensinado e as metas 

estabelecidas pela Educação, bem como criticava a centralização da avaliação pelos 

professores, visto não haver um sistema de critérios avaliativos. 

A Docimologia lançou, então, as bases para uma visão metódica da avaliação e 

procurou superar a avaliação meramente psicológica. Considerada a ciência dos exames, ou 

da medida por exame, a Docimologia fundamentou a mensuração de aprendizagens, 

indicando valores para o que era aprendido (ESCUDERO, 2003; FURLANETTO, 2006; 

HADJI; 2001). 

O modelo das diferenças individuais dominou o mundo da Educação e influenciou as 

formas de avaliação educacional por muitos anos. O programa Eight-Year Study18, 

desenvolvido por Ralph Tyler, foi a primeira grande exceção aos testes padronizados 

                                                           
17 De acordo com Anastasi (1977, p. 251  
determinado momento com relação a suas normas de idade [...] o QI não é fixo e invariável; e é suscetível a 

 

18 O programa Eigh-Year Study foi o primeiro grande estudo longitudinal que visava a 
eficiência diferencial de vários tipos de escola, no período que antecede a Segunda Guerra Mundial (1939-
(VIANNA, 2000, p. 49). 
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referenciados a normas. Tyler foi o primeiro estudioso a propor um modelo sistemático de 

avaliação, na década de 1930, nos EUA. Compreendendo que a finalidade da Educação seria 

gerar ou mudar padrões de comportamento, o currículo deveria ser construído com base em 

habilidades desejáveis, expressas em objetivos a serem atingidos. Seu modelo de avaliação 

consistia em comparar objetivos pretendidos com os alcançados e apresentava, para esse 

propósito, uma metodologia de análise quantitativa. Na concepção de Tyler, seu modelo 

serviria para avaliar não só a aprendizagem do aluno, mas também instituições e programas. 

O autor teve grande atuação para além das atividades relacionadas a testes, medidas e 

avaliação, influenciando, com efeito, toda a Educação: seu modelo ainda impera na cultura 

pedagógica norte-americana e apresenta fortes influências no Brasil. De acordo com seu 

pensamento, a avaliação ocorreria ao final do processo, com o objetivo de avaliar o produto. 

Na concepção de Tyler, supera-se a ideia de que a avaliação seria apenas uma tecnologia para 

ordenar indivíduos segundo alguns critérios (VIANNA, 2000).   

Na década de 1960, surgiu o modelo de Avaliação Formativa, proposto por Scriven 

(1928,-). Em seus estudos, Scriven diferenciou os papéis (roles) e objetivos (goals) da 

avaliação. Em sua concepção, a avaliação possui muitos papéis, mas um único objetivo, que é 

a determinação do valor ou mérito do que está sendo avaliado. Scriven demonstrou a 

possibilidade de uma avaliação independente da previsão de objetivos, ou seja, a avaliação 

deveria considerar não somente os efeitos desejáveis, mas também aqueles que não haviam 

sido previamente estabelecidos. Outra contribuição de seus estudos foi a diferenciação entre 

as avaliações de natureza somativa e formativa, sendo a primeira executada ao final do 

processo de aprendizagem, como era o caso da avaliação proposta por Tyler, e a segunda, 

durante esse processo. Numa avaliação formativa, seriam utilizados diferentes instrumentos 

de mensuração, que contribuiriam para a realização de modificações que se fizessem 

necessárias ao longo de um projeto de avaliação (FURLANETTO, 2006; VIANNA, 2000).  

Desse modo: 

Scriven mostrou que a avaliação formativa deve ocorrer ao longo do 
desenvolvimento do programa, projetos e produtos educacionais, com vistas 
a proporcionar informações úteis para que os responsáveis possam promover 
o aprimoramento do que está sendo objeto de implantação [...] mostrou, 
ainda, que ao longo de um projeto, a avaliação formativa deve ser uma 
constante, a fim de que os responsáveis possam, usando as informações, 
realizar as modificações que se fizerem necessárias (VIANNA, 2000, p. 86). 
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Trazendo o conceito de avaliação formativa para a avaliação da aprendizagem, 

Perrenoud (1999, p. 104) associou a avaliação formativa à observação, apontando que 

construir uma representação realista das aprendizagens, de suas condições, de 

 se falar sobre 

avaliação formativa, deve-se conceber uma diferenciação no ato de avaliar, que acontece pelo 

investimento na observação e interpretação dos processos e dos conhecimentos de acordo com 

as necessidades de cada aluno. Portanto, a avaliação formativa exige intervenções 

o aluno a aprender e a se desenvolver, ou melhor, que participa da regulação das 

aprendizagens e do desenvolvimento no sentido de um projet  

Historicamente, a avaliação tem evoluído de uma prática seletiva e classificatória para 

modelos estruturados e sistemáticos, subsidiários da aprendizagem. Em seus primeiros passos, 

as pesquisas em Avaliação Educacional não distinguiam medida de avaliação. Essa visão 

perdurou até a construção do primeiro modelo avaliativo de Ralph Tyler, na primeira metade 

do século XX. Apesar de não considerar medida como sinônimo de avaliação, seu modelo 

avaliativo priorizou estudos de análise quantitativa e nota-se, ainda nos dias de hoje, grande 

influência desse pensamento. A partir do trabalho desenvolvido por Tyler, outros modelos 

surgiram e, na atualidade, as discussões em torno da avaliação centram-se na busca pela 

melhoria do aprendizado do aluno, buscando vincular cada vez mais a prática avaliativa com a 

de ensino. A avaliação formativa, de caráter contínuo, processual tem sido bastante discutida 

nos meios educacionais e apontada como uma prática a ser seguida para a obtenção de uma 

efetiva qualidade educacional, por meio da real aprendizagem do aluno. 

 

2.2 A avaliação da aprendizagem no Brasil 

 

izada com muita 

frequência nos meios educacionais e passou a nomear mesmo as situações de exames e 

seleção, gerando uma noção e uma prática equivocadas (LUCKESI, 2005). 

O exame se refere a uma modalidade de verificação da aprendizagem que tem por 

objetivo aprovar ou reprovar os alunos. Os exames apresentam as seguintes características: i) 



 49 

são pontuais, ou seja, o educando deve apresentar o conhecimento no momento em que está 

sendo examinado, não importando o antes ou o depois; ii) são classificatórios, aprovam ou 

reprovam o aluno, classificam-no como aluno bom, regular ou ruim; iii) são seletivos e 

antidemocráticos  são estáticos, 

classificam o aluno em um nível como se este fosse definitivo. Os exames são fundamentados 

em uma prática pedagógica autoritária, em que o educador faz uso de provas como 

instrumentos para controlar e disciplinar os alunos (LUCKESI, 2005). 

Luckesi (2001) assevera que esse modo de tratar a avaliação da aprendizagem ganhou 

tanta importância nos meios educacionais brasileiros, que nossa prática revela um 

direcionamento vigoroso, mesmo nos dias contemporâneos, para o que ele chama de 

Pedagogia do Exame. Nessa visão, uma significativa parte das atividades docentes e discentes 

está voltada para a resolução de exames e provas. Verifica-se que o interesse maior reside 

ainda, não na verdadeira aprendizagem do aluno, mas em sua promoção para a série posterior. 

Pais, escolas e alunos voltam a sua atenção para um bom resultado nas provas e estas, pelo 

poder que lhes foi conferido, são utilizadas, muitas vezes, como instrumento de negociação, 

tortura psicológica, ameaça e punição. 

Nessa perspectiva, há um predomínio da nota, não importando os meios utilizados 

pelos alunos para conseguirem-na. As provas e notas são operadas como entidades 

dissociadas do processo de ensino-aprendizagem e são utilizadas como fator negativo de 

motivação, pois os estudantes devem se dedicar aos estudos não pelo prazer de aprender ou 

pela importância dos conteúdos, mas pelas ameaças que os professores muitas vezes impõem 

através desse instrumento (LUCKESI, 2001). 

A Pedagogia do Exame gera consequências pedagógicas, psicológicas e sociológicas. 

Como consequência pedagógica, há uma superestimação dos exames em detrimento da 

melhoria da aprendizagem do aluno; psicologicamente, é útil para gerar personalidades 

submissas e; sociologicamente, serve para a função de seletividade social, contribuindo para a 

manutenção de uma sociedade de classes (LUCKESI, 2001). 

As práticas avaliativas atuais ainda refletem a influência das Pedagogias Jesuítica e 

Comeniana, originadas, respectivamente, nos séculos XVI e XVII. Como vimos, a primeira 

destinava atenção especial às provas e exames, envoltos em um severo ritual de aplicação e a 

segunda utilizava provas como meio de estimular os estudantes ao trabalho intelectual. 
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Conforme referência anterior, Comênio afirmava que o medo constituía um fator 

importantíssimo para manter a atenção dos alunos (LUCKESI, 2001).  

Já na sociedade burguesa, a Pedagogia Tradicional emergiu e se cristalizou, 

aprimorando mecanismos de controle por meio da seletividade escolar e dos processos de 

formação de conduta dos educandos. As provas e exames passaram a ser praticados de forma 

independente do processo de ensino-aprendizagem e da relação professor-aluno, conforme os 

interesses do professor ou da instituição de ensino, nem sempre considerando o conteúdo 

efetivamente ensinado.  

Luckesi (2001, 2005) se opõe ao tipo de avaliação descrita acima, por ele denominada 

de avaliação classificatória, porém Demo (2004) assevera que toda avaliação tem como 

características a distinção, a comparação e a definição, que são elementos próprios da 

classificação. Quem avalia deve aplicar critérios gerais para o grupo, mas, ao mesmo tempo, 

reconhecer as diferenças pessoais e avaliar individualmente de acordo com as capacidades e 

dificuldades de cada um e isso requer algum tipo de classificação. Não há como avaliar sem 

classificar; avaliação que não classifica, não avalia. A classificação está embutida em 

qualquer análise que o sujeito faça. Assim, o autor sugere que a avaliação classificatória 

possui duas faces: aquela condenada pelos educadores e que deve, de fato, ser combatida por 

ser excludente e outra que é a classificação inerente e própria de toda e qualquer avaliação.  

Para Demo (2004), toda avaliação é sempre injusta; sempre incômoda, pelo fato de 

que ninguém gosta de ser avaliado; sempre incompleta, pois é impossível realizar uma 

avaliação que considere todos os aspectos do avaliado; é sempre ideológica, porque nas 

relações de poder há influências; é facilmente autoritária, se o avaliador ocupa uma postura 

em que não pode ser questionado; é facilmente excludente; facilmente humilhante, se expuser 

o aluno e estigmatizá-lo; facilmente insidiosa, se utilizada pelo professor como arma contra o 

aluno. Se não há um pensar, um refletir sobre os riscos e os fatores negativos da avaliação, 

esta acaba por reincidir em práticas excludentes, autoritárias e reprovativas.  

Atualmente, a Educação Brasileira é regida pela LDB nº. 9394, de 20 de dezembro de 

1996, que prevê uma avaliação da aprendizagem na perspectiva formativa. Por conseguinte, 

deve-se realizar uma análise do desempenho global do estudante através de um 

acompanhamento contínuo, em que os aspectos qualitativos prevaleçam sobre os 

quantitativos. Apesar do respaldo legal, a prática avaliativa ainda continua a existir sob 

moldes antigos, muitas vezes por desconhecimento ou má interpretação da lei, pela 



 51 

dificuldade de se abandonar antigas práticas pedagógicas, ou mesmo pelas vivências pessoais 

dos profissionais, que trazem para sua prática situações vivenciadas por eles como estudantes 

(BRASIL, 2001a; HOFFMANN, 2005; LUCKESI, 2001).  

O que se propõe, ao invés de uma prática que enfatize o exame, é que haja de fato uma 

avaliação da aprendizagem, com o objetivo de diagnosticar a situação de aprendizagem do 

aluno, oferecendo dados que sirvam de base para a tomada de decisões com vistas à melhoria 

da qualidade da aprendizagem. A avaliação, nessa perspectiva, é uma prática: i) diagnóstica e 

processual, ou seja, a avaliação trabalha com resultados provisórios e sucessivos, 

compreendendo que o educando pode alcançar resultados mais satisfatórios e de melhor 

qualidade; ii) dinâmica, realiza um diagnóstico para a tomada de decisões pedagógicas 

adequadas à melhoria da aprendizagem do educando; iii) inclusiva, a prática pedagógica é 

voltada para o atendimento de todos os alunos, que apresentem ou não dificuldades; iv) 

democrática, pelo fato de incluir e estar a serviço de todos; v) dialógica, visa estabelecer uma 

aliança negociada entre educador e educando (LUCKESI, 2005). 

Um ato avaliativo envolve três momentos claros e bem definidos: i) a coleta de dados; 

ii) a qualificação e a iii) tomada de decisão. O primeiro momento se refere ao uso de 

instrumentos que têm por função ampliar a capacidade de observação do avaliador, 

oferecendo a descrição da realidade a ser avaliada. Os instrumentos podem ser os mais 

variados: provas, seminários, redações, monografias, portfólios, questionários, dentre outros. 

O momento da qualificação é aquele em que o avaliador, a partir dos dados coletados, irá 

procurar compreender como se deu a aprendizagem do educando, quais as dificuldades que 

apresenta e o que conseguiu apreender. É o momento em que o avaliador analisa e 

compreende as estratégias de aprendizagem utilizadas pelo aprendiz. A tomada de decisão 

alude ao momento em que o avaliador/educador, com base no material colhido e na análise 

realizada, modificará ou fortalecerá sua prática pedagógica a fim de melhorar a aprendizagem 

do aluno. O avaliador/educador toma decisões pedagógicas que devem ser favoráveis à 

continuidade do processo de aprendizagem do educando (LUCKESI, 2005; HOFFMANN, 

2009). 

Embora, na contemporaneidade, haja uma visão diferenciada da encontrada nos 

primeiros momentos da história da avaliação, ainda se constata o intenso reflexo das primeiras 

ideias sobre o assunto na prática docente, caracterizando uma confusão entre avaliação e 

exame. Como resultado, temos hoje elevados níveis de reprovação e uma prática docente que 
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desvincula o ato de ensinar do ato de avaliar - o que cria uma dicotomia entre essas ações e 

torna a avaliação uma ação segmentada e descontínua, parcelando o conhecimento, além de 

não favorecer o desenvolvimento da aprendizagem. 

 

2.3 Avaliação Mediadora: ressignificando a avaliação 

 

Diante da realidade educacional brasileira, Hoffmann (2001, 2005, 2006, 2008a) 

adverte sobre a necessidade de ressignificar a prática avaliativa educacional. O ato de avaliar, 

compreendido ainda na atualidade como a prática de realização de provas e exames para 

constatar resultados, acaba por cindir a atividade docente em dois momentos claramente 

distintos: o de ensinar e o de verificar se o aluno aprendeu o que foi ensinado. Nesse sentido, 

os educadores, de forma geral, apresentam uma grande preocupação em relação a como 

elaborar uma avaliação que possibilite uma constatação objetiva da aprendizagem, norteada 

pela Pedagogia do Exame. A qualidade educacional é então fundamentada numa perspectiva 

excludente, baseada em conteúdos reproduzidos, respostas corretas às tarefas propostas e 

padrões pré-estabelecidos de aquisições cognitivas e comportamentais.  

Hoffmann (2006, 2008a) assinala que a prática avaliativa não deve ser separada da 

educativa. Ao contrário, deve fazer-se presente em toda ação educativa, sendo essa integração 

essencial à melhoria da qualidade da Educação. Assim, a avaliação deixa de constituir um 

momento final do processo educativo para ser concebida como uma busca contínua de 

compreensão das dificuldades do aluno e de novas possibilidades de conhecimento. Como 

consequência, a noção de qualidade educacional adquire um novo significado e passa a ser 

entendida como o desenvolvimento máximo possível do educando, sem limites pré-

estabelecidos, embora com objetivos claramente delineados. Essa prática avaliativa permite 

favorecer e ampliar as possibilidades do aluno, promovendo a aprendizagem a um nível 

superior de conhecimento e de vida, visando à melhoria da realidade educacional e auxiliando 

o aluno a progredir em sua aprendizagem, em seus relacionamentos e atitudes.   

Atentar para um percurso individualizado de construção do conhecimento constitui 

uma das características fundamentais para uma avaliação que intenciona a melhoria da 

caracteriza a individuação dos percursos não é a solidão no trabalho, mas o caráter único da 
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trajetória de cada aluno no conjunto de sua escolari

cada aluno possui um tempo e modo diferenciado de aprendizagem, que as tarefas não são 

cumpridas da mesma forma por todos os alunos, pois não representam os mesmos desafios 

para todos. De modo análogo, os alunos também não apresentam as mesmas dificuldades e 

sucessos nas mesmas áreas. 

A finalidade da avaliação não é verificar conhecimentos adquiridos pelos alunos, mas 

desafiá-los para que sempre possam avançar, evoluir de um estágio de aprendizagem a outro, 

oferecendo apoio pedagógico adequado a cada um, visto que as dificuldades e facilidades não 

são as mesmas para todos. A avaliação deve promover a passagem para um nível 

qualitativamente superior de conhecimento e de vida. A avaliação, nesse sentido é prospectiva 

e cabe ao professor buscar lançar um olhar para além das expectativas estabelecidas e planejar 

desafios ajustados a cada aluno especificamente e a cada grupo (HOFFMANN, 2001, 2008a, 

2009). 

, essa, que nos 

impulsiona a novas reflexões. Reflexão permanente do educador sobre sua realidade, e 

acompanhamento de todos os passos do educando na sua trajetória de construção do 

 

A avaliação de natureza mediadora se origina, portanto, do papel mediador do 

professor, essencial para uma prática não-

do conhecimento. Dessa maneira, deve estar atento e curioso sobre as manifestações de cada 

aluno, estimulando a sua curiosidade e iniciativa; deve, igualmente, procurar refletir sobre a 

produção de conhecimento desenvolvida, construindo novos saberes junto aos aprendizes. A 

responsabilidade da ação educativa do professor está em favorecer o vir-a-ser do aluno 

(HOFFMANN, 2008b).  

Com efeito: 

O papel do avaliador, ativo em termos do processo, transforma-se no de 
partícipe do sucesso ou fracasso dos alunos, uma vez que os percursos 
individuais serão mais ou menos favorecidos a partir de suas decisões 
pedagógicas, que dependerão, igualmente, da amplitude das observações. 
Pode-se pensar, a partir daí, que não é mais o aluno que deve estar preparado 
para a escola, mas professores e escolas é que devem preparar-se para ajustar 
propostas pedagógicas favorecedoras de sua aprendizagem, sejam quais 
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forem seus ritmos, seus interesses e/ou singularidades (HOFFMANN, 2001, 
p. 18). 

Dada a sua importância, o professor deverá tomar consciência do seu papel e atuar de 

forma comprometida para uma avaliação a serviço da aprendizagem do aluno. Para esse 

propósito, avaliar exige do professor: uma visão ampla e detalhada da sua disciplina, a 

compreensão do processo de aprendizagem e um aprofundamento em teorias do 

conhecimento. Convém, da mesma forma, refletir constantemente sobre suas concepções de 

vida e de educação, visto que influenciam diretamente a prática pedagógica, incluindo a sua 

forma de avaliar. A fim de que o educador encare com maior seriedade a responsabilidade de 

suas decisões sobre o aluno, deve então tomar consciência de que a avaliação apresenta um 

caráter subjetivo (HOFFMANN, 2006). 

O professor, ao considerar o processo avaliativo como uma ação objetiva e imparcial, 

estreita o seu olhar, arriscando-se a enfatizar o seu ponto de vista em detrimento da 

perspectiva do aluno. Na avaliação, a relação professor-aluno é indissociável, pois ao mesmo 

tempo em que o aluno demonstra como está evoluindo em seu processo de aprendizagem, o 

professor também se revela no ato de avaliar, pois interpreta os dados observados a partir de 

suas próprias concepções, valores socioculturais, posturas pedagógicas e teorias 

epistemológicas (HOFFMANN, 2005, 2006). 

Para Hoffmann (2005, p. 17): 

A busca incansável por padrões de mensuração objetivos e uniformes é um 
dos maiores entraves a um processo avaliativo em respeito à individualidade 
do educando [...] Não significa, entretanto, a ausência de rigor ou 
cientificidade da testagem nos cursos ou concursos, nem mesmo a falta de 
objetividade nos métodos de observação e acompanhamento do desempenho 
dos alunos, mas o resgate à sensibilidade inerente ao processo [...] O que o 
professor percebe a respeito do aluno pode ser diferente do que outro 
professor percebe e, provavelmente, diferente de como os alunos ou os seus 
colegas o percebem. O que significa edificar o processo avaliativo no terreno 
das hipóteses e não das certezas.  

Quando trabalhada de forma ativa, a subjetividade na correção de tarefas avaliativas 

retoma os resultados obtidos pelos alunos para discussão em sala de aula, discutindo os erros, 

esclarecendo as dúvidas e promovendo a aprendizagem. O momento de entrega da avaliação 

não constitui assim uma etapa final, em que o aluno é sumariamente julgado pelo que 

aprendeu ou deixou de aprender. Consiste, sobretudo, em mais um momento de 

aprendizagem, que possibilita reflexões sobre as hipóteses que estão em construção no 

desenvolvimento cognitivo do aluno (HOFFMANN, 2005). 
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Nessa perspectiva, o erro adquire uma imagem positiva, pois passa a ser considerado 

mais fecundo e produtivo do que um acerto imediato. Os erros são considerados bastante 

significativos e impulsionadores da prática educativa, pois permitem ao professor observar e 

investigar como o aluno se posiciona no mundo, como constrói o seu conhecimento 

(HOFFMANN, 2008a). 

A proposta de uma avaliação mediadora derivou em grande parte da familiaridade da 

autora com a Epistemologia Genética de Jean Piaget. A visão de que a aprendizagem está em 

constante construção e que avança para graus superiores de desenvolvimento constituem 

exemplos dessa influência. 

Dessa maneira: 

Construtivismo significa isto: a idéia de que nada, a rigor, está pronto, 
acabado, e de que, especificamente, o conhecimento não é dado, em 
nenhuma instância, como algo terminado. Ele se constitui pela interação do 
indivíduo com o meio físico e social, com o simbolismo humano, com o 
mundo das relações sociais; e se constitui por força de sua ação e não por 
qualquer dotação prévia, na bagagem hereditária ou no meio, de tal modo 
que podemos afirmar que antes da ação não há psiquismo nem consciência e, 
muito menos, pensamento (BECKER apud HOFFMANN, 2006, p. 40-41). 

A teoria interacionista de Piaget (1896-1980) confere importância à ação do sujeito 

sobre o objeto para a construção do conhecimento. De acordo com o autor, as bases do 

conhecimento não estão nem somente no sujeito, nem apenas no objeto, mas na interação e na 

a meio caminho entre o sujeito e objeto, e que dependem, portanto, dos dois ao mesmo tempo, 

(PIAGET, 2002, p. 8). Piaget fala, portanto, de uma indiferenciação entre sujeito e objeto e 

apresenta como problema inicial do conhecimento a necessidade da construção de 

mediadores, apresentando, como instrumento de troca, a própria ação. 

Baseada nessa visão, Hoffmann (2001, 2005, 2006, 2008a) propõe que a atividade 

pedagógica e a avaliativa devem promover a participação ativa do educando no processo de 

aprendizagem. Assim, a prática tradicional que centra o ensino na exposição do professor e na 

passividade do aluno deve ser renunciada e o docente deve assumir outra postura, que 

favoreça a sua permanente aproximação do agir e pensar do aluno e deste com o objeto de 

conhecimento. O aprendente deverá estar envolvido em sentimento e pensamento com o 

objeto a ser conhecido em favor do seu desenvolvimento cognitivo. 
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Convém assinalar que:  

O ensino, visando à construção do conhecimento, não nega a importância da 
aula expositiva, da formalização de conteúdos pelo professor, mas exige a 
promoção do debate, da oportunidade de expressão de idéias pelo estudante, 
do confronto de idéias entre alunos e entre professor e alunos 
(HOFFMANN, 2005, p. 59). 

Outro ponto importante na teoria de Piaget é a sua compreensão sobre os conceitos de 

equilíbrio e desequilíbrio. Piaget (1982) relaciona o desenvolvimento psíquico com o 

crescimento orgânico, ambos orientados para se obter equilíbrio. Da mesma forma que o 

corpo evolui até atingir um nível relativamente estável, através da maturidade dos órgãos e da 

conclusão do crescimento, também a vida mental pode ser concebida em evolução para um 

equilíbrio final. Nessa orientação, a inteligência passa de uma instabilidade e incoerência 

portanto, é uma equilibração progressiva, uma passagem contínua de um estado de menor 

equilíb  

Cada fase ou estágio do desenvolvimento cognitivo se caracteriza pela aparição de 

estruturas mentais originais, cuja construção distingue o estágio atual, mais evoluído, dos 

anteriores. Contudo, os elementos essenciais das sucessivas construções permanecem como 

subestruturas, sobre as quais se edificariam as estruturas seguintes. Os estágios cognitivos 

apresentam, portanto, características momentâneas, que serão modificadas nos estágios 

ulteriores, no sentido de se obter uma melhor organização e uma maior equilibração. Assim, 

as fases gradativas de ajustamento conduzem a uma maior flexibilidade e mobilidade, quanto 

mais estável se torne o equilíbrio. 

Em todos os níveis de desenvolvimento, a mesma função mental de assimilação é 

desempenhada pelo sujeito, através da ação de incorporar o universo. Todavia, ao assimilar os 

objetos, a ação e o pensamento do sujeito são também compelidos à acomodação, isto é, a 

fazer um reajuste devido às variações exteriores dos objetos. A adaptação ocorre, portanto, no 

O desenvolvimento mental aparecerá, então, em sua organização progressiva como uma 

adaptação sempre mais p  

Adotando essa compreensão, Hoffmann (2005) considera necessária uma mobilização 

cognitiva do aluno ao querer aprender, promovendo-se desequilíbrios para que possa haver 

uma superação cognitiva por parte do educando. Para isso, as atividades devem ser 
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instigantes, estimulando o aluno a ultrapassar o seu estado atual. No entanto, convém adequar 

as propostas de aprendizagem às possibilidades cognitivas dos estudantes. 

Nesse sentido: 

Sem a estrutura necessária para entender as questões propostas não há 
desafio intelectual cognitivo [...] Devem ser consideradas as suas condições 
de interagir com o objeto de conhecimento, respeitando-se seus 
conhecimentos prévios, seus valores culturais, sua idade e interesses 
imediatos (HOFFMANN, 2005, p. 68). 

Hoffmann (2005) refere-se ainda a outros conceitos desenvolvidos por Piaget, que são 

essenciais para a compreensão da construção de uma avaliação mediadora: a abstração 

empírica e a abstração reflexiva. Hoffmann (2005) assevera que 

empírica, o sujeito, através de sua ação, retira informações dos objetos como tais, de suas 

características materiais observáveis, mas o fato está em que ela, por si só, não constitui a 

jeto pode ser visto por diferentes pessoas, 

mas terá significação diferenciada a cada pessoa particularmente devido à abstração 

reflexionante, considerada a verdadeira fonte do conhecimento, que se apoia, não nos objetos, 

mas na coordenação das ações do sujeito sobre os objetos, que possibilita o estabelecimento 

de um quadro de relações próprias. 

Esse fato confere uma enorme complexidade à tarefa do educador, no que diz respeito 

as noções construídas por cada educando serão particulares e individuais 

(HOFFMANN, 2005, p. 61). Por isso, a uniformidade de ações avaliativas torna-se obsoleta 

nessa perspectiva, sendo mais importante uma variedade de instrumentos para o 

acompanhamento constante do aluno e um permanente interesse interpretativo das respostas 

emanadas do sujeito. 

Hoffmann (2005) afirma que, para desenvolver o processo avaliativo, é essencial a 

compreensão, por parte do professor, do que sejam reflexionamentos e reflexões. Os 

[...] projeção (como através de um refletor) 

sobre um patamar superior daquilo que foi tirado do patamar inferior (por ex., da ação à 

, ou seja, é a passagem de um 

[...] como ato mental de 

reconstrução e reorganização sobre o patamar superior daquilo que foi assim transferido do 
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Piaget, de acordo com Hoffmann (2005), aponta para quatro patamares de 

reflexionamentos presentes na construção do conhecimento, que partem da ação à 

conceituação: i) da ação à representação  significado construído da ação; ii) constituição 

mental de sequências de ações (pensamento representativo propriamente dito); iii) 

comparações da ação global a outras análogas ou diferentes; iv) reflexão sobre as reflexões, 

em que se destacam as estruturas comuns e não comuns aos elementos de comparação. Esses 

patamares evoluem de forma espiralada, não possuindo início nem fim absoluto.  

A evolução dos patamares de reflexionamento desemboca em uma tomada de 

consciência do aluno sobre o conhecimento (conceituação sobre um esquema de ação), que, 

através das abstrações refletidas, começa a se tornar uma reflexão do pensamento sobre si 

mesmo. Assim, o agir é importante, mas não é suficiente para a aprendizagem: é preciso que 

haja uma tomada de consciência sobre o pensar (HOFFMANN, 2005). 

O processo avaliativo deve acontecer no mesmo sentido em que se desenvolve a 

construção do conhecimento, através de ações educativas desafiadoras, que possibilitem ao 

educador acompanhar a evolução dos reflexionamentos, em que conceitos são formulados e 

reformulados constantemente. Assim, cada nível de reflexionamento vivenciado pelo aluno 

exige ações mediadoras do professor para auxiliar e promover o desenvolvimento do 

educando nesse processo, favorecendo a reflexão do aprendente sobre o objeto de 

conhecimento. O professor deve possibilitar aos estudantes a construção de suas próprias 

hipóteses e verdades. 

Logo:  

No enfoque mediador  avaliação como contribuição à sua aprendizagem  o 
aluno passa a tomar consciência de suas dificuldades, a compreender o 
significado do que estuda, refletindo sobre o que vai sendo realizado e 
perseverando até conseguir um grau aceitável de compreensão 
(HOFFMANN, 2005, p. 121). 

A avaliação mediadora considera a permanente evolução dos conceitos do aluno, por 

intermédio de uma articulação entre as tarefas de aprendizagem, em que as respostas obtidas 

pelas primeiras tarefas são consideradas como ponto de partida para as tarefas subsequentes. 

O desempenho do aluno passa a ser analisado em seu aspecto global, segundo articulação e 

encadeamento entre as tarefas.  

mediação corresponde justamente à essa articulação e 

encadeamento, à medida em que se discutem respostas (mediação enquanto espaço de 
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diálogo, de reflexão) e se fazem novas perguntas, num processo que não apresenta começo, 

 

Fundamentada, portanto, em conceitos piagetianos, a avaliação mediadora aponta para 

a necessidade de uma ação reflexiva, ultrapassando, dessa forma, o paradigma de julgamento 

do desempenho. A aprendizagem é então compreendida como desenvolvimento mental e não 

apenas como aquisição de informações, por isso se torna essencial o acompanhamento 

permanente junto ao aluno. 

Apesar da antiga existência da prática de avaliar, o aporte científico dessa área é 

historicamente recente, datando do final do século XIX, quando ocorreu significativo aumento 

da demanda educacional. Os objetivos iniciais de selecionar e excluir acompanharam o 

percurso da avaliação e ainda se fazem presentes na atualidade. Nota-se também que a 

avaliação, durante muito tempo, foi considerada sinônimo de medida. Os modelos avaliativos, 

contudo, têm evoluído de uma compreensão que prioriza os produtos alcançados para uma 

concepção mais ampla, que enfatiza o processo de aprendizagem (ESCUDERO, 2003; 

LUCKESI, 2001; VIANNA, 2000).  

As Pedagogias Jesuítica e Comeniana exerceram e ainda exercem bastante influência 

na prática de avaliação da aprendizagem realizada nas escolas brasileiras de Ensino 

Fundamental e Médio, inclusive nas instituições de Ensino Superior. A Pedagogia do Exame 

ainda se confunde com a avaliação e, como resultado, constata-se uma dissociação entre o ato 

de ensinar e o ato de avaliar. Outra influência persistente advém do modelo tyleriano, com a 

verificação dos resultados obtidos pelo estudante, sem, contudo, haver intervenções, ainda 

durante o processo, para a melhoria de sua aprendizagem. O resultado é um índice muito 

elevado de reprovações e pouca construção de conhecimento (HOFFMANN, 2008a; 

LUCKESI, 2001; VIANNA, 2000).  

Orientada por uma concepção formativa e inclusiva de avaliação, Hoffmann (2001, 

2006, 2008a) propõe uma ressignificação da prática avaliativa, que possibilite a compreensão 

de que o ato de avaliar está necessariamente vinculado ao ato de ensinar. Compreender que a 

prática avaliativa deve estar presente em toda ação pedagógica é essencial para o 

desenvolvimento máximo das capacidades do aluno. A fim de alcançar esse objetivo, o 

professor deverá ter um olhar constante e individualizado para as dificuldades e formas de 

construção de conhecimento de cada estudante. Assim, avaliando continuamente, o professor 

consegue identificar as dificuldades encontradas pelo aluno e pode intervir de maneira a 
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superar os obstáculos encontrados. Reconhecendo a importância de seu papel, o professor 

deve ter clareza de sua responsabilidade e envolver-se de forma comprometida no processo de 

ensino-aprendizagem.  

A avaliação visando à promoção da aprendizagem destina grande importância ao papel 

mediador do professor, que lança um olhar mais apurado sobre o aluno, aproximando-se dele, 

procurando interpretar suas manifestações para compreender o seu desenvolvimento. O erro 

adquire uma imagem positiva, pois, através dele, o professor pode acompanhar e intervir 

diretamente no processo de aprendizagem. Nesse panorama, a Epistemologia Genética de 

Piaget possibilitou os fundamentos teóricos para a construção de uma perspectiva de 

avaliação diferenciada da prática tradicional vigente, que se revela excludente e 

classificatória. 
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3 A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA E OS 

DESAFIOS DE SUA INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR  

 

Muitas são as discussões presentes na atualidade sobre avaliação da aprendizagem, 

que buscam lançar reflexões sobre a prática excludente e classificatória da Pedagogia do 

Exame ainda encontrada em nossos meios educacionais. Tais discussões pretendem alcançar 

mudanças na prática docente, em consonância com uma concepção de qualidade educacional 

que seja sinônimo do desenvolvimento da aprendizagem do educando e não somente da 

obtenção de uma boa pontuação nas notas escolares. A avaliação formativa, por apresentar 

caráter continuado e considerar a construção individual e coletiva da aprendizagem, é 

apontada como o modelo mais adequado às necessidades do educando (HOFFMANN, 2005; 

LUCKESI, 2001; PERRENOUD, 1999).  

Apesar da avaliação formativa configurar um modelo a ser alcançado, a realidade 

vivenciada nas ações educativas cotidianas de todos os níveis de ensino ainda se centra em 

uma prática somativa, segmentada, pontual e entendida como um momento distinto da prática 

educativa. Embora a avaliação da aprendizagem na perspectiva formativa seja proposta pela 

atual LDB nº. 9394/96, devido ao seu caráter de acompanhamento contínuo junto ao 

estudante, a prática, de fato, ainda recai sobre os moldes antigos (BRASIL, 2001; HADJI, 

2001; HOFFMANN, 2005).  

Essa situação, encontrada no cotidiano escolar, acaba por prejudicar o 

desenvolvimento dos alunos de forma geral, mas exerce efeito especialmente deletério nos 

alunos que apresentam algum tipo de deficiência (física, intelectual ou sensorial), pois 

apresentam modos singulares de aprender conforme as especificidades de seu perfil. 

Historicamente, o aluno com deficiência vem enfrentando a dificuldade de encontrar, no 

Sistema Educativo Brasileiro, um local de desenvolvimento para as suas capacidades. Desde 

os primeiros anos de escolaridade, esse alunado é acompanhado por uma prática tradicional 

de ensino e avaliação que se limita, de modo geral, à classificação normativa e à identificação 

de suas fragilidades e dificuldades, estacionando-o em um determinado nível, sem 

efetivamente promover o seu aprendizado (BEYER, 2005; FIÚSA; SANTOS; LIMA, 2008). 

No Ensino Superior, a prática educativa não é muito diferente da encontrada em outros 

níveis de ensino e a avaliação da aprendizagem objetiva, igualmente, a verificação do fracasso 
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ou sucesso do aluno. Dessa forma, não realiza um acompanhamento contínuo, que promova o 

desenvolvimento da aprendizagem, verdadeiro objetivo da avaliação em uma relação de 

natureza educativa. O que se constata, muitas vezes, no âmbito educacional, é a reprodução 

dos valores de uma sociedade em que o aluno com deficiência é estigmatizado e excluído das 

atividades cotidianas e da convivência social às quais possui direito. Buscar alternativas para 

uma mudança dessa realidade faz-se imprescindível, portanto, para a efetivação de uma 

verdadeira inclusão do aluno com deficiência (FIÚSA; SANTOS; LIMA, 2008; 

HOFFMANN, 2005). 

 

3.1 Educação Inclusiva: legislação e práticas vigentes 

 

Significativas conquistas foram obtidas por intermédio de legislação internacional e 

nacional, que apontam para a necessidade da inclusão da pessoa com deficiência em todos os 

segmentos da sociedade, enfatizando a importância da acessibilidade e, por conseguinte, de 

um atendimento adequado para essa clientela em vários setores. Documentos internacionais - 

como a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), a Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos (1990) e a Declaração de Salamanca (1994) - foram gerados após 

intensas lutas da sociedade civil na busca dos direitos humanos e serviram de apoio para as 

nas propostas lançadas pelas políticas educacionais brasileiras pautadas pela perspectiva 

inclu -40). 

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2007a) inaugura, em nosso País, uma 

política que ressalta o dever do Estado e direito do cidadão e visa assegurar, para todos os 

cidadãos brasileiros, de forma indistinta, o direito de ir e vir, o acesso à Educação, saúde, 

assistência social, lazer, cultura e esporte, além de proteção contra práticas preconceituosas, 

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

 

Na LDB nº. 9394/96 (BRASIL, 2001a), destacam-se o artigo 58, que define a 

Educação Especial como uma modalidade que deve ser oferecida preferencialmente na rede 
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regular de ensino e; os incisos I e III do art. 59, que asseguram, ainda, currículos, métodos, 

técnicas, recursos educativos e organização específica para atender as necessidades desse 

alunado, além de oferecer professores com qualificação para o atendimento especializado. 

Nessa perspectiva, o aluno com deficiência, por apresentar condições diferenciadas, 

necessita de práticas de ensino e de avaliação da aprendizagem capazes de atender suas 

demandas e promover o desenvolvimento das suas capacidades. A escola e a universidade, 

inseridas nesse contexto, deverão adequar a sua prática educativa e avaliativa à legislação 

presente, visando garantir oportunidades equiparadas de atendimento.  

Beyer (2005) destaca, porém, que a proposta de Educação Inclusiva do Governo 

Federal ainda não possibilitou o amadurecimento das ideias nas bases (Estados, Municípios e 

sociedade) e o que se vê é um discurso diluído e confuso de inclusão escolar. O autor refere-

se à premência de uma reflexão sobre o discurso de inclusão escolar na sociedade 

contemporânea, que significa a não-distinção ou não-identificação da criança e de suas 

necessidades na aprendizagem.  

O autor assegura que não há como se adequar uma proposta pedagógica sem a 

suficiente distinção de suas características cognitivas e de aprendizagem, não bastando que a 

Para que haja um devido atendimento educacional às pessoas com deficiência, é necessário 

realizar a distinção de suas características e de suas necessidades para a aprendizagem. Por 

necessitarem de uma ação educacional especializada, deve haver uma pedagogia diferenciada 

para atendê-las.  

Assim,  

Não há como considerar que uma criança com deficiência mental, com 
autismo, com paralisia cerebral ou com uma deficiência sensorial (visual ou 
auditiva) possa ter o devido atendimento pedagógico sem uma suficiente 
distinção de suas características cognitivas e de aprendizagem (BEYER, 
2005, p. 62).  

Um aspecto importante para a não-efetivação de uma inclusão nos moldes previstos 

pela legislação recai sobre a má qualidade da formação docente, em todos os níveis de ensino, 

que prossegue utilizando, no cotidiano de sua prática de ensino e avaliação, modelos 

tradicionais e excludentes.  
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Para a plena efetivação de uma educação inclusiva, não basta a existência de 

documentos legais que fundamentem as diretrizes educacionais, faz-se necessário, porém: i) o 

comprometimento e a disposição de todos os sujeitos participantes do processo: alunos, pais, 

professores, funcionários, gestores do projeto político-pedagógico, dentre outros; ii) a 

adequação de procedimentos didáticos às diferentes necessidades dos alunos; iii) um currículo 

não-específico ou diferente, mas flexível, capaz de se adequar individualmente às 

necessidades educacionais do aluno; iv) capacitação e apoio permanente ao professor, que 

possibilitem maior segurança e conhecimento para lidar no dia-a-dia  com um público 

diferenciado; v) redução do número de alunos por turma; vi) a existência de modelos teóricos 

e concepções de aprendizado para subsidiar a prática docente. A real inclusão escolar 

possibilita a interação social e amplia a aprendizagem do indivíduo, assegurando direitos 

iguais para todos (BEYER, 2005; FIÚSA; SANTOS; LIMA, 2008; HOFFMANN, 2005).  

Os avanços significativos, nos últimos anos, na legislação internacional e nacional não 

são garantia de uma efetiva Educação Inclusiva, sendo necessário o engajamento de todos os 

participantes do processo de ensino-aprendizagem, bem como de uma série de adequações no 

cotidiano de práticas da escola e da universidade. As instituições de ensino devem conhecer as 

necessidades de cada aluno, distinguir suas características cognitivas e de aprendizagem e 

destinar práticas pedagógicas que sejam capazes de atender suas necessidades particulares e 

promover o desenvolvimento das suas capacidades para que, de fato, haja uma Educação 

Inclusiva (BEYER, 2005; BRASIL, 2007a; MAGALHÃES, 2002).  

 

3.2 Avaliação da aprendizagem do aluno com deficiência  

 

Há uma estreita vinculação entre as formas de avaliação do aluno com deficiência e a 

vigência de certos paradigmas, do qual a visão clínico-médica, fundamentada no diagnóstico 

da patologia, é a mais antiga. A forma de avaliar a pessoa com deficiência está atrelada às 

concepções que foram historicamente construídas pela sociedade sobre a deficiência. Podem 

ser entendidas sob o ângulo de diversas lentes paradigmáticas, que desembocam em uma 

prática avaliativa diferenciada. Beyer (2005) aponta para a existência de quatro paradigmas: i) 

clínico-médico, ii) sistêmico, iii) sociológico; iv) crítico-materialista e v) inclusivo. 
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O paradigma clínico-médico concebe a deficiência de maneira extremamente 

individualizada. Em decorrência, a avaliação ocorre através de aspectos clínicos da 

deficiência. Efetua-se através da anamnese19 do sujeito, visando ao encaminhamento para uma 

Escola Especial, onde obterá atendimento terapêutico em detrimento da ação pedagógica. No 

paradigma sistêmico, a deficiência é avaliada de acordo com as demandas impostas pelo 

sistema escolar, ou seja, o parâmetro normativo estabelecido é o currículo e, a partir dele, 

identificam-se aqueles que não se adaptam. Dessa forma, os procedimentos avaliativos 

selecionam para o devido encaminhamento, seja para a Escola Regular ou Especial. 

No paradigma sociológico, a deficiência é compreendida através da atribuição social, 

em que as reações do grupo podem facilitar (pela empatia) ou prejudicar (pelo preconceito ou 

incompreensão) o desenvolvimento global do indivíduo. Nesse caso, como participantes do 

grupo social, os professores estão imbuídos desses valores, que afetarão suas práticas de 

ensino e avaliação. A expectativa que o professor elabora sobre a aprendizagem do aluno 

interfere diretamente no seu desenvolvimento, configurando uma profecia autorrealizadora20. 

O paradigma crítico-materialista, fundamentado na sociedade de classes, concebe a 

deficiência como uma incapacidade para a vida produtiva e a avaliação torna-se um modo 

efetivo de excluir o deficiente do mercado de trabalho.  

Na atualidade, fala-se em um paradigma inclusivo, que visa superar preconceitos e a 

segregação estabelecida historicamente, possibilitando a interação social entre os diferentes. 

A avaliação da aprendizagem, nessa perspectiva, busca subsídios nos aportes teóricos da 

Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, advoga o atendimento do aluno com 

deficiência na escola regular e adota estratégias de acompanhamento através de métodos de 

descrição qualitativa e da consideração do contexto social no qual o educando está inserido 

(BEYER, 2005; FERNANDES; VIANA, 2009). 

                                                           

19 A entrevista de anamnese tem por objetivo realizar o levantamento detalhado da história de desenvolvimento 
da pessoa. É uma técnica de entrevista que pode ser facilmente estruturada cronologicamente (TAVARES, 
2000). 

20 A profecia autorrealizadora é um fenômeno relacional que pode interferir de modo significativo no processo 
de ensino-aprendizagem, no desenvolvimento da personalidade da criança, na construção da autoestima, na 
percepção de si próprio e ainda pode pautar as condutas e comportamentos de um indivíduo. Dessa maneira, o 
comportamento do aluno é modelado pela expectativa do professor, e este, por sua vez, responde de acordo com 
o que ele supõe ser possível ao seu aluno (ROSENTHAL; JACOBSON, 1968). 
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Dada a proposta de inclusão escolar, vivemos um momento de grandes discussões e 

questionamentos sobre as antigas práticas de ensino e avaliação. Como resultado, surgem 

novas propostas para a efetivação de uma Educação Inclusiva, em que a diferença e a 

individualidade do aluno não possam ser ignoradas. No entanto, ainda são escassas, na 

literatura especializada, reflexões sobre o tema da avaliação da aprendizagem para esse 

alunado. Como consequência, as ações pedagógicas ainda se encontram inadequadas, 

demonstrando a nossa compreensão insuficiente ou equivocada sobre o processo de ensino e 

avaliação para esse alunado e mesmo uma descrença sobre a sua capacidade de 

desenvolvimento e aprendizagem (FERNANDES, 2010). 

expressam o mesmo sentido, muitas práticas equivocadas podem surgir dessa má 

-se práticas excludentes baseadas 

em critérios de avaliação fixos, trabalho pedagógico uniforme e turmas homogêneas, 

selecionadas a partir do nível de aprendizagem do aluno. Padronizar ações, estabelecer regras 

comuns a todos e definir critérios quantitativos, objetivos e precisos, na verdade, é uma forma 

de gerar práticas injustas e arbitrárias. O desenvolvimento humano tem origem na diversidade 

e os educandos têm diferentes maneiras de viver, de pensar, de ser, de expressar-se, de 

aprender e de apreender o mundo, necessitando, assim, de práticas de ensino e avaliação 

adequadas às suas diferenças, condição essencial para se realizar a inclusão (HOFFMANN, 

2009).  

Eggert apud Beyer (2005, p. 96) aborda a avaliação da aprendizagem a partir das 

transformações paradigmáticas ocorridas nos últimos trinta anos na Educação Especial. As 

mudanças têm como finalidade desestigmatizar e incluir socialmente o aluno com deficiência. 

-se não apenas pelas limitações funcionais 

que o aluno apresenta, porém principalmente através da sondagem das suas potencialidades 

 

Para o aluno com deficiência, existem propostas de avaliação da aprendizagem 

fundamentadas nas ideias de Vygotsky (1896-1934) e no conceito de Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP)21. Dessa maneira, argumenta-se a necessidade de uma 

                                                           
21  
costuma determinar através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 
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efetiva intervenção social a fim de favorecer condições cognitivas emergentes e possibilidades 

de superação, não se limitando o ato de avaliar, portanto, às capacidades consolidadas, ao 

conhecimento previamente adquirido. Deter-se em indicadores superficiais de desempenho 

escolar e intelectual ocasiona a realização de um prognóstico negativo do aluno com 

deficiência, que passa a ser visto como detentor de uma condição de aprendizagem debilitada 

(BEYER, 2005).  

A avaliação da aprendizagem é nociva quando acontece como prática hierarquizante, 

classificando o aluno em determinado nível, como se o avaliando não pudesse dele avançar. 

Muitas são as críticas em relação à avaliação baseada no conceito de diferenças comparativas 

(entre alunos) ou normativas (em relação à normatividade escolar), pois estas não atentam 

para as condições individuais do aluno. A avaliação superficial, que apresenta um enfoque 

unilateral do fracasso escolar, provocará um rebaixamento das expectativas sociais e poderá 

gerar rejeição social e preconceitos, ocasionando danos ainda maiores para a superação das 

dificuldades escolares, visto que esses preconceitos atingem a criança na formação de sua 

autoimagem. A importância de se investir em uma avaliação inclusiva reside no fato de que o 

enfoque passa a ser na potencialidade e na capacidade do indivíduo, ao invés da ênfase nas 

limitações da sua deficiência. As potencialidades e capacidades do educando serão 

consideradas de modo a melhor compreender as suas condições cognitivas e socioafetivas.  

Utilizando o conceito de ZDP, Guthke apud Beyer (2005) propõe que não basta a 

avaliação verificar as atuais condições do desempenho escolar, mas é essencial estimular a 

condição intelectual do indivíduo frente às situações de mediação, em que conceitos e 

informações venham a provocar a consolidação de níveis reais de desenvolvimento. Nesse 

sentido, a verificação do que foi alcançado pelo aprendiz (rendimento), não é suficiente para 

uma avaliação adequada, tornando imprescindível a investigação das condições cognitivas 

emergentes. Diante dessa perspectiva, evita-se uma avaliação de natureza equivocada, que 

possa confundir uma dificuldade intelectual provisória, decorrente de pouca estimulação do 

ambiente, com crianças que detenham de fato um quadro de deficiência intelectual. 

Entendendo a vida social como base para o desenvolvimento psicológico do ser 

humano, Vygotsky (1994) acredita que a educação voltada para crianças com deficiência seja 

marcada por ricas experiências e vivências sociais. Assim, defende que o nivelamento 

                                                                                                                                                                                     

determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 
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homogêneo, nas escolas, seja substituído por um trabalho com grupos heterogêneos, 

possibilitando interações mais ricas, que possibilitem trocas entre as crianças em suas variadas 

zonas de desenvolvimento. Para o autor, atender a criança com deficiência mental em grupos 

homogêneos priva-a de beneficiar-se das competências cognitivas de outras crianças, que 

poderiam realizar o papel de mediadoras (BEYER, 2005).  

Na Educação Inclusiva, que visa à desestigmatização do aluno com deficiência, 

constata-se uma transformação paradigmática da avaliação da aprendizagem: 

Os focos da avaliação transferem-se: a) da seleção dos alunos deficientes 
para escolas especiais, para a identificação das necessidades especiais dos 
mesmos; b) do encaminhamento a uma escola especial, para o apoio ao 
aluno no âmbito da escola regular; c) da justificativa do encaminhamento 
para a escola especial, através do laudo clínico, para a orientação e o 
acompanhamento pedagógico na escola regular; e d) dos métodos 
quantitativos e normativos para a descrição qualitativa e a consideração do 
contexto ou do entorno (EGGERT apud BEYER, 2005, p. 95). 

De acordo com Bibas e Valente (2008), para avaliar o aluno com deficiência é 

necessário realizar uma avaliação inicial, que tem a finalidade de delinear o perfil da 

aprendizagem do aluno.  Para isso, no início do período letivo, o professor deve contar com a 

cooperação dos familiares e de outros profissionais envolvidos no atendimento à criança. A 

avaliação inicial é investigativa e leva à determinação dos objetivos, conteúdos, estratégias e 

condutas para cada aluno. Vale ressaltar que esta determinação é dinâmica, podendo e 

devendo ser revista e modificada quando necessário. O professor, a partir dessa avaliação 

inicial, terá um parecer real e individualizado, bem como possuirá parâmetros para identificar 

os avanços do aluno. 

Algumas estratégias adaptativas são propostas para a avaliação do aluno com 

deficiência: i) mudança da temporalidade dos objetivos, conteúdos e critérios da avaliação, ou 

seja, o professor deve considerar que o aluno com deficiência pode alcançar os mesmos 

objetivos do grupo, porém requer um período maior de tempo; ii) ênfase nos objetivos, 

conteúdos e critérios de avaliação das habilidades do aluno, suas condutas típicas e suas 

dificuldades. Isso não significa abandonar os objetivos determinados para o grupo, mas 

acrescentar outros que estejam de acordo com suas necessidades; iii) tendência à promoção do 

aprendizado do aluno. Dessa forma, é necessário dar mais importância às suas capacidades do 

que às suas dificuldades (BIBAS; VALENTE, 2008). 



 69 

Além da avaliação inicial, o professor deve avaliar continuamente o processo de 

ensino-aprendizagem. Essa avaliação auxilia o professor a mapear o desenvolvimento da 

aprendizagem do aluno, seus avanços e retrocessos. Para avaliar a aprendizagem dos alunos 

da Educação Especial durante o ano letivo, o MEC recomenda a avaliação formativa, ou seja, 

a avaliação processual, com o uso de instrumentos variados, com aproximação da relação 

professor-aluno, que aconteça de forma individualizada, realizando adaptações sempre que 

necessário, com o uso de recursos adequados às necessidades de cada aprendiz. A avaliação 

também deve ser diagnóstica, ou seja, ter por objetivo realizar um diagnóstico da situação da 

aprendizagem do educando, que sirva de base para uma tomada de decisão por parte do 

avaliador em prol do desenvolvimento e da aprendizagem do aluno. É importante também 

avaliar as características funcionais do aluno a fim de avaliar as habilidades básicas que ele 

possui e que lhe permitem enfrentar, de forma mais ou menos eficaz, a demanda educacional 

(BRASIL, 2005a; FERNANDES; VIANA, 2009).  

As avaliações devem sempre considerar a situação vivenciada pelo aluno com 

deficiência para que o professor possa propor atividades avaliativas contextualizadas. As 

comparações entre os alunos devem ser evitadas, mesmo que possuam deficiência similar. O 

aluno deve ser comparado consigo mesmo, com a evolução de suas produções e atitudes ao 

longo do desenvolvimento; a avaliação inicial vai servir de parâmetro para as avaliações 

decorrentes do período letivo. As adequações nas avaliações realizadas pelo professor devem 

sempre considerar o currículo comum. Outro aspecto a se ponderar é a importância dos 

conteúdos presentes na avaliação, visto que a supressão de determinados conteúdos podem 

comprometer uma avaliação efetiva da aprendizagem. O planejamento de uma avaliação com 

conteúdo diferenciado caracteriza, portanto, uma exclusão que discrimina o aluno por sua 

deficiência. Porém, a supressão de objetivos básicos deve ser realizada se extrapolar as 

condições do aluno em atingi-los ou se não causar prejuízo para a escolarização do aluno. 

Dessa forma, são necessários cuidados especiais na eliminação de conteúdos, mas também é 

possível introduzir objetivos alternativos, que não foram inicialmente previstos, para 

suplementar as necessidades específicas do aluno (FERNANDES, 2010). 

Os procedimentos e instrumentos de avaliação sugeridos são: i) observação e o seu 

devido registro de atividades ocorridas dentro da escola: sala de aula, recreio, chegada e saída 

do aluno; ii) diários de classe, relatórios, fichas ou similares, que contenham indicadores onde 

os avaliadores registram suas observações para analisá-las em equipe; iii) questionários; iv) 

análise da produção escolar dos alunos: cadernos, folha de exercício, portfólios, desenhos e 
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outros tipos de tarefas realizadas; v) análise de documentos que orientam o planejamento e a 

organização da escola; vi) entrevistas que permitam compartilhamento de informações entre o 

avaliador e o avaliado. As fontes da entrevista são as mais variadas: professores, gestores, 

alunos, merendeiras, familiares, dentre outros; vii) autoavaliação, em que os alunos são 

levados a refletir sobre as atividades que realizam em sala de aula e como vêm construindo o 

seu aprendizado (BIBAS; VALENTE, 2008; BRASIL, 2005a).  

As concepções construídas historicamente pela sociedade sobre a deficiência têm 

evoluído gradativamente do modelo médico-psicológico - baseado nas limitações e patologia 

do sujeito - para o paradigma inclusivo, que visa superar preconceitos, possibilitando a 

participação cidadã ativa da pessoa com deficiência na sociedade. No entanto, as ações 

pedagógicas ainda se encontram inadequadas, revelando a compreensão insuficiente ou 

equivocada do processo de ensino e avaliação para esse alunado e mesmo uma descrença 

sobre a sua capacidade de desenvolvimento e aprendizagem por parte dos profissionais 

(BEYER, 2005; FERNANDES, 2010)  

Os estudos mais significativos sobre a avaliação da aprendizagem para essa população 

se baseiam na teoria sócio-histórica de Vygostky, favorecendo assim as possibilidades de 

superação do educando, pois o ato de avaliar não se limitaria às capacidades consolidadas, ao 

conhecimento previamente adquirido, mas também favoreceria as condições cognitivas 

emergentes do aprendiz. Deve enfocar, portanto, a potencialidade e a capacidade do 

indivíduo, ao invés de dar ênfase às limitações da sua deficiência. A avaliação inclusiva deve 

ser formativa, diagnóstica, contextualizada, adequando-se ao currículo escolar e, ao mesmo 

tempo, ao perfil de aprendizagem de cada aluno, de modo que as oportunidades de 

aprendizado dos alunos com deficiência sejam equiparadas às dos alunos não-deficientes 

(BEYER, 2005; FERNANDES, 2010; VYGOTSKY, 1994).  

A seguir, especificaremos as propostas de avaliação voltadas para alunos com 

deficiência física, visual e auditiva. Para tal, foram utilizados como apoio, os documentos do 

Ministério da Educação destinados à formação continuada dos professores. 

    

3.2.1 A avaliação do aluno com deficiência física 
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O comprometimento da função física acontece diante da malformação ou deformação 

de um membro ou da sua falta. Há ainda as alterações funcionais motoras decorrentes de uma 

lesão no Sistema Nervoso, ocasionando alteração do tônus muscular - hipertonia, hipotonia, 

atividades tônicas reflexas, movimentos involuntários e incoordenados (BRASIL, 2007d). 

De acordo com o Decreto 5.396/2004, é considerada deficiência física: 

Art. 4º.  Deficiência Física - alteração completa ou parcial de um ou mais 
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função 
física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, 
nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 
desempenho de funções (BRASIL, 2007d, p. 22). 

No Ensino Regular, o aluno com deficiência física pode apresentar diagnósticos 

diferenciados e é importante que o professor saiba de: informações sobre a estabilidade ou a 

existência de quadros progressivos da deficiência; alterações ou não da sensibilidade tátil, 

dolorosa ou térmica; se existem outras complicações associadas. Em algumas situações, os 

alunos estarão impedidos de frequentar as aulas regularmente, devido a situações de 

internação ou cuidados de saúde que devem ser priorizados. Essas informações são 

necessárias a fim de que o professor destine cuidados e adaptações específicas para o aluno 

com deficiência (BRASIL, 2007d). 

[...] é necessário que os professores conheçam a diversidade e a 
complexidade dos diferentes tipos de deficiência física, para definir 
estratégias de ensino que desenvolvam o potencial do aluno. De acordo com 
a limitação física apresentada é necessário utilizar recursos didáticos e 
equipamentos especiais para a sua educação buscando viabilizar a 
participação do aluno nas situações práticas vivenciadas no cotidiano 
escolar, para que o mesmo, com autonomia, possa otimizar suas 
potencialidades e transformar o ambiente em busca de uma melhor qualidade 
de vida (BRASIL, 2006b, p. 29). 

Os alunos com deficiência física constroem a sua aprendizagem assim como os demais 

alunos, no entanto, necessitam de algumas alternativas metodológicas diferenciadas. O 

professor deverá incentivar a participação do aluno com deficiência física em atividades do 

cotidiano da instituição, tais como atividades recreativas, esportivas e culturais, de forma que 

interfira positivamente em sua autoestima, autonomia, independência e socialização. É 

importante também o auxílio técnico, de Tecnologia Assistiva (TA)22 e de Comunicação 

                                                           
22  
pessoas com deficiência, e consequente  
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Aumentativa e Alternativa (CAA)23 em salas de recursos de forma a promover modificações 

nos ambientes e currículos, considerando as diferenças e as capacidades físicas. A instituição 

de ensino deverá promover condições de acessibilidade adequando o mobiliário, eliminando 

barreiras arquitetônicas, disponibilizando recursos, materiais escolares e pedagógicos que 

sejam adaptados, como também equipamentos de informática acessíveis que os habilitem para 

o uso independente do computador, garantindo assim formas alternativas de acesso à 

produção do conhecimento (BRASIL, 2006b).  

A avaliação da aprendizagem de alunos com deficiência física deve considerar a 

utilização de TA. É necessário, da mesma forma, que o ritmo e o estilo individual de 

aprendizagem do aluno sejam respeitados. A avaliação não necessita abandonar instrumentos 

de coleta de dados comuns aos demais alunos, no entanto, estes precisam ser utilizados de 

forma adequada, na perspectiva da avaliação e não do exame. Uma alternativa para a 

avaliação do aluno com deficiência física é o uso da avaliação digital, visto que a utilização 

do computador auxilia o aprendiz de forma que ele possa ter a mesma oportunidade de acesso 

ao conhecimento e a resoluções de atividades que os demais.  A autoavaliação também é um 

recurso que favorece ao deficiente físico conhecer suas capacidades, verificar suas percepções 

e descobrir sua autoimagem (FERNANDES, 2010). 

 

3.2.2 A avaliação do aluno com deficiência visual 

 

Os alunos com baixa visão ou cegos, no processo de construção do conhecimento e da 

apropriação da realidade, recebem informações, referências e experiências eminentemente 

visuais, o que os coloca em situação de desvantagem. Nesses casos, devem-se providenciar os 

procedimentos didáticos adequados às suas necessidades de aprendizagem (BEYER, 2005; 

BRASIL, 2007e). 

A cegueira é uma grave ou total alteração de uma ou mais das funções elementares da 

visão, que afeta irremediavelmente a capacidade de perceber cor, tamanho, distância, forma, 

posição ou movimento em um campo mais ou menos abrangente. Pode ser congênita (desde o 

                                                           
23  A Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) é uma das áreas da TA que atende pessoas sem fala ou 
escrita funcional ou em defasagem entre sua necessidade comunicativa e sua habilida
(BRASIL, 2007d, p. 58). 
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nascimento) ou adquirida em decorrência de causas orgânicas ou acidentais. A cegueira pode 

associar-se à perda da audição (surdocegueira) ou a outras deficiências. É importante ressaltar 

que, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 70% das pessoas identificadas como 

legalmente cegas têm algum tipo de resíduo visual. 

Já a baixa visão é um comprometimento das funções visuais em ambos os olhos, que 

não pode ser sanada com o uso de óculos, lentes de contato ou cirurgias oftalmológicas.  

A baixa visão pode ser causada por enfermidades, traumatismos ou 
disfunções do sistema visual que acarretam diminuição da acuidade visual, 
dificuldade para enxergar de perto e/ou de longe, campo visual reduzido, 
alterações na identificação de contraste, na percepção de cores, entre outras 
alterações visuais (BRASIL, 2010a, p. 8).  

Uma pessoa com baixa visão apresenta grande oscilação de sua condição visual de 

acordo com o seu estado emocional, as circunstâncias e o lugar em que se encontra, 

dependendo das condições de iluminação. Para a avaliação funcional desses alunos, três 

pontos devem ser considerados: i) a acuidade visual  capacidade visual de cada olho ou 

ambos os olhos, expressa em termos quantitativos; ii) o campo visual  o campo total da visão 

é constituído pela amplitude e abrangência do ângulo da visão em que os objetos são 

focalizados. O campo visual pode ser afetado na visão central ou na visão periférica; iii) o uso 

eficiente do potencial da visão - definida em termos da qualidade e do aproveitamento do 

potencial visual de acordo com as condições de estimulação e de ativação das funções visuais. 

Pessoas com o mesmo grau de acuidade visual podem apresentar desempenhos visuais 

diferentes, pois o uso residual da visão, além de estar relacionado a fatores orgânicos, está 

associado a aspectos objetivos, subjetivos e variáveis externas. Dessa forma, não se deve 

padronizar regras, procedimentos ou uso dos mesmos recursos para todos os alunos com baixa 

visão (BRASIL, 2007e, 2010a). 

A predominância de recursos pedagógicos visuais pode ocasionar uma construção 

fragmentada da realidade por parte dos alunos cegos e com baixa visão, o que pode interferir 

em sua motivação e interesse. Visando à sua acessibilidade, podem-se utilizar alguns recursos 

que favoreçam o desempenho escolar desse alunado, como: i) auxílios ópticos, que devem ser 

prescritos pelo oftalmologista, e que ampliam a imagem e a visualização dos objetos (lupas de 

mão e de apoio, óculos bifocais ou monoculares e telescópios, dentre outros, que não devem 

ser confundidos com óculos comuns); ii) auxílios não-ópticos, que são recursos relacionados 

ao ambiente, à iluminação, ao mobiliário, à escrita e leitura, à informática e eletrônicos. Os 

recursos tecnológicos possibilitam o acesso ao conhecimento, à comunicação e à pesquisa, 
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como os programas leitores de tela com síntese de voz, que possibilitam o acesso à internet; o 

uso do e-mail; processamento de textos; planilhas e de outros aplicativos por meio de 

comandos de teclados que dispensem o mouse. No Brasil, os programas mais conhecidos são 

o DOSVOX, VIRTUAL VISION e o JAWS (BRASIL, 2007e, 2010a). 

Os recursos didáticos do AEE para esse alunado devem ser inseridos em seu cotidiano 

e em suas vivências. A existência de recursos tecnológicos, equipamentos e jogos 

pedagógicos variados, adequados e de boa qualidade possibilitam o acesso ao conhecimento, 

à comunicação e à aprendizagem significativa (BRASIL, 2007e).  

Os procedimentos e instrumentos de avaliação da aprendizagem que são baseados em 

referências visuais devem ser alterados ou adaptados para atender ao aluno com deficiência 

visual. Os materiais escritos, como provas e exercícios em textos, podem ser transcritos para o 

sistema Braille; as gravuras, desenhos, gráficos, diagramas e outros podem ser adaptados por 

meio de representações em relevo. Os alunos podem realizar as atividades e avaliações 

escolares através da máquina de escrever em Braille ou fazer uso do computador. Em alguns 

casos, recomendam-se os exercícios orais. É necessário também estender o tempo de 

realização das atividades, tendo em vista as peculiaridades da percepção não-visual do aluno 

(BRASIL, 2007e). 

 

3.2.3 A avaliação do aluno com deficiência auditiva 

  

A surdez é uma privação sensorial que interfere na qualidade das relações do sujeito 

com o seu meio, visto que afeta diretamente a comunicação. O grau de perda auditiva pode 

assumir as seguintes variações: i) surdez leve  a audição é muito próxima do normal e, por 

isso, pode ser tardiamente diagnosticado. A pessoa é capaz de perceber sons da fala e 

desenvolve a linguagem oral espontaneamente; ii) surdez moderada  há dificuldades em se 

perceber os sons com clareza e a fala em ambientes ruidosos, com a possibilidade de atraso na  

fala e na linguagem. Geralmente essas pessoas são desatentas e apresentam dificuldades no 

aprendizado da leitura e escrita; iii) surdez severa  o indivíduo apresenta dificuldades de 

adquirir a fala e desenvolver a linguagem de forma espontânea, solicitando o 

acompanhamento adequado e o uso de aparelhos de amplificação; iv) surdez profunda  

dificilmente a pessoa desenvolve a linguagem oral espontaneamente; necessita fazer uso de 
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aparelho de amplificação e/ou implante coclear, bem como de acompanhamento 

especializado. Frequentemente faz uso da leitura oro-facial e só responde a sons muito 

intensos como: trovão, avião, bombas, dentre outros (BRASIL, 2005b). 

As concepções sobre a escolarização do aluno surdo se fundamentam em três 

abordagens diferentes: i) oralista, que visa à capacitação do aluno com surdez para utilizar a 

língua da comunidade ouvinte, através da comunicação oral e leitura labial, como única 

possibilidade linguística; ii) abordagem da comunicação total -  não valoriza a língua de 

sinais e prescreve o uso de todo e qualquer recurso para a comunicação, tais como linguagem 

gestual, visual, textos escritos; iii) bilinguismo, que visa capacitar o aluno com surdez para o 

uso da língua de sinais e para o uso da língua da comunidade ouvinte. As duas primeiras 

abordagens, por focalizar o uso da oralidade, não favorecem o desenvolvimento pleno das 

pessoas com surdez, pois, ao negarem a língua de sinais, provocam perdas significativas nos 

aspectos cognitivos, afetivos, sociais, linguísticos, políticos e na aprendizagem. Por outro 

lado, o biliguismo, por valorizar o uso das duas línguas, possibilita atender melhor às 

necessidades da pessoa com surdez, favorecendo o seu aprendizado (BRASIL, 2010b).  

A língua de sinais não é universal e cada país possui a sua própria língua de sinais, 

assim como, em cada país, há a existência dos regionalismos locais. Como toda língua, possui 

uma estrutura gramatical e aspectos linguísticos: fonológico, morfológico, sintático e 

semântico. No Brasil, a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é reconhecida pela lei 

10.436/2002 como o sistema linguístico visual-motor da comunidade surda brasileira.  

Um dos desafios para a inclusão é o ensino da LIBRAS como língua de instrução, nas 

escolas brasileiras, por meio de métodos adequados, visto ser direito do surdo ter acesso ao 

conhecimento de LIBRAS e essa ser considerada a sua primeira língua. A escola deve 

valorizar a língua de sinais e o contato com pares surdos com a finalidade do fortalecimento 

da identidade do sujeito e o seu desenvolvimento linguístico. A organização dos 

conhecimentos para esse alunado deve partir de uma construção visual e a modalidade oral da 

Língua Portuguesa pode ser ofertada em período contrário ao da escolarização. Ela não é 

impositiva, mas respeita o direito do aluno manifestar-se oralmente, caso esta seja a sua opção 

e a da família (BRASIL, 2005b; FERNANDES, 2010).  

A avaliação da aprendizagem da pessoa surda deve considerar as peculiaridades da sua 

deficiência e a existência do uso de duas línguas por parte do aluno. A língua de sinais, língua 

de origem do surdo, organiza uma estrutura lógica de ideias para esses alunos e essa estrutura 



 76 

gramatical acaba por ser refletida em suas produções escritas em português. O professor não 

atento a essa peculiaridade pode entender equivocadamente essa construção como errada. 

Portanto, o docente, ao se deparar com um texto escrito por um aluno surdo, deve manter uma 

aprendizado de uma segunda língua (Língua Portuguesa) e da interferência de sua primeira 

língua (LIBRAS) sobre ela.  

Em relação à escrita do aluno surdo: 

Sua produção escrita estará sujeita a diferenciações: nas etapas iniciais ela 
estará muito mais marcada pelas características da língua de sinais, nas 

próxima do português. Esta construção que caracteriza uma interlíngua - 
percurso de aquisição de uma segunda língua - 
pelo professor, em seu processo de avaliação (BRASIL, 2005b, p. 88). 

Para avaliação da produção textual do aluno, deve-se considerar: i) o conteúdo do 

texto (aspectos semânticos); ii) a sequência lógica das ideias e iii) a estruturação frasal 

mínima para a compreensão do texto. No processo de reescrita e reelaboração, devem-se 

cobrar a morfologia e a sintaxe (aspectos estruturais); já os aspectos gramaticais devem ser 

solicitados 

que evidenciam o aprendizado de escrita de uma segunda língua e devem realizar a 

comparação entre a língua escrita e a língua de sinais (BRASIL, 2005b). 

O conhecimento não deve ser avaliado somente em sua forma escrita, mas também em 

sua forma oral, adequando a prática avaliativa às necessidades da deficiência sensorial. No 

momento da avaliação, é importante que o aluno surdo tenha acesso ao dicionário e ao 

intérprete da LIBRAS. O professor deve dar maior importância ao conteúdo, ao aspecto 

cognitivo de sua linguagem, à coerência e a sequência lógica das ideias; a forma da linguagem 

deve ser avaliada com mais flexibilidade. Assim, ao avaliar o conhecimento do aluno surdo, o 

professor não deve supervalorizar os erros da estrutura formal da Língua Portuguesa em 

detrimento do conteúdo por ele apresentado (BRASIL, 2005b). 

O professor deve estar ciente que: a dificuldade de redigir um texto está associado à 

dificuldade de compreender os textos lidos e que essa dificuldade acarreta no impedimento da 

expansão do vocabulário, provocando a falta do hábito de ler. Os alunos surdos desconhecem 

os processos de formação das palavras e comumente utilizam substantivo no lugar de adjetivo 

e vice-versa, omitem verbos, desconhecem as irregularidades verbais, não utilizam 

preposições e conjunções ou o fazem inadequadamente. Isso leva a crer que por 



 77 

desconhecerem a estrutura da língua portuguesa, utilizam, freqüentemente, as estruturas da 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 

Os instrumentos avaliativos devem oferecer informações sobre o desenvolvimento da 

aprendizagem do aluno, das estratégias que utiliza para a realização das atividades e como 

enfrenta os desafios nas situações de aprendizado, orientando sempre a prática pedagógica do 

professor. Diante de um mesmo tipo de deficiência, convém assinalar que os instrumentos 

avaliativos podem ser adequados para uns, mas não para outros, porque cada aluno apresenta 

uma maneira diferenciada de aprender e de se portar diante do mundo. 

Realizar adequações na forma de avaliar a aprendizagem de alunos com deficiência 

torna-se um desafio a ser superado em todos os níveis de ensino do nosso país, desde o Ensino 

Infantil até o Ensino Superior. Este último deve apresentar métodos avaliativos que estejam 

em consonância com a promoção da aprendizagem de todos os alunos que nele ingressem, de 

modo a firmar o compromisso com a reconstrução do conhecimento e com a formação para a 

cidadania, funções da universidade. Modificar práticas pedagógicas no Ensino Superior de 

modo a incluir alunos com deficiência torna-se de importância fundamental, visto que cada 

vez mais as Instituições de Ensino Superior (IES) recebem alunos que apresentam algum tipo 

de deficiência (DEMO, 2004; FERNANDES, 2010). 

 

3.3 Avaliação da aprendizagem do aluno com deficiência no Ensino Superior  

 

De acordo com Demo (2008), a universidade deve estar comprometida com a 

reconstrução contínua do conhecimento e com a formação para a cidadania. Assim, o aluno 

que ali ingresse deve ter a oportunidade de aprender a aprender, reconstruir permanentemente 

o conhecimento e saber pensar para melhor intervir. O profissional que a universidade do 

novo milênio deve formar tem que ser capaz não só de exercer, mas de sempre renovar a sua 

profissão. O conhecimento, nessa perspectiva, além de disruptivo, é também político, porque 

o sujeito que aprende é capaz de história própria e caminha para a autonomia, de modo que 

não seja só influenciado, mas influencie o seu meio; não seja submisso, mas possa confrontar 

ideias, teorias, opiniões, realidades. Para o futuro profissional, institui-se o seguinte objetivo: 
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Constatam-se, na realidade universitária e nas Instituições de Ensino Superior (IES), 

de forma geral, dificuldades relativas à aprendizagem e à avaliação. Os alunos chegam ao 

final de um curso despreparados, não adaptados às mudanças da sociedade, às inovações e à 

demanda da economia. A universidade brasileira, pela ênfase que concede às aulas  o 

professor vai para dar aula e o aluno vai para escutar - não é diferente dos outros níveis de 

ensino. Ao contrário do que preconiza as teorias mais recentes sobre aprendizagem, o que se 

percebe é que o ensino, nessas instituições, ainda gira em torno do instrucionismo, que é a 

pretensão de ensinar o aluno, mantendo a visão de que a aprendizagem ocorre sempre do 

professor para o estudante, como se o conhecimento viesse de fora, através da transmissão 

mecânica de conteúdos. O instrucionismo gera, com efeito, a memorização de conteúdos por 

parte do aluno e, dessa forma, não há construção do conhecimento, apenas a sua reprodução. 

A cidadania também não é trabalhada no currículo e, portanto, não encontramos um 

conhecimento que agrega politicidade (DEMO, 2004). 

As formas de conduzir e de avaliar a aprendizagem estão interligadas e se influenciam 

mutuamente. De acordo com Stuyven, Dochy e Janssenss apud Garcia (2009), a avaliação no 

Ensino Superior exerce forte influência sobre a aprendizagem dos estudantes, que criam 

expectativas em relação às estratégias avaliativas e influenciam na forma como lidam e se 

preparam para essas atividades, como utilizam o tempo para os estudos, como se desenvolvem 

academicamente. Para Jardim (2008, p. 470), a atividade de avaliar é uma das tarefas mais 

difíceis da função doc

está relacionada a diversos fatores e determinantes da formação de professores e assim, irá 

repercutir na qualidade do processo de ensino e de aprendizagem de maneira positiva ou 

negativ  

Hoffmann (2005, p. 84) esclarece que, na realidade encontrada nas universidades 

brasileiras, há docentes que, embora com competência em sua área de origem, possuem 

formação pedagógica extremamente precária, desconhecendo teorias do conhecimento e do 

currículo, que deveriam embasar sua atividade avaliativa, executada, na verdade, como um 

 

Como relata um professor em uma pesquisa sobre avaliação da aprendizagem no 

Ensino Superior: 

Nós professores fomos considerados um Centro de excelência em termos de 
titulação, em termos de publicação a gente não deixa a desejar qualquer 
Centro de excelência do País, mas isso não se refletiu no desempenho dos 
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nossos estudantes com relação ao provão que duas vezes consecutivas tirou 
D e depois E. Apesar de nós sermos excelentes profissionais, competentes, 
nós somos técnicos, nós não tivemos a formação pedagógica, então nós 
somos apenas, digamos assim, repassadores de conhecimento (PASCUAL, 
2006, p. 183). 

Soma-se a isso a resistência de muitos professores para refletir e modificar a sua 

prática docente. O docente justifica a permanência de suas práticas tradicionais por meio da 

pressão exercida pelos colegas de disciplina, pela falta de tempo para replanejar os 

instrumentos avaliativos, por insegurança de assumir a responsabilidade de uma prática 

diferente e pela própria reação dos alunos, que também se apresentam resistentes a mudanças. 

Como resultado, temos elevados índices de evasão e retenção no Ensino Superior. A prática 

avaliativa, portanto, ainda recai sob moldes antigos. 

Na universidade a avaliação tem, em geral, como pano de fundo normativo o 
currículo, à medida que este desenha o tamanho dos conteúdos a serem 
dominados. Muitas vezes fica-se apenas na acumulação de conteúdos e 
esquece-se que o pano de fundo normativo mais relevante é o qualitativo, ou 
seja, em vez de apenas memorizar conteúdos, saber interpretar, reconstruir 
(DEMO, 2004, p. 109). 

Hoffmann (2005) aponta, ainda, para alguns mitos relacionados à avaliação nas IES: i) 

o mito de que a qualidade dos cursos diminui se o índice de aprovação for muito grande, ou 

seja, o professor competente seria aquele que reprova mais; ii) mito da impossibilidade de 

utilizar-se de outras formas de registro e análise do desempenho além da atribuição de notas; 

iii) mito da utilização de instrumentos extensos somente ao final do semestre como forma 

mais eficaz de verificar o desempenho; iv) mito de que o estudante universitário não pode 

cometer erros; v) mito de que a avaliação é considerada um mal necessário, devido à 

exigência do sistema. 

A existência desses mitos acaba por gerar uma série de atividades arbitrárias como: 

avaliações desconectadas ao longo de um período letivo, como se fossem disciplinas 

diferentes dentro de uma mesma disciplina; a existência de um único trabalho ao final do 

período letivo, este geralmente muito extenso; provas que jamais retornam ao aluno para 

análise ou discussão das respostas ou atividades; a existência de disciplinas que reprovam de 

70% a 80% da turma ou professores que, fruto de posturas pessoais, realizam avaliações 

muito permissivas. Essas práticas, em sua maioria, não priorizam o acompanhamento da 

aprendizagem do aluno, tampouco propiciam condições favoráveis ao aprendizado. 

O corpo discente reclama do autoritarismo dos professores, da má vontade 
para resolver seus problemas, dos índices muito elevados de reprovação 
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(80%), das dificuldades de comunicação interpessoal, dos professores 
estrangeiros que falam com dificuldade o Português, da retenção de provas 
e notas, da falta de critérios nas avaliações [...] Escutamos, ainda nesse 
mesmo Departamento, queixas a respeito do atraso na entrega das notas, a 
confusão de critérios nas avaliações ou ainda provas que não são devolvidas 
aos alunos (PASCUAL, 2006, p. 185  186). 

Para Demo (2004), as instituições que apenas oferecem aulas acabam por não produzir 

ou produzir pouco aprendizado em seus alunos. Para promover benefícios em favor da 

aprendizagem, é preciso produzir mudanças na forma de conduzir aprendizagem e 

conhecimento. O que se propõe é que o momento da aula seja entendido como realmente deve 

ser: apenas como didática auxiliar, objetivando fomentar a produção do conhecimento, 

informando e motivando o aluno. Para que o aluno possa aprender, é necessário que ele 

a

2004, p. 21).  O aluno que não pesquisa, não aprende. Por conseguinte, 

É pesquisando que o aluno, ao final das contas, aprende a ler, enfrentar 
teorias e polêmicas, argumentar e contra-argumentar, fundamentar, elaborar 
texto próprio. Torna-se também mais claro o papel do professor: orienta e 
avalia de modo maiêutico. Não pode substituir o esforço do aluno, oferecer 
receitas, encurtar as coisas, facilitar a vida. Saber pesquisar é formidável, 
mas formar-se melhor é o verdadeiro sentido da coisa (Op. cit., p. 94). 

 Para o autor, o conhecimento é reconstrutivo: não é reproduzido, nem transmitido, 

nem repassado, mas construído. Cada pessoa que recebe a informação reinterpreta porque tem 

uma subjetividade. Conhecer é polemizar, é romper com o que está posto, é questionar, 

argumentar e contra-

 

Dessa forma, é importante propiciar ao aluno espaços em que ele possa argumentar, 

contra-argumentar, ou seja, exercitar a habilidade de questionar para que ele possa, de fato, 

aprender. Assim, 

O exercício da descentração é fundamental para o desenvolvimento da 
autonomia intelectual. Encoraja-se o aluno a analisar situações do ponto de 
vista do outro e diferenciadas das suas. Se a oportunidade dessa reflexão não 
for oferecida ao aluno, ele limitar-se-á a repetir e imitar respostas, sem 
criticá-las, passivamente. E a passividade intelectual não permite a formação 
de personalidades autônomas (HOFFMANN, 2008a, p. 64). 

O professor precisa saber observar se seu aluno está aprendendo a 
argumentar, se é capaz de apresentar fundamentação para o que pretende 
dizer, se escuta o outro com atenção e responde com elegância e inteligência, 
se distingue entre autoridade do argumento e argumento da autoridade, se 
vai se tornando capaz de texto próprio, se consegue ler autor para se tornar 
autor, se alcança descontruir, conceitos e teorias, para os reconstruir com 
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autonomia. Se realmente estiver interessado nesta qualidade educativa, prova 
está fora da realidade. Afinal, toda prova medíocre, merece uma cola esperta. 
É a vingança do aluno (DEMO, 2004, p. 122). 

Se a qualidade educacional for entendida como produção do saber pensar do aluno, a 

avaliação deve promover a pesquisa, a elaboração particular de cada sujeito, a habilidade de 

questionar e argumentar do aluno. Novos aspectos devem ser inseridos na avaliação 

educacional do novo milênio, como autonomia e flexibilidade. O sujeito deve ser capaz de 

intervir em seu meio e precisa ter competência técnica em sua área ao mesmo tempo em que 

realiza integração desse conhecimento com outros setores (DEMO, 2004; PASCUAL, 2006). 

A proposta não é eliminar a prova, visto a sua importância em determinadas situações, 

como concursos e vestibulares. Porém, para se chegar ao pensar do aluno, não se pode aplicar 

uma prova que espera devolução memorizada dos conteúdos vistos em sala de aula, 

principalmente aquelas com perguntas e respostas fechadas. O aluno deve desenvolver sua 

capacidade de raciocínio, de reflexão, de elaboração própria e o professor deve acompanhar 

essa produção dos alunos como uma forma de compreender como ele constrói e reconstrói o 

conhecimento. As notas devem ser provisórias e a nota baixa no decorrer do semestre deve 

sinalizar para o avaliador que determinado aluno necessita de maior cuidado e dedicação por 

parte do docente, que deve estar sempre comprometido com o aprendizado do aluno. Outra 

proposta é a existência de um currículo intensivo ao invés de currículos conteudistas, visto 

que o repasse de matérias não significa aprendizado. O importante é que haja um 

és de processos 

penetrantes de desconstrução e reconstrução, não só se guarda para a vida, como, sobretudo, 

 

Além disso, avaliar requer procedimentos técnicos e alguns outros pontos devem ser 

considerados: i) o avaliador deve ser avaliado, com o intuito de evitar impunidades; ii) o 

avaliado precisa entender o processo avaliativo e os critérios da avaliação; iii) o avaliado deve 

ter oportunidade de questionar; iv) o avaliado deve poder refazer o que fez; v) o processo 

avaliativo deve ser pedagógico, garantindo o direito do aluno aprender; vi) deve-se avaliar 

para promover; vii) toda avaliação é questionável (DEMO, 2008). 

No Ensino Superior, ainda nos deparamos com antigas práticas para se conduzir a 

aprendizagem e avaliação do aluno. Nota-se que os estudos mais recentes sobre aprendizado e 

conhecimento são negligenciados na prática docente do ambiente acadêmico. Dessa forma, 

não se oferecem as condições necessárias que possibilitem a construção do conhecimento e a 
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autonomia no estudante. A avaliação da aprendizagem acontece de forma generalista, sem o 

uso de instrumentos avaliativos variados e desconsidera as particularidades de cada aluno, 

além de propiciar memorização e reprodução do conhecimento, ao invés de estimular a 

reconstrução permanente deste, conduzindo o estudante a interpretar, questionar e gerir ideias 

e teorias. A universidade, diante das práticas docentes encontradas em seu interior, acaba por 

reproduzir a exclusão presente na sociedade, não possibilitando, ao aluno, uma participação 

ativa e democrática em sua vida acadêmica. Para que os objetivos centrais da universidade 

sejam alcançados, é necessário que haja uma mudança na condução do aprendizado e do 

conhecimento, bem como uma reflexão sobre avaliação, gerando-se, a partir daí, uma 

modificação no modo de avaliar. 

O aluno com deficiência ainda é um grande desafio para a escola, que deve identificar 

suas necessidades educacionais específicas individualmente, possibilitando a superação de 

suas dificuldades e o desenvolvimento de suas potencialidades. A teoria sócio-cultural de 

Vygostky (1994) serve de fundamentação teórica para algumas propostas de avaliação 

inclusiva, que consideram essencial o contato do aluno com deficiência com outros alunos. 

Para o autor, essa situação de interação social possibilitaria o desenvolvimento e superação de 

algumas dificuldades do aluno com deficiência. 

A prática avaliativa tradicional, como vem sendo aplicada no cotidiano escolar, e 

mesmo no universitário, tem visado à normatização e à análise pontual das aquisições do 

aluno de forma descontínua, mostrando-se, portanto, ineficiente para o desenvolvimento da 

aprendizagem de alunos com deficiência. A utilização dessa prática só vem ampliar o 

processo de exclusão presente em nossa sociedade, visto que esse modelo de avaliação tem 

sido entendido como o fim de um processo  ao procurar registrar somente se o educando 

fracassou ou obteve sucesso  eximindo o professor de qualquer intervenção que possa 

favorecer o desenvolvimento cognitivo do aluno. Diante desse contexto, urge a necessidade 

de mudanças na prática da avaliação da aprendizagem para esse alunado, de modo a atentar 

para suas dificuldades e capacidades individuais, possibilitando uma intervenção permanente 

e contínua do educador. 

No Ensino Superior, há indícios que assim como nos demais níveis de ensino, a prática 

avaliativa continua sendo realizada ao final de um processo, com uso de poucos instrumentos 

avaliativos, além de um corpo docente, em sua maioria, sem formação adequada (básica ou 

continuada), com insuficiência ou mesmo ausência de conhecimentos sobre medidas 
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educacionais (elaboração e correção de instrumentos de avaliação da aprendizagem). Os mitos 

existentes entre professores do Ensino Superior dificultam uma prática mais democrática e 

atenta ao percurso individualizado do aluno. Essa realidade demonstra que a universidade 

ainda não se encontra preparada nem adequada para a inclusão e o respeito às diferenças do 

aluno com deficiência, precisando adequar-se urgentemente para a efetivação de uma prática 

inclusiva que o respeite em todos os seus direitos (BEYER, 2005; FIÚSA; SANTOS; LIMA, 

2008; HOFFMANN, 2005).  
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4 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, descrevemos a metodologia empregada para o desenvolvimento da 

pesquisa. A investigação culminou nos resultados expostos no capítulo seguinte. Para 

concretizar os objetivos dessa investigação, foi realizada uma pesquisa de natureza 

qualitativa, na forma de um estudo de caso. 

 

4.1 A pesquisa qualitativa 

  

De acordo com Bogdan e Biklen (1994), a investigação qualitativa possui cinco 

características: i) a fonte direta de dados é o ambiente natural e o investigador é o principal 

instrumento; ii) é descritiva; iii) apresenta interesse maior pelo processo do que por resultados 

ou produtos; iv) os investigadores tendem a analisar os seus dados de forma indutiva; v) o 

significado e as perspectivas dos participantes são de importância vital, pois permitem 

compreender a dinâmica interna da situação. Os autores acrescentam, porém, que nem todos 

de todas as cinco características para que a pesquisa obtenha a denominação de qualitativa.  

Nesse sentido, 

O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais 
que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os 
significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção 
sensível. Após este tirocínio, o autor interpreta e traduz em um texto, 
zelosamente escrito, com perspicácia e competência científicas, os 
significados patentes ou ocultos do seu objeto de pesquisa (CHIZOTTI, 
2006, p. 28-29). 

A pesquisa qualitativa cobre um campo transdisciplinar, que envolve as Ciências 

Humanas e as Sociais. Assume multiparadigmas de análise, derivados do Positivismo, da 

Fenomenologia, da Hermenêutica, do Marxismo, da teoria do Construtivismo. Adota 

multimétodos de investigação para o estudo de um fenômeno que se situa no local em que 

ocorre e procura encontrar o sentido desse fenômeno quando busca interpretar os significados 

que as pessoas conferem a eles (CHIZOTTI, 2006).  
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 Diante do exposto, a pesquisa de referência qualitativa oferece a possibilidade de 

conhecer as vivências e significados construídos pelos sujeitos envolvidos na pesquisa, 

adentrando em sua realidade e conhecendo as relações envolvidas no processo de ensino-

aprendizagem, o que permite uma compreensão mais esclarecedora do objeto de estudo. 

  

4.2 O estudo de caso   

 

De acordo com André e Lüdke (1986), o estudo de caso pode ser simples e específico, 

como o de um único sujeito, ou complexo e abstrato, como o de um conjunto de situações que 

possuem a mesma classificação: as classes de alfabetização ou o ensino noturno, por exemplo. 

O caso a ser estudado deve ser bem delimitado e apresentar contornos bastante definidos no 

desenrolar do estudo. O interesse deve incidir sobre aquilo que o caso tem de único, de 

particular, de singular, mesmo que, posteriormente, fiquem evidentes certas semelhanças com 

outros casos ou situações.  

Com efeito, 

Os estudos de caso visam explorar, deste modo, um caso singular, situado na 
vida real contemporânea, bem delimitado e contextuado em tempo e lugar 
para realizar uma busca circunstanciada de informações sobre um caso 
específico. O caso pode ser único e singular ou abranger uma coleção de 
casos, especificados por um aspecto ocorrente nos diversos casos individuais 
como, por exemplo, o estudo de particularidades ocorrentes em diversos 
casos individualizados (CHIZOTTI, 2006, p. 136).  

O estudo de caso pode acontecer em pesquisas qualitativas ou quantitativas, mas nos 

deteremos no estudo de caso da pesquisa qualitativa. Nessa perspectiva, o estudo de caso 

envolve uma coleta sistêmica de dados sobre uma pessoa, uma família, um evento, uma 

atividade ou um conjunto de relações para melhor conhecer as suas características e o modo 

como operam em um contexto real. Como uma modalidade [...] 

reunir os dados relevantes sobre o objeto de estudo e, desse modo, alcançar um conhecimento 

mais amplo sobre esse objeto, dissipando as dúvidas, esclarecendo questões pertinentes, e, 

sobretudo, instruindo ações posteri  

André e Lüdke (1986) apontam como características fundamentais do estudo de caso: 

i) visar à descoberta; ii) enfatizar a interpretação em contexto; iii) buscar retratar a realidade 

de forma completa e profunda; iv) usar uma variedade de fontes de informações e v) 
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representar os diferentes e às vezes conflitantes pontos de vista presentes numa situação 

social. 

Merriam apud André (2005) conclui que quatro são as características essenciais num 

estudo de caso qualitativo: i) particularidade, ii) descrição, iii) heurística e iv) indução. A 

particularidade versa sobre a ação de focalizar uma situação, programa ou fenômeno 

RRIAM apud ANDRÉ, 2005, p. 17). É adequado para realizar 

investigações sobre problemas práticos e questões que emergem do dia-a-dia. A descrição 

refere-se ao produto final do estudo de caso, que consiste numa descrição densa do fenômeno 

que está sendo estu -se uma descrição completa e literal da 

citações literais, figuras literárias. A heurística significa que o estudo de caso ilumina a 

compreensão do leitor sobre o que foi estudado. Pode revelar descobertas, ampliar a 

experiência ou confirmar o que já é conhecido.  

 Stake (1994, 1995 apud CHIZOTTI, 2006) define o estudo de caso de acordo com os 

objetivos da investigação. Dessa forma, haveria três tipos de estudo de caso: i) intrínseco, ii) 

instrumental e iii) coletivo. O primeiro tem o objetivo de compreender os aspectos intrínsecos 

de um caso particular e não de construir teorias ou elaborar construções abstratas. O segundo 

visa ao exame de um caso para esclarecer uma situação ou refinar uma teoria  servindo o 

caso apenas como pano de fundo para que sejam feitas pesquisas posteriores. O terceiro 

significa estender o estudo a diversos casos instrumentais para ampliar a compreensão ou 

teorização a partir de uma coleção mais ampla de casos conexos.  

 Devido às especificidades e particularidades do fenômeno investigado, o estudo de 

caso apresentou-se como recurso adequado para a execução desta pesquisa. Possibilitou, desse 

modo, o acesso às informações relevantes para a compreensão do fenômeno, que se encontra 

delimitado em um contexto da realidade atual.  

 

4.3 Amostra 
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A amostra foi intencional, em conformidade com os objetivos do estudo, formada por: 

i) Nove alunos com deficiência matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação do 

Centro de Humanidades (CH) e da Faculdade de Educação (FACED) da IES da rede pública, 

localizada na cidade de Fortaleza-CE; ii) 19 professores indicados pelos alunos com 

deficiência, que haviam ministrado disciplinas para esses alunos no semestre anterior e iii) 

Sete coordenadores dos cursos em que esses alunos se encontram matriculados. A amostra 

perfez um total, portanto, de 35 sujeitos. 

Os cursos atendidos na pesquisa foram: cursos de graduação em Pedagogia, 

Biblioteconomia, Letras, Psicologia e Ciências Sociais, e curso de mestrado em Educação 

Brasileira. A escolha dos alunos do Centro de Humanidades e da FACED tornou viável a 

pesquisa, visto que a IES apresentava registros que possibilitaram a sua identificação e o 

respectivo contato. 

No quadro abaixo, encontramos a caracterização da amostra de alunos investigados.  

MASCULINO 

ALUNO IDADE CURSO DEFICIÊNCIA 

A1 24 anos Letras  Português Auditiva 

A2 28 anos Ciências Sociais Noturno Física  Torcicolo Espasmódico 

A3 23 anos Biblioteconomia Múltipla  Física e Baixa Visão 

A4 45 anos Pedagogia Baixa Visão  Visão Lateral Retinose Pigmentar 

FEMININO 

ALUNO IDADE CURSO DEFICIÊNCIA 

A5 22 anos Letras Espanhol-Literatura Visual Total - Retinoblastoma 

A6 20 anos Letras  Português Física  Paralisia Cerebral 

A7 24 anos Ciências Sociais Noturno Auditiva Moderada - Grave 

A8 23 anos Psicologia Baixa Visão  Visão unilateral 40% 

A9 32 anos Mestrado em Educação Auditiva 

 
Quadro 1 - Caracterização dos alunos com deficiência 

 
Os alunos e coordenadores de curso foram entrevistados, suas entrevistas gravadas e 

transcritas pela própria pesquisadora, garantindo a veracidade das informações que serão 

apresentadas no capítulo a seguir. A aluna surda foi entrevistada com o auxílio do intérprete e 

apenas um dos alunos, por apresentar surdez, não conseguir comunicar-se oralmente e não 
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utilizar-se da LIBRAS, respondeu ao roteiro de entrevista de forma escrita, visto ser essa a sua 

forma predominante de socialização. 

Os coordenadores dos cursos descritos na Tabela 1 serão aleatoriamente chamados de 

C1, C2 ... C7. Devido ao fato de que o aluno do sexo masculino matriculado no curso de 

Ciências Sociais - noturno transferiu algumas das disciplinas para o período diurno, o 

coordenador do curso diurno também foi entrevistado. Ao todo, foram sete coordenadores 

entrevistados. 

Os professores que ministraram disciplinas para os alunos no semestre 2010.2 

responderam aos questionários e serão chamados aleatoriamente de P1, P2... P19. Não foi 

possível coletar dados de oito dos professores que estavam previstos inicialmente, dado a 

dificuldade de encontrá-los ou talvez da resistência em participar da pesquisa.  

 

4.4 Procedimentos 

 

4.4.1 Instrumentos  

 

Para a coleta das informações, foram empregados, como recursos, o questionário e a 

entrevista semiestruturada. O instrumento de questionário do tipo misto foi escolhido para a 

coleta de dados junto aos professores, considerando-se a maior quantidade desses sujeitos na 

amostra, bem como a praticidade oferecida ao respondente. Para os demais - alunos e 

coordenadores - foi utilizada a entrevista, técnica que representa um dos instrumentos 

principais para a coleta de informações em estudos de caso (ANDRÉ; LÜDKE, 1986; 

RODRIGUES, 2007).  

O questionário é uma técnica para a coleta de informações através de perguntas 

escritas. Os tipos de questionários podem ser: i) abertos ou dissertativos, cujas respostas são 

elaboradas pelos próprios respondentes; ii) fechados, cujas respostas se encontram em opções 

já oferecidas pelo pesquisador; iii) mistos, por conterem questões abertas e fechadas 

(RODRIGUES, 2007).  
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O questionário deve: i) conter indagações breves e conter um número pequeno de 

perguntas para que não haja recusa por parte do respondente; ii) as indagações não devem 

induzir respostas; iii) as perguntas devem ser formuladas com a maior clareza possível; iv) 

deve ser organizado de forma a evitar confusão do respondente. 

Diferente de outras técnicas, que geralmente estabelecem uma relação hierárquica, na 

entrevista, a relação criada é de interação, em que o entrevistado pode discorrer sobre o tema 

proposto, a verdadeira razão da entrevista. De acordo com André e Lüdke (1986), a entrevista 

ultrapassa os limites da técnica, dependendo, em grande parte, das qualidades e habilidades do 

entrevistador, que precisa demonstrar uma boa capacidade de comunicação verbal, aliada à 

paciência de ouvir atentamente. O entrevistador precisa estar atento, não apenas ao roteiro 

pré-estabelecido e às respostas verbais, mas a to [...] uma gama de gestos, expressões, 

entonações, sinais não-verbais, hesitações, alterações de ritmo, enfim, toda uma comunicação 

não verbal, cuja captação é muito importante para a compreensão e a validação do que foi 

, 1986, p. 36).  

Nesse sentido, 

A grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela permite a 
captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com 
qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos. Uma entrevista 
bem-feita pode permitir o tratamento de assuntos de natureza estritamente 
pessoal e íntima, assim como temas de natureza complexa e de escolhas 
nitidamente individuais. Pode permitir o aprofundamento de pontos 
levantados por outras técnicas de coleta de alcance mais superficial, como o 
questionário. E pode também, o que a torna particularmente útil, atingir 
informantes que não poderiam ser atingidos por outros meios de 
investigação, como é o caso de pessoas com pouca instrução formal, para as 
quais a aplicação de um questionário escrito seria inviável (Op. cit., p. 34). 

De acordo com Tavares (2000), as entrevistas, quanto ao aspecto formal, podem ser 

divididas em: i) estruturadas, ii) de livre estruturação, e iii) semiestruturadas. A primeira é 

mais frequente em pesquisas, principalmente nas situações em que a habilidade como 

entrevistador não é necessária ou possível. O segundo tipo de entrevista se refere àquelas em 

que o entrevistador não delimita uma estruturação de forma explícita, porém conhece suas 

metas, o papel de quem a conduz e os procedimentos pelos quais é possível atingir os 

objetivos.  

A entrevista semiestruturada, a ser utilizada na pesquisa, ao mesmo tempo em que 

mantém seus objetivos claros, permite reelaborar perguntas na medida em que os dados são 
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informados. Dessa forma, pode-se explorar de forma mais minuciosa aspectos considerados 

importantes pelo pesquisador para elucidação da realidade interior do sujeito. 

Tavares (2000, p. 49) afirma que as entrevistas semiestruturadas: 

[...] são assim denominadas porque o entrevistador tem clareza de seus 
objetivos, de que tipo de informação é necessária para atingi-los, de como 
essa informação deve ser obtida (perguntas sugeridas ou padronizadas), 
quando ou em que seqüência, em que condições deve ser investigada 
(relevância) e como deve ser considerada (utilização de critérios de 
avaliação). Além de estabelecer um procedimento que garante a obtenção da 
informação necessária de modo padronizado, ela aumenta a confiabilidade 
ou fidedignidade da informação obtida [...]. 

A técnica de entrevista, em suas diferentes modalidades, apresentou enorme valor para 

a pesquisa. Seus aspectos favoreceram o conhecimento da realidade do sujeito e constituiu um 

excelente recurso para se compreender melhor dados contraditórios e não completamente 

entendidos, obtidos por meio de outras técnicas. A técnica de entrevista foi destinada à coleta 

de informações emanadas dos alunos com deficiência e de seus respectivos coordenadores dos 

cursos de graduação e pós-graduação da IES, por apresentarem-se como um grupo pequeno, 

possibilitando o registro através da gravação, a transcrição e posterior análise e interpretação 

do material obtido. 

 

4.4.2 Análise dos dados coletados 

 

O depoimento das entrevistas foi categorizado através da análise de conteúdo.  

Bardin (2008, p. 42) define a análise de conteúdo como: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens.  

Assim, de acordo com Franco (2003, p. 13), a análise de conteúdo é um procedimento 

de pesquisa que tem como ponto de partida a m [...] seja ela verbal (oral ou escrita), 

gestual, silenciosa, figurativa, documental ou diretamente provocada . Busca descrever, 

analisar e interpretar o sentido que um indivíduo ou diferentes grupos atribuem às mensagens.  
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Os resultados da análise de conteúdo devem refletir os objetivos da pesquisa e deverão 

estar apoiados em indícios manifestos e capturáveis das comunicações emitidas. Isso não 

porém, o processo de análise de conteúdo deve partir do conteúdo manifesto (FRANCO, 

2003).  

Produzir inferências24 é a razão da análise de conteúdo, pois elas conferem a esse 

procedimento relevância teórica. Uma informação unicamente descritiva, que não tenha 

relação com outros atributos ou com o contexto e as características do emissor, pouco tem a 

contribuir. Toda análise de conteúdo requer comparações; um dado não apresenta sentido até 

que seja relacionado a outros dados e o tipo de comparação é ditado pelos conhecimentos 

sobre diferentes abordagens teóricas que o investigador apresenta.  

 Além de permitir comparações com outros tipos de dados, o investigador pode, 

também, comparar mensagens de uma única fonte, emitidas em diferentes situações e/ou em 

diferentes momento

situação ou audiência podem ser concebidas como análises, interpretações e inferências 

 

Dessa forma, a partir do tratamento das mensagens que manipula, o analista pode 

inferir conhecimentos que extrapolem o conteúdo manifesto das mensagens. A inferência 

permitirá a passagem da descrição à interpretação. A inferência auxilia o pesquisador a 

desvelar o que está oculto, o não-dito, o não-aparente e possibilita a superação de intuições ou 

impressões precipitadas (BARDIN, 2008; FRANCO, 2003, SZYMANSKI; ALMEIDA; 

PRANDINI, 2002).  

Quanto ao papel do analista, Bardin (2008) afirma que, além de tentar compreender o 

sentido da comunicação como se fosse um receptor comum, deverá desviar o olhar para uma 

outra significação, realçando um sentido que está em segundo plano. Em sua análise, deverá 

atingir significados de natureza psicológica, sociológica, política, histórica etc. 

A pesquisa de referência qualitativa, na forma de estudo de caso, proporcionou a 

possibilidade de conhecer as vivências dos sujeitos pesquisados, bem como os significados 

por eles construídos. Permitiu, ainda, o acesso às informações relevantes para a compreensão 

                                                           
24 
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do fenômeno da avaliação da aprendizagem para alunos com deficiência na IES estudada. Os 

instrumentos para a coleta de dados  a entrevista semiestruturada e o questionário  

favorecem o conhecimento da realidade do sujeito, oferecendo dados valiosos para a análise 

dos dados.  
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados coletados através dos questionários aplicados aos professores 

(APÊNDICE A) e das entrevistas semiestruturadas realizadas junto aos coordenadores de 

curso (APÊNDICE B) e aos estudantes com deficiência matriculados na IES investigada 

(APÊNDICE C) revelou as seguintes categorias: i) avaliação da aprendizagem; ii) inclusão, 

acessibilidade e relações interpessoais; iii) dificuldades encontradas e iv) sugestões. A revisão 

da literatura utilizada nos capítulos anteriores servirá de referência para a análise dos dados 

coletados. 

Para a compreensão das transcrições das entrevistas, vale ressaltar que o nome da 

instituição, quando presente no relato dos entrevistados, foi substituído pela palavra 

UNIVERSIDADE (com todas as letras em maiúsculo), e a palavra CAMPUS (com todas as 

letras em maiúsculo) substitui o nome do campus da universidade.  As letras X ou Y (em 

maiúsculo) substituíram os nomes de professores, coordenadores ou outras personagens. A 

letra C (em maiúsculo), quando utilizada, refere-se ao nome de projeto desenvolvido na 

universidade.  

Os tópicos seguintes foram organizados por categorias. Essas categorias emergiram 

dos discursos dos apresentados pelos três grupos de entrevistados: professores, coordenadores 

de curso e alunos. Dezenove sujeitos responderam o questionário voltado para o professor, 

sete sujeitos responderam as perguntas do roteiro de entrevista para o coordenador e nove 

sujeitos responderam as perguntas do roteiro de entrevista para o aluno, perfazendo um total 

de 35 sujeitos.  

 

5.1 Avaliação da aprendizagem 

 

Foram analisadas, nesse tópico, as informações coletadas nos três instrumentos 

utilizados para a coleta de dados (dois roteiros de entrevista e o questionário). A categoria 

avaliação da aprendizagem foi subdividida em: i) conceito de avaliação da aprendizagem; ii) 

formação docente e práticas avaliativas e; iii) avaliação da aprendizagem do aluno com 

deficiência. 
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5.1.1 Conceito de avaliação da aprendizagem 

 

O tópico conceito de avaliação da aprendizagem foi dividido em três subcategorias: i) 

conceitos apresentados pelos coordenadores, em que foram utilizadas informações a partir do 

roteiro de entrevista (APÊNDICE B); ii) conceitos apresentados por professores, em que 

utilizamos informações coletadas no questionário (APÊNDICE A); iii) conceitos apresentados 

por alunos, baseadas nos dados coletados no roteiro de entrevista (APÊNDICE C).  

As narrativas dos coordenadores revelaram uma predominância da compreensão de 

que a avaliação deve acontecer durante todo o período de aprendizado do estudante, devendo 

existir, portanto, de forma processual.  

Pelo menos eu acredito sempre, como professora, de que ela deve ocorrer ao 
longo da jornada do aluno no semestre em que ele está matriculado, mas, de 
certa maneira, ela conclui um processo que se inicia na matrícula do sujeito 
naquela disciplina com aquele aluno (C2). 

Processo, através do qual os professores conseguem medir o grau de 
entendimento dos alunos nas disciplinas, mediante alguns e variados tipos de 
instrumentos (C6). 

Essa visão processual, apresentada pelos coordenadores C2, C5, C6 e C7 está de 

acordo com as compreensões mais recentes na história da avaliação educacional. A avaliação 

processual favorece ao avaliador fazer intervenções e realizar modificações, caso necessário, 

ainda durante o desenvolvimento de determinado programa ou projeto com fins de aprimorar 

sua qualidade. Na avaliação do ensino-aprendizagem, a avaliação processual busca ajudar o 

aluno a aprender e a se desenvolver dentro de um projeto educativo, regulando a sua 

aprendizagem. O objetivo é auxiliar o aluno a construir seus saberes e competências de forma 

contínua (HADJI, 2001; PERRENOUD; 1999; VIANNA, 2000).  

Para alguns coordenadores (C2, C3, C7), a avaliação deve abranger não só os 

conteúdos curriculares, mas também mudanças de atitude e de comportamento, de modo que 

o aluno encontre utilidade prática, no conteúdo que está sendo trabalhado em sala de aula, 

para a sua vida dentro e fora do ambiente acadêmico, a fim de que o conhecimento possa 

transpassar os muros da universidade. 
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A avaliação da aprendizagem, na minha opinião, é avaliação do processo do 
aluno durante um conjunto de atividades que ele desenvolve ao longo de 
uma disciplina. Portanto, todo aquele conteúdo que promoveu algum tipo de 
mudança - seja mudança no conhecimento, seja mudança na atitude, no 
comportamento - e que deve ser processual, deve ser realizado ao longo do 
período onde esse lugar de ensino-aprendizagem ocorre (C2). 

Pra mim, a avaliação da aprendizagem vai muito além dos conteúdos 
programáticos, vai da compreensão, como diz o Paulo Freire [...] vai da 
compreensão do mundo para a compreensão da palavra escrita. Porque não 
adianta nada você conhecer códigos que tão aí pra todo mundo que aprendeu 
a ler se você não sabe fazer uma coisa maior e melhor, que é ler e 
compreender as coisas da vida. Então, acho que a gente estuda, trabalha, não 
é pra outra coisa a não ser pra ter uma boa qualidade de vida. Então, tá para 
além disso aí, o aprendizado engloba aprender os conteúdos, mas 
especialmente aprender a forma como aplicar esses conteúdos na vida 
prática (C3). 

Olha, na verdade a avaliação da aprendizagem ela deve ser, na minha 
compreensão [...], ela é um processo que vai desde a avaliação da capacidade 
que o aluno tem ao chegar na universidade à capacidade que ele adquire ao 
sair daqui. O que é que eu estou chamando de capacidade? Tô chamando de 
capacidade são as habilidades que ele tem nas diversas áreas, é tanto que, 
nosso currículo aqui, pressupõe que ele tem, além das atividades 
curriculares, atividades complementares, que fazem parte obrigatoriamente 
do currículo, que é uma coisa comum a todos os cursos na universidade. 
Então, pra mim, a avaliação pressupõe esses pontos, que significa dizer a 
interação do aluno com a universidade, a interação do aluno com os seus 
colegas em sala de aula, com o corpo docente, a capacidade dele de absorver 
o aprendizado que é oferecido, a capacidade dele enxergar nesse aprendizado 
oferecido a possibilidade dele encontrar alguma utilidade pra vida dele. Seja 
na área ou fora da área. Pra mim, esse é um processo muito rico, que eu acho 
que, infelizmente, a universidade não faz isso (C7). 

O Ensino Superior deve estar comprometido com o saber pensar do aluno, desse 

modo, a avaliação deve inserir novos aspectos, como autonomia e flexibilidade. O sujeito 

deve ser capaz de intervir em seu meio e precisa ter competência técnica em sua área ao 

mesmo tempo em que realiza integração desse conhecimento com outros setores (DEMO, 

2004; PASCUAL, 2006). 

A narrativa de apenas um dos coordenadores (C5) enfatizou que a avaliação deve 

oferecer dados que possam auxiliar no desenvolvimento do aluno, promovendo um 

autoconhecimento sobre suas limitações e potencialidades. Nessa concepção, o professor não 

aparece como uma figura rígida, fixado em seus próprios objetivos, mas deve realizar trocas 

com o aluno, percebendo-o em sua singularidade.  

A minha visão de avaliação não corresponde a essa avaliação que é feita hoje 
nem pelo sistema e provavelmente nem como ela é concebida pela maioria 
dos professores daqui da própria faculdade de Educação do programa. Eu 
creio que avaliação é um processo complexo da gente verificar o 
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desenvolvimento das pessoas dentro de determinadas áreas que se está 
avaliando. Então, pra que isso seja efetivamente realizado, isso implica no 
conhecimento do ponto de partida dos objetivos, que não são só os objetivos 
traçados pelos professores das disciplinas, mas como esses objetivos [...] são 
incorporados dentro dos projetos de cada aluno também, porque, na 
realidade, a gente está avaliando o aluno também, né? E, nesse sentido, 
quando a gente fala em avaliar o aluno, tem que ver em que sentido aquela 
disciplina, por exemplo, se encaixa e faz parte do currículo real de formação 
daquela pessoa, porque há um currículo formal na universidade, num curso e 
há um currículo real que é o que a pessoa efetivamente tá tentando 
desenvolver [...] Então, a disciplina, uma das primeiras coisas que tem que 
ver, é que sentido ela faz dentro do percurso formativo que o aluno escolheu 
para ele mesmo e, a partir daí, em que circunstâncias ele iniciou esse 
processo, quais foram as circunstâncias de participação e de 
desenvolvimento dele ao longo do processo e em que situação ele se 
encontra ao final. E eu diria que avaliar é basicamente a gente tentar ter o 
máximo possível de clareza sobre como esse processo aconteceu no sentido 
que a gente possa dar um retorno para o estudante de autoconhecimento, um 
retorno que permita a ele se conhecer, conhecer suas deficiências, conhecer 
melhor seus potenciais, conhecer melhor a forma, ter um retorno sobre a 
forma mais adequada ou menos adequada. A partir da opinião, lógico, do 
professor e eventualmente levando até a autoavaliação, que é um elemento 
fundamental, que o professor nunca conhece o aluno completamente. Então, 
a gente não sabe da circunstância com que cada um trabalhou dentro da 
disciplina, que dificuldades ele teve, com os temas, com as aulas, com a 
metodologia e com a própria vida (C5). 

 A avaliação aparece na perspectiva de promoção da aprendizagem e do 

desenvolvimento do aluno, conforme proposto por Hoffmann (2001, 2005, 2006).  Assim, 

avaliar é um procedimento que possibilita ao estudante desenvolver as suas capacidades e 

potencialidades, bem como compreender o seu processo de aprendizado, cabendo ao professor 

ser um mediador dessa experiência. Note-se que, nessa visão, o coordenador chama a atenção 

para a importância de que cada professor possa reconhecer as suas limitações diante do 

processo de aprendizado do aluno, visto não ser possível ao professor ter o conhecimento 

sobre o total desenvolvimento do aluno durante o processo de aprendizado.  

O sistema de notas, no discurso dos coordenadores C5 e C6, aparece como fator que 

não agrega muito ao aluno em seu processo de aprendizado, visto que a nota, por si só, não 

informa como acontece o desenvolvimento da aprendizagem do aluno. O sistema de notas, 

portanto, não condiz com a avaliação da aprendizagem em seu sentido mais amplo. No 

entanto, as notas aparecem como necessárias para suprir as demandas da instituição, visto ser 

regra formal.   

[...] esse sistema de nota que, na realidade, não tem nada a ver com avaliação 
- e isso eu percebo de muito tempo - nota é um sistema de hierarquia, 
supostamente intelectual, mas na realidade, hierarquia social, porque ela 
reflete circunstâncias que não são a mera possibilidade da capacidade 
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intelectual das pessoas, existem outras circunstâncias que intervêm em uma 
pessoa tirar uma boa nota ou não. Então, na realidade, a nota hierarquiza as 
pessoas e [...] não dá nenhum retorno sobre as questões reais da avaliação, 
que é poder chegar pra alguém e dizer: olha, você cresceu muito nisso aqui, 
você demonstrou que tem uma facilidade de compreender, compreendeu 
com muita clareza isso, mas você apresentou alguma dificuldade nesses 
outros aspectos, procure tentar compreender o que aconteceu. Por que você 
tem essa dificuldade? Você não entendeu, ou você discorda? Se veja! E isso 
eu acho que é o verdadeiro sentido da avaliação, a gente dar um retorno pra 
pessoa crescer (C5). 
 
Agora, a gente entende que avaliação, ela é um processo, mas ela também 
tem um lado institucional, um lado formal, digamos assim. Ao final da 
disciplina, ao final do curso, o aluno tem que ter um grau, tem que ter uma 
nota, tem que ter conceito, isso realmente é o lado, digamos assim, mais 
complicador, porque, de uma certa forma, você tá atribuindo uma nota a uma 
pessoa e que a gente costuma deixar claro que aquela nota, ela não traduz 
aquela pessoa, aquela nota é resultado de um processo e que não, digamos 
assim,  não contempla todas as potencialidades de todos [...] de inteligência 
daquela pessoa, mas, naquela disciplina, foi o que foi possível aquela pessoa 
desenvolver. Mas a gente precisa ter realmente bastante sensibilidade em 
relação a isso, não é nem a parte técnica, é a parte da sensibilidade, porque a 
avaliação não é uma coisa simples, ela é uma coisa complexa pra quem 
avalia, pra quem está sendo avaliado, porque a ideia que se tem de avaliação 
é a ideia punitiva, é a ideia de auditoria. Você quer aplicar avaliação pra 
encontrar culpados, mas isso não é a prática da UNIVERSIDADE. Aqui, na 
UNIVERSIDADE, como ela é uma instituição livre, nós temos uma 
liberdade muito grande em lidar com os processos avaliativos. Os nossos 
alunos são avaliados de formas variadas e conseguem comprovar o grau de 
participação deles nisso através da própria qualidade de curso que eles 
recebem (C6) 

Os relatos revelam que, embora haja uma reflexão por parte do docente sobre a 

avaliação da aprendizagem, as notas ainda ocupam um papel central dentro das instituições de 

ensino, atestando que, nos nossos meios educacionais, ainda somos direcionados para uma 

Pedagogia do Exame. Assim, as atividades docentes e discentes estão voltadas para a 

resolução de exames e provas, com a finalidade de que o aluno obtenha boas notas. Estas, 

pelo poder que lhes foi conferido, podem ser utilizadas como instrumento de negociação, 

tortura psicológica, ameaça e punição e são operadas como entidades dissociadas do processo 

de ensino-aprendizagem, sendo utilizadas como fator negativo de motivação, pois os 

estudantes devem se dedicar aos estudos não pelo prazer de aprender ou pela importância dos 

conteúdos, mas pelas ameaças que os professores, muitas vezes, impõem através desse 

instrumento (LUCKESI, 2001). 

Em menor proporção, os depoimentos também revelaram visões tradicionais sobre 

avaliação, em que ela aparece como verificação do conteúdo aprendido pelo aluno e como 
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sinônimo de medida, aspecto bastante enfatizado nas visões do início do século XX 

(ESCUDERO, 2003; VIANNA, 2000). Conforme os relatos a seguir: 

É saber o que o aluno aprendeu (C1). 

Eu considero que, enquanto professor, enquanto coordenador, né? Mas 
enquanto professor, eu sou uma espécie de fiscal do ensino público pra me 
dar conta se aquele aluno a quem eu vou dizer que ele está habilitado a 
concluir aquela disciplina, se ele domina 70% pelo menos do conhecimento 
ou 50%, se ele domina pelo menos 50% daquela disciplina. Eu sou um fiscal 
que diz isso. Ou seja, eu estou habilitado, em nome do serviço público 
brasileiro, aquela pessoa a se arvorar responsável por isso daí (C4). 

Processo através do qual os professores conseguem medir o grau de 
entendimento dos alunos nas disciplinas mediante alguns e variados tipos de 
instrumentos, que vão desde um seminário, leituras em grupo, avaliações 
dirigidas. Todo o processo passa a ser, digamos assim, medido, mas não é 
medido no sentido de uma escala, embora se utilize a escala, mas o processo 
passa a ser medido. Então qual o grau de compreensão dos alunos em 
relação ao que foi apresentado, que foi discutido, foi lido, foi percebido? 
Então, esse grau de compreensão precisa ser de alguma forma medido. 
Então, avaliação nada mais é do que um processo de medição de graus de 
aprendizagens, que não necessariamente seja uma coisa rígida e inflexível, 
mas, em largas passagens, é isso (C6). 

As concepções apresentadas trazem a avaliação e medida como sinônimos e destina ao 

professor um papel de grande poder na relação de ensino-aprendizagem, em que ele pode 

conferir ou não ao aluno um certificado numérico de aprendizado. A avaliação nesses moldes 

remonta às influências da psicometria (VIANNA, 2000). 

A avaliação da aprendizagem na perspectiva dos coordenadores, de modo geral, 

apresenta uma concepção de avaliação processual, que não deve acontecer em um só 

momento, mas durante todo o percurso traçado pelo aluno na universidade. Essa avaliação, 

além de promover o desenvolvimento da aprendizagem do aluno, deve possibilitar ao 

estudante que ele compreenda o seu próprio processo de aprendizagem e encontre, nos 

conteúdos estudados, sentido para sua vida dentro e fora da universidade. Embora essa 

concepção de avaliação esteja presente na maioria dos discursos, ainda encontramos de forma 

bem presente as influências de práticas avaliativas que visam à reprodução dos conteúdos 

oferecidos pelos professores, numa concepção bancária de aprendizado.  

A análise dos dados obtidos através da aplicação dos questionários (APÊNDICE A) 

revelou uma concepção que agrega aspectos da avaliação da aprendizagem na concepção de 

Luckesi (2001, 2005) com um dos aspectos da Pedagogia do Exame  verificação da 

aprendizagem e atribuição da nota  tendo em vista a questão formal da instituição.  
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Sob o ponto de vista dos professores participantes da pesquisa, em geral, a avaliação 

da aprendizagem apresenta os seguintes aspectos: i) deve verificar o que o aluno aprendeu e 

atribuir uma nota (Q6); ii) deve realizar um diagnóstico da qualidade da aprendizagem a fim 

de intervir didaticamente com base nesses dados (Q7); iii) deve utilizar-se de vários tipos de 

instrumentos avaliativos durante o semestre (Q8); iv) não deve ser um meio de controle ou 

disciplina social em sala de aula (Q9) e v) não deve classificar a aprendizagem do aluno em 

comparação ao rendimento da turma (Q10). As respostas dos professores são apontadas nos 

gráficos abaixo: 

    
            Gráfico 1  Verificação e nota                        Gráfico 2  Diagnóstico e intervenção 
 

 
      Gráfico 3  Uso de vários instrumentos                 Gráfico 4  Controle e disciplina social 
 

 
                 Gráfico 5  Classificação da aprendizagem em comparação com a turma 
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Essa visão avaliativa afasta-se da concepção presente na Pedagogia do Exame, descrita 

por Luckesi (2001, 2005) e aproxima-se da visão da avaliação da aprendizagem, que tem o 

intuito de diagnosticar a aprendizagem do aluno para que haja uma intervenção de modo a 

auxiliá-lo em seu desenvolvimento e aprendizagem. A verificação do que o aluno aprendeu e 

atribuição de nota ainda ocupa um lugar privilegiado nas respostas dos professores, tendo em 

vista os aspectos formais da instituição que solicita essa atividade docente.   

A análise dos dados obtidos através da entrevista semiestruturada (APÊNDICE C) 

realizada com os alunos revelou diferenciados aspectos sobre a avaliação da aprendizagem. 

Esta aparece como: i) um meio que incita o aluno a estudar (A1, A3, A5); ii) um instrumento 

que procura verificar e medir o conhecimento adquirido pelo aluno, tendo como referência os 

objetivos inicialmente previstos (A1, A2, A4, A8, A9); iii) uma forma de comparar a 

evolução do estudante em relação aos demais colegas da turma (A6); iv) uma maneira de 

compreender como o aluno interpreta e se posiciona diante dos conteúdos trabalhados (A7) e 

v) um instrumento que leva o professor a rever a sua metodologia de ensino e avaliação (A1). 

Como vemos nos relatos a seguir:  

Um meio para verificar a capacidade de compreensão do aluno e a eficiência 
das metodologias aplicadas em cada disciplina (A1). 

Além de exigir uma maior revisão da matéria, precisamos ter um maior 
domínio da mesma para responder às questões subjetivas ou apresentar 
seminário (A1). 

A avaliação da aprendizagem, pra mim, é você conseguir demonstrar que 
você aprendeu o conteúdo, seja de quaisquer formas. Você conseguir provar 
que, durante esse semestre, que o conteúdo proposto você conseguiu 
assimilar. Tem o objetivo de dá o OK disso. A avaliação dá o OK de que deu 
certo. Ratifica, né? (A2). 

Era muito bom se fosse assim. Você vê o jeito que ele entrou na 
universidade e, ao final, você vê, tentar ver se houve um crescimento desse 
aluno. Esse crescimento, por menor que seja, já seria lucro, porque ele 
melhorou. Mas não dá pra ser assim, porque cada professor tem que ter, tem 
um período de 6 meses pra poder, que conhece o aluno e então ele tem que, 
infelizmente, ele tem que avaliar, né? Mas acaba sendo uma avaliação até 
enfim, tipo, por bem ou por mal, você acaba tendo que se condicionar a 
aprender pra poder passar. A verdade é essa. E assim, você mesmo. [...] eu 
vou só reproduzir um conhecimento, repassar pra conseguir uma nota. Você 
acaba aprendendo, fixando aquilo, por mais que você não tenha aprendido a 
aprender, né? Mas você acaba fixando bastante coisa. E eu acho que é pra 
isso que serve a avaliação: pra ver o grau de memória do aluno e como ele 
poder saber usar isso futuramente (A3). 

Pra mim, avaliação da aprendizagem é o processo que vai identificar qual o 
aproveitamento que o discente tem a partir de referenciais (A4). 
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Não vejo como um ponto negativo, não. Muita gente diz assim: ah, não 
precisa fazer prova. Eu acho que precisa, porque, com a mentalidade que a 
gente tem, a maioria dos alunos hoje em dia, a verdade é que, se o professor 
não cobrar, o aluno não estuda. Então, acredito que seja uma forma de, sei lá, 
de forçar o aluno a estudar e também de medir o conhecimento. Eu acho que 
ou bom ou mal, mede o conhecimento, se tem ou não (A5). 

É saber se eu tô acompanhando igual aos outros as disciplinas, as matérias, 
se eu respondo bem (A6). 

Eu acho que avaliação da aprendizagem é algo mais do que meramente 
avaliação dos conhecimentos conceituais. Avaliação mais de como a gente 
se posiciona em torno de tudo isso que é discutido em sala e do dia-a-dia. 
(A7). 

Eu acho que seriam os métodos utilizados para se extrair, de algum modo, 
um dado o mais objetivo possível de como aqueles conteúdos foram 
administrados. Se aqueles objetivos que se pretende alcançar em 
determinada disciplina foram alcançados (A8). 

Eu penso que a avaliação da aprendizagem é quando o professor observa se 
os conteúdos teóricos e práticos que ele tem passado pro aluno têm sido 
compreendidos (A9). 

Os discursos dos alunos A1, A3 e A5 revelam que ainda é forte a influência da 

Pedagogia do Exame, em que os alunos estão voltados para a obtenção de boas notas, o que os 

leva a dedicarem-se aos estudos não pela importância dos conteúdos a serem aprendidos, mas 

porque se sentem ameaçados pelo sistema de avaliação. Outra característica da Pedagogia do 

Exame é a reprodução do conteúdo trabalhado em sala de aula através da memorização por 

parte do aluno.  Essa característica aparece nos discursos dos alunos A2 e A3 (LUCKESI, 

2001, 2005). 

A ideia presente no modelo Tyleriano - em que avaliar nada mais é do que comparar 

os objetivos previstos aos objetivos alcançados - aparece no discurso de alguns alunos (A1, 

A2, A4, A8, A9) e a ideia da proposta psicométrica e docimológica de medida do 

conhecimento a partir do exame aparece no discurso de um aluno (A5). Esse fato indica que 

as influências dessas correntes ainda estão muito presentes na prática avaliativa da IES 

(VIANNA, 2000).  

A avaliação aparece também em sua concepção formativa, em que o instrumento 

avaliativo é um recurso de informação para o docente, de modo a possibilitar um repensar 

sobre seus métodos de ensino e avaliação (A1). Aparece, igualmente, na compreensão de um 

aluno (A7) como um meio de favorecer a reflexão, a interpretação e a reconstrução do 

conhecimento pelo aluno, aspectos essenciais que devem ser considerados na avaliação 

praticada no Ensino Superior, visto que essa modalidade de ensino deve ter o compromisso 
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com a reconstrução do conhecimento (DEMO, 2004; HADJI, 2001). Vale ressaltar que essa 

concepção foi apresentada por uma minoria dos alunos.  

As concepções dos coordenadores, professores e alunos afastam-se progressivamente 

de compreensões tradicionais da avaliação e aproximam-se de concepções processuais, em 

que o pensamento e mudanças globais no desenvolvimento do aluno são esperados. No 

entanto, os discursos também revelam que as ideias e práticas tradicionais de avaliação ainda 

estão bastante presentes na atualidade. A ideia de medir o conhecimento, pensamento forte no 

início do século XX, ainda é refletida em menor proporção nas concepções de coordenadores 

e professores, pensadores e executores das práticas vigentes na instituição e em maior 

proporção pelos alunos, que indicam ter a vivência ainda muito fortemente marcada por 

práticas tradicionais de avaliação, em que a nota e a reprodução do conhecimento são 

buscados pelos alunos.  

Essa discrepância pode ser explicada pelo fato de que os professores e coordenadores, 

por exercerem a prática da docência, envolvem-se, com certa frequência, em debates e 

reflexões sobre a prática avaliativa. Já os alunos podem não participar de debates sobre tais 

temas e apenas refletem, em seus discursos, a prática vivenciada por eles em todos os anos de 

escolarização, em que o sistema avaliativo segue um direcionamento para realização de 

provas e exames, com finalidade de obtenção de boas notas para promoção a uma 

série/semestre posterior. 

 

5.1.2 Formação docente e práticas avaliativas 

 

5.1.2.1 Formação docente 

 

O questionário aplicado (APÊNDICE A) revelou dados sobre a formação docente do 

professorado da instituição. As opiniões sobre a formação docente foram retiradas do 

Apêndice B, que coletou dados de nove coordenadores. 

Sobre a formação do professor universitário, a pesquisa revelou que mais de 50% dos 

professores pesquisados possuem doutorado (Q3) e apresentam tempo de experiência de 
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magistério no Ensino Superior bastante variado, que vai desde 1 ano até 33 anos de 

experiência (Q4). Como vemos nos gráficos abaixo:  

 
Gráfico 6  Formação docente 

 

 
Gráfico 7  Tempo de magistério 

Dos professores pesquisados, mais da metade não atuou em outro nível de ensino, 

tendo experiência de docência apenas no Ensino Superior. Como vemos no gráfico abaixo: 

 
Gráfico 8  Atuação em outro nível de ensino 

Para os que atuaram em outros níveis de ensino, as experiências são as mais variadas 

possíveis, desde o Ensino Regular (Ensino Infantil, Fundamental e Médio) até experiências 
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em cursos técnicos e profissionalizantes, institutos de línguas, cursos de formação para líderes 

comunitários, entre outros.  

A equipe pesquisada mostrou-se, portanto, com qualificação elevada. A formação 

docente é vista como um fator de grande importância para a adequação dos processos de 

ensino e avaliação, tornando-se imprescindível para auxiliar no processo de aprendizado do 

aluno. No entanto, para os coordenadores, a formação do docente em graus elevados, muitas 

vezes, não prepara o professor para a experiência em sala de aula, visto que, nos cursos de 

origem, não são trabalhadas questões pedagógicas.  

A maioria das pessoas que dá aula na universidade, elas nunca se prepararam 
na vida dela para ser professor. Você imagine uma pessoa que estudou, que 
fez doutorado, ela faz um concurso [...] O que ela aprendeu em sala de aula 
foi com os professores em sala de aula, mas ela nunca discutiu a 
metodologia. Alguns têm muito carisma, outros não. Outros têm uma 
trajetória de vida paralela: já trabalharam com alguma coisa relativa à 
Educação ou deram aula, mas aprenderam por conta própria [...] Você 
imagina aí o cara que fez Física, se formou em Física, o tempo dele foi 
fazendo cálculo e ele aprendeu a dar aula: as aulas que ele via foi dos 
professores dele, mas nunca ele discutiu nada. Então, ele faz um concurso 
porque ele tem doutorado, domina um conjunto de questões que tá lá no 
programa, passa e, quando ele entra, vai lá no Recursos Humanos, não tem 
ninguém pra dizer que vá fazer um cursinho sobre Pedagogia, sobre 
aprendizado essa coisa toda. E é assim em quase todo canto. Com exceção 
da Pedagogia, que é um curso que forma pedagogo. Nosso curso aqui é 
muito focado no bacharelado, licenciatura aqui é uma coisa quase que 
marginal (C7). 

No tocante à formação docente que dê subsídios ao professor para trabalhar com 

alunos que apresentam algum tipo de deficiência, a formação do professor mostra-se, com 

efeito, insuficiente. Como revela o relato a seguir: 

Às vezes, os professores efetivamente têm dificuldade de lidar com esse tipo 
de aluno, né? Nós, eu também tenho dificuldade, porque também não sou 
formado para isso, né? Eu não tenho uma capacitação pra isso, mas não 
necessariamente pra avaliação, às vezes até para a própria convivência, a 
gestão da sala de aula, com o aluno quando distoa do padrão médio do aluno, 
a gente não sabe como fazer. No instante em que nos tornamos professores 
da UNIVERSIDADE, eu desconheço qualquer formação que tenha sido 
proposta pra gente. E bom, assim, enquanto sociólogo de formação, eu 
também não tive essa formação aqui na UNIVERSIDADE, no doutorado, na 
graduação, ou no mestrado tampouco (C4). 

A capacitação específica, voltada para o atendimento às necessidades da pessoa com 

deficiência, embora considerada necessária pelos coordenadores, tem acontecido como uma 

procura individual e particular dos professores, não existindo ou existindo de forma precária, 

nos programas que destinem capacitação aos seus docentes dentro da universidade.   
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[...] em particular, nós temos docentes e coordenadores capazes de trabalhar 
com as ferramentas adequadas para fazer uma boa avaliação para as pessoas 
com necessidades especiais, que aí passa pela própria formação desse 
docente durante a graduação, mas também uma formação continuada, 
posterior à graduação. Que ela é, de novo, particular, porque é o próprio 
docente que tem que buscar. Na medida em que ele vivencia essas situações 
no cotidiano dele, ele se depara com essas situações no cotidiano, que ele 
não dá conta, que é o que você está me despertando agora (C2). 

A formação, elemento essencial para o bom desempenho docente, apresentou graus 

elevados na maioria dos professores pesquisados, atestando uma equipe de qualidade em 

relação a sua competência técnica. No entanto, para os coordenadores de curso, a formação 

pedagógica e a formação que dê suporte para que haja um atendimento adequado à pessoa 

com deficiência ainda é bastante precária, visto que os cursos de origem dos professores não 

tratam de questões pedagógicas, nem de teorias do conhecimento e da aprendizagem, 

tampouco de assuntos referentes ao tema da Educação Inclusiva. A realidade encontrada na 

universidade pesquisada está em consonância com o que afirma Hoffmann (2005) sobre a 

realidade encontrada nas universidades brasileiras, em que há docentes que, embora com 

competência em sua área de origem, possuem formação pedagógica precária, desconhecendo 

teorias do conhecimento e do currículo, que deveriam embasar sua atividade avaliativa.  

 

5.1.2.2 Práticas avaliativas 

 

As informações sobre as práticas avaliativas dos professores foram retiradas do 

questionário do professor (APÊNDICE A) e das respostas dadas pelos alunos ao roteiro de 

entrevista (APÊNDICE C).  

De acordo com os professores investigados, para planejar a avaliação, alguns critérios 

são mais considerados do que outros (Q11 a Q15  APÊNDICE A). Como vemos no gráfico 

abaixo: 
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Gráfico 9  Critérios que devem ser considerados no planejamento da avaliação 

Conforme o gráfico 9, vemos que a clareza da linguagem e a precisão das questões é 

um dos critérios mais utilizados para o planejamento das avaliações (89% responderam 

(

não responderam) e o número e o tipo das questões foram critérios bastante considerados nos 

planejar a avaliação, dividiu bastante as opiniões. Foi próxima a quantidade dos que 

não responderam).  

Os professores demonstraram estar atentos, na construção do seu plano avaliativo, de 

modo a obter do aluno a manifestação do seu aprendizado. De acordo com Luckesi (2005), ao 

realizar o planejamento dos instrumentos avaliativos, é importante escolher os tipos de 

atividades que possam criar condições para a manifestação do seu desempenho de 

aprendizagem. O tipo e o número de instrumentos e de questões devem conduzir o educando a 

manifestar o desempenho que se espera dele. Da mesma forma, o nível de dificuldade das 

questões deve estar de acordo com o nível de dificuldade dos conteúdos ensinados. Outro 

aspecto fundamental é a clareza da linguagem utilizada, visto que perguntas incompreensíveis 

impossibilitam respostas inadequadas.  
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De acordo com informações colhidas junto aos professores (Q26 e Q27 do 

APÊNDICE A), as provas tanto objetivas quanto subjetivas e os seminários foram os 

instrumentos mais utilizados para avaliar os alunos. Dos dezenove professores pesquisados, 

quatorze utilizaram a prova (P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P16, P17, P18, P19) e 

quatorze fizeram uso de seminários (P1, P2, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P13, P15, P16, P17, 

P18, P19). A participação em sala de aula/ debates/discussões (P2, P5, P6, P8, P11, P13, P18) 

foram citadas por sete professores. Fichamentos (P2, P3, P4, P9, P18) e trabalhos escritos (P1, 

P7, P13, P14, P17) foram apontados, cada um, por cinco professores. Relatórios (P9, P13, 

P14, P15) e resenhas (P1, P4, P15, P19) foram citados por quatro professores. Pesquisa (P12, 

P15), resumo (P3, P13) e questionários (P10, P16) foram utilizados, cada um, por dois 

professores. Outros instrumentos foram citados, cada um, por apenas um professor: análise de 

textos (P3), redação de ensaio (P3), autoavaliação (P12), produção textual (P12), produção de 

artigo (P19) e dinâmica de grupo (P17). A maior parte dos professores (quinze) fez uso, 

durante o semestre, de dois a quatro instrumentos avaliativos (P1, P2, P3, P5, P6, P7, P8, P9, 

P10, P11, P12, P13, P14, P15, P18, P19), um professor utilizou-se de seis instrumentos 

avaliativos durante o semestre (P16), um fez uso de sete (P4) e um fez uso de oito 

instrumentos (P17). 

Em consonância com as informações dos professores, os alunos revelaram que os 

seminários (narrados por A1, A2, A3, A5, A6, A7) e as provas (relatados por A1, A2, A3, A5, 

A6, A8) foram os instrumentos mais utilizados pelos docentes, seguidos de resumos 

(apontados por A3, A4, A6, A9), trabalhos (relatados por A1, A2, A3, A8), atividades práticas 

(citados pelos alunos A3, A4, A9), fichamentos (apontados por A2 e A7) e relatórios (citados 

por A4 e A8). Os demais instrumentos foram citados por apenas um (01) aluno: resenha (A3), 

discussão (A6), elaboração de ensaio (A6), trabalho monográfico (A8), relatório de estágio 

(A8), autoavaliação (A8), artigo (A9), pesquisa bibliográfica (A9), produção textual (A9).  

Nas narrativas dos estudantes, foi constatado que as avaliações, de modo geral, têm sido 

realizadas ao longo do semestre, com o uso de mais de um instrumento avaliativo. 

Geralmente, há um momento avaliativo que acontece no meio do semestre e outro ao seu 

final, mas há relatos também de situações em que a avaliação foi realizada somente ao final 

do semestre, conforme verifica-se a seguir: 

Na maioria das disciplinas, as avaliações foram sendo realizadas durante 
todo o semestre, apenas em Literatura Africana houve a opção de ser 
realizada no final do período, através de trabalhos escritos. Nas demais, 
houve tanto avaliações escritas como a apresentação de seminários (A1). 
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Durante todo o semestre. Cada professor tem o seu método, mas geralmente 
tinham provas, né? Pra conseguir avaliar o conteúdo, tinha provas ou por 
meio de trabalhos, fichamentos, muitos fichamentos, que era interessante, 
que você lê e você transfere pro papel (A2). 

Depende de cada professor. Mas, na maioria das vezes, é feita uma avaliação 
menor no meio do semestre, só pra ver como é que tá o andamento da turma. 
Mas a avaliação mesmo, ela é feita no final, geralmente, por meio de 
seminário, prova escrita também. Há essa variação, de seminário e prova 
escrita. Mas ela é feita mais no final mesmo (A3). 

Todo o semestre. Teve no meio e no fim. Como sempre tem. Em todas, 
apresentar seminário também é avaliação (A5). 

Durante todo o semestre. As duas provas do semestre, seminários, no 
decorrer de todo o semestre (A6). 

Isso varia de acordo com a disciplina. Tem disciplinas que fazem avaliações 
mais progressivas e tem disciplinas que, no final, pedem um trabalho ou uma 
prova, ou algo assim, e, enfim, eu acho que, na verdade, de modo geral, foi 
uma coisa bem pontual no fim do semestre. Eu não vejo uma avaliação 
progressiva acontecendo. De modo geral, lógico que tem professores que 
fazem, que tem o intuito de fazer isso e que se planejam pra fazer avaliações 
progressivas, mas o que eu percebo mais claramente  é que, no final do 
semestre, todo mundo está sobrecarregado fazendo trabalhos e tendo que 
entregar esses trabalhos e a avaliação é feita a partir daí (A8). 

Para os alunos, os tipos de instrumentos avaliativos escolhidos pelos professores são 

praticamente os mesmos em todos os semestres, o que fazem os alunos lidarem com 

tranquilidade em relação aos métodos avaliativos, pois normalmente já são esperados pelos 

alunos. Para alguns estudantes (A1, A5, A7, A8) não há inovações na prática avaliativa do 

professores.  

[...] então eu acho, não reajo mais com surpresa, porque é uma coisa que se 
repete: todo semestre tem professor que faz algumas provas, tem professor 
que pede trabalho, tem professor que pede relatórios. A mesma coisa, o 
pessoal não muda, não inova muito aqui não em relação a isso (A8). 

Os alunos (A3, A4) acreditam que as construções processuais que ocorrem ao longo 

do semestre são mais valiosas como instrumentos avaliativos do que as provas, que para eles, 

não avaliam o conhecimento do aluno:  

Eu acho assim: avaliar o que o aluno aprendeu, não dá pra avaliar em um 
dia, em um teste, ou em um seminário (A3).  

[...] esse negócio de seminário e tal, é uma coisa que a gente gosta de fazer 
porque na minha turma o pessoal é muito comunicativo e tal. Eles não 
gostam muito de prova escrita. Isso daí a gente reclama um pouco, porque a 
gente acha que é uma maneira muito fria do professor ter um parecer se você 
aprendeu ou não (A3). 



 109 

[...] até porque essa história de prova, eu acredito que prova não mede 
conhecimento, não. Acho que esse tipo de construção cotidiana mede muito 
mais o conhecimento de cada do que a própria prova, tá? (A4). 

Os instrumentos que mais auxiliam o aluno no seu processo de aprendizagem são 

aqueles que envolvem o estudo e pesquisa por parte do aluno. Quanto mais o instrumento leva 

o aluno a pesquisar, a estudar, a realizar trocas com os demais e a refletir, mais favorece o seu 

aprendizado. Já aqueles que demandam apenas reprodução do aluno, nada lhe acrescentam.   

[...] quando é seminário, eu acho que eu aprendo pra caramba, porque eu 
tenho que pesquisar, tenho que ler, tenho que fazer um monte de coisa, e, no 
dia do seminário, eu apresento aquilo que eu compilei, então essa reflexão 
faz você aprender. Porque, antes, a princípio, você memoriza, mas depois 
que você memoriza, você percebe que aquilo é importante pra sua vida 
acadêmica. É importante, então eu vou fixar e vou aprender. E você aprende 
estudando e melhor, você aprende quando vai apresentar, porque quando 
você vai apresentar, outra pessoa vai e pergunta alguma coisa e se você tiver 
realmente embasado, você responde e aí tem uma discussão legal, um 
diálogo e aí você vê que o que você estudou é importante. Então, pra mim, 
seminário é o método que você aprende mais. Assim, prova escrita, eu não 
acho que tenha um retorno maior. Quanto o seminário, eu acho que é uma 
maneira até mais didática de você julgar um aprendizado. Mas de qualquer 
maneira, a prova escrita também tem seu valor, porque tem muita gente que 
só aprende com prova escrita; tem gente que só estuda pra prova escrita e 
tem gente que só fixa fazendo prova escrita. Mas é uma coisa que você é, 
você e você, você e o que você estudou, não tem uma interação com o outro 
e, pra mim, o melhor método é o seminário (A3).  

Eu acredito que certos trabalhos que são realizados aqui, que a gente tem 
que, sei lá, fazer coisas, fazer uma pesquisa, preencher determinados 
requisitos, tem coisas que definitivamente, que não são de modo algum, 
momentos de aprendizagem. São momentos que eu simplesmente faço 
aquilo que está sendo pedido. Como, por exemplo, esse semestre eu tive que 
entregar um relatório de um dos módulos da cadeira de Psicopatologia, no 
qual eu não aprendi muita coisa, eu praticamente reproduzi as coisas que eu 
tinha aprendido durante o semestre e usei referências que confirmassem 
aquilo que eu estava dizendo. Nem a minha busca pelas referências me 
possibilitou o aprendizado, porque tudo que eu li, eu só estava lendo com o 
intuito de perceber se era ou não aquilo que eu tinha aprendido. Caso fosse, 
ela seria uma boa referência, caso não, ela estaria descartada. Foi realmente 
um trabalho que só serviu para que eu pudesse entregar e ter uma nota. 
Assim, eu não me senti aprendendo. Agora, por exemplo, eu fiz uma prova 
esse semestre, quando as coisas são boas a gente pode falar, foi da cadeira de 
Trabalho [Psicologia do Trabalho] que o professor fez uma prova de dupla, 
pesquisada. Então, assim, foi um momento que, além de ser um momento de 
avaliação, foi um momento de aprendizagem, porque, para responder às 
questões eu não só pude, juntamente com minha colega, recorrer aos textos, 
como também discutir como é que a gente achava que a gente devia fazer a 
questão e tal, então nós aprendemos bastante. E eu acho que, em muitos 
momentos, a avaliação é um momento de aprendizado, mas nem sempre 
(A8). 
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Bom, atualmente eu estou no 3º. semestre e eu percebo que agora, nesse 
semestre, eu tenho aprendido bem mais. As duas disciplinas têm sido muito 
boas pra mim. Eu aprendi muito com a X, com os estudos, as leituras que eu 
faço, em todo o decorrer da semana, me ajudam bastante e as discussões em 
sala de aula, as interações com os alunos também. Até porque são temas que 
abordam a surdez. E cada aluno vai estudar aquele tema e vai discutir e isso 
aprofunda o nosso conhecimento e as nossas discussões geralmente têm 
duração de 3, 4 horas e isso tem feito crescer muito. Já o professor Y instiga 
muito os alunos à prática e suas atividades são sempre muito práticas e ele 
também analisa, junto com os alunos, onde foram os erros, os acertos. Ele 
vai ajudando o aluno, corrigindo, orientando onde ele pode acertar, onde ele 
pode melhorar e isso também tem feito com que o meu desempenho tenha 
melhorado e eu acho que, se eu tivesse pego apenas duas disciplinas a cada 
semestre, teria sido bem melhor pra mim. Também esses dois professores 
têm muita atenção com os alunos, existe muito um aprendizado desses 
alunos. No semestre anterior, eu não gostei, porque nós tínhamos um 
programa, um calendário, nós estudávamos e depois voltávamos pra sala de 
aula, mas não havia uma discussão sobre aquele tema. As discussões, elas 
eram muito básicas, muito elementar, a aula acabava se tornando fria e isso, 
de uma certa forma, me angustiava, porque não havia um debate caloroso 
dos alunos, mais participativo, era algo muito morno. Inclusive, eu penso 
que a aula da professora X é muito boa por esse estímulo, por essa 
provocação que há com os textos, a opinião dos alunos (A9). 

 Para Demo (2004), é necessário que o aluno pesquise para que possa aprender, visto 

que o aluno, na pesquisa, interpreta o conhecimento, elaborando de forma particular o 

conhecimento e o agrega, de fato, à sua formação.   

As avaliações processuais e que possibilitam momentos de trocas entre os alunos são 

vistas de forma positiva pelo aluno, tendo em vista que se tornam momentos de maior 

aprendizado. As informações dadas tanto por alunos como por professores revelam o uso de 

mais de um momento avaliativo e de variados tipos de instrumentos durante o semestre. Em 

sua maioria, as avaliações acontecem durante vários momentos durante o semestre, revelando 

uma avaliação contínua, processual. Essas características apontam para a existência de uma 

prática que se aproxima da avaliação formativa, em que são utilizados diferentes instrumentos 

que contribuem para a realização de modificações que se façam necessárias ao longo de um 

projeto de avaliação (FURLANETTO, 2006; VIANNA, 2000).  

 Sobre aplicação e devolução dos instrumentos avaliativos, na visão dos professores: 
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Gráfico 10  Aplicação e devolução dos instrumentos 
 

  
Os dados sobre aplicação e devolução dos instrumentos avaliativos retirados das 

questões Q21 a Q25 do Apêndice A, demonstram que, para os professores, de modo geral, na 

aplicação do instrumento, convém: explicar os critérios de correção (79% respon

fiscalizar os alunos para impedir a cola (47% não devem fiscalizar os alunos; 37% devem 

fiscalizar e 16% não responderam); não assumir uma postura diferenciada por tratar-se de 

momento avaliativo (79% não devem assumir uma postura diferenciada; 16% responderam 

que deve haver uma postura diferenciada e 5% não responderam) e, ao devolver o 

instrumento, discutir com os alunos os aspectos positivos e negativos (100% responderam que 

ativamente o aluno nesse processo e não pretende destinar, a esse momento, uma carga 

negativa.  

Os dados oferecidos pelos professores revelam um distanciamento das práticas 

tradicionais de avaliação, herança da pedagogia jesuítica e comeniana, em que o professor 

assumia uma postura diferenciada, no momento da avaliação, transformando o ato avaliativo 

em momento solene, cheio de formalidades, gerando tensão e medo no aluno que está sendo 

avaliado. As discussões dos aspectos positivos e negativos, na devolução dos instrumentos, 

também revelam uma transformação na compreensão do ato avaliativo: a avaliação deixa de 

ser concebida como um momento final do processo educativo para se transformar em 
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oportunidades de novos conhecimentos. O momento de devolução dos instrumentos aparece 

como um momento de grande possibilidade de aprendizado para o aluno e permite ao 

professor observar e investigar como o aluno se posiciona diante do mundo (HOFFMANN, 

2005; LUCKESI, 2005). 

De acordo com as informações coletadas no Apêndice C, todos os alunos (A1, A2, A3, 

A4, A5, A6, A7, A8, A9) revelam que, geralmente, no início do semestre, os professores 

entregam o cronograma da disciplina e comentam como será realizada a avaliação. Houve 

uma experiência relatada pela aluna A9 que envolve os alunos na montagem do cronograma. 

A mesma aluna narra a experiência que um dos professores informava sobre avaliação bem 

próximo da sua realização e outras atividades eram definidas no meio do semestre. A aluna 

A5 relata que os professores costumam seguir o que foi proposto, mas os relatos dos alunos 

A3 e A8 revelam que as práticas realizadas pelos professores não estão em consonância com o 

que foi informado. Quanto aos critérios de correção, os alunos A7 e A8 informam que são 

explicitados de forma bem menos rotineira. 

A maioria dos professores entregou uma ementa da disciplina, na qual 
constava um calendário de atividades e a metodologia das avaliações (A1). 

Deixaram, deixaram claro, o método deles, a metodologia e tal. Como eles 
vão fazer, o que seria avaliado: esforço, perspicácia, raciocínio também, pra 
você associar alguns conteúdos, algumas teorias e tudo. Isso aí foi bem, cada 
um fez muito bem isso na primeira aula do semestre, deixou a gente bem a 
par do que ia acontecer. Se aconteceu o que eles previram aí é outra história, 
né? Mas eles deixaram a gente bem informado quanto a isso. Houve 
professores que mudaram algumas datas, algumas coisas, por causa de 
imprevistos que acontecem, acaba tendo que mudar alguma data. E teve um 
professor que ele disse como seria tudo na primeira aula e a gente achou que 
ia ser muito legal e tudo foi meio desgovernado, ele não planejava a aula 
seguinte, e a gente recebe um documento, a ementa, sabe como é, né? (A3). 

Sim. Bem no comecinho, na primeira ou segunda semana de aula (A5).  

  Normalmente, os professores não falam dos critérios, não (A7). 

Eles geralmente falam como vão ser as avaliações. Os critérios não é muito 
algo no qual eles se detêm não e, assim, inclusive quando a gente vai avaliar 
os professores, é uma das coisas que perguntam, né? Se o professor deixou 
claro de que maneira acontecerão as avaliações progressivas e tal. É uma das 
coisas que a gente avalia e percebi que, na maioria dos professores, eu não 
coloquei notas muito legais nesse quesito, porque geralmente a avaliação 
muda no meio. São poucas as disciplinas que a avaliação, que eu percebi que 
a avaliação se mantém de fato como o professor disse no início (A8). 

Sim, a X, ela se reuniu com os alunos e montou um calendário junto com os 
alunos. Fez o cronograma e, junto com os alunos, ela escolheu o material a 
ser usado nas aulas, os livros a ser usados nas aulas e a forma avaliativa. E 
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as avaliações eram feitas basicamente pelas discussões. Levávamos o 
material pra casa, os textos, estudávamos, voltávamos, discutíamos e ela 
bem avisou do dia, do prazo que o artigo deveria ser entregue, o trabalho 
final da disciplina. O Y, ele trabalha um pouco diferente, ele comunicou, não 
fez um comunicado extenso, foi algo bem breve, mas ele passou para os 
alunos o calendário ou cronograma de todas as aulas. Mas ele sempre 
comunica as atividades que tem pra ser feita sempre muito próximo da 
realização dessas atividades. Ele comunica numa segunda-feira, que é o dia 
da aula dele, pra que essa atividade seja entregue já na próxima segunda. 
Então, as atividades são sempre feitas assim, um dia nós temos aula, no dia 
seguinte, aliás, no próximo encontro, ele já quer a atividade que ele passou. 
Dois meses depois da disciplina, dele ter iniciado e já ter apresentado alguns 
trabalhos, ele então divide os grupos e aí ele faz um calendário de 
apresentação de grupos dos trabalhos que ele designou pra cada um. E aí, 
como atividade final da sua disciplina, ele pede um artigo (A9). 

 Em relação à prática de devolução dos instrumentos, os alunos revelam que nem 

sempre os professores destinam um espaço para comentar com a turma sobre os resultados da 

avaliação. Apenas o aluno A1 informou não haver situações em que os resultados são 

comentados com a turma. Os alunos A2, A4, A5 e A8 informam que nem todos os 

professores fazem esse comentário. O relato do aluno A2 revela a existência de situações em 

que o professore apenas entrega a nota, sem abrir espaços para comentários, o que não agrega 

e nem favorece o aprendizado. Já a prática em que o professor discute com os alunos sobre os 

aspectos da avaliação, informação dada pelos alunos A2 e A9 apareceu como uma forma 

muito positiva, pois aquele momento é transformado em um momento também de 

aprendizagem e desenvolvimento.  

Sim, são comentados. Isso é de professor pra professor, né? Tem professor 
que não comenta exatamente, que dá a nota, às vezes dá a comunicativa por 
e-mail, às vezes há sim uma abertura da professora ter o trabalho, fazer 
comentário, entregar de um a um, isso é super legal. Entregar de um a um, 
comunicar o que foi dito, isso houve também, é bem legal (A2).  

Eu lembro muito exatamente da professora X, dela fazer essa avaliação 
individual, a forma de você escrever, dela aplicar, fazer apontamentos, 
explicar como você expõe melhor a ideia diante do texto e tal. Não só ela, 
como outros também. A forma mais legal com o aluno, trocar ideia. Se for 
aberto, o aluno se sentir mais à vontade, sem uma pressão, acho isso super 
ideal (A2). 

Sim. Sempre marcam uma data específica para dar um feedback pros alunos. 
Ou ele faz isso automaticamente quando ele tem acesso, ele lança as notas 
das avaliações, ele já dá esse retorno, mas geralmente eles marcam uma data 
pra dar esse retorno (A3). 

Sim, tiveram professores que comentou sim com a turma. Acredito que uns 
três professores que eu lembro de fazer esse apanhado com a turma, fazer 
comentários, é o que eu lembro (A4).  

Em alguns. De novo, poucos (A5). 
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Sim. Sempre que ocorrem as avaliações, o professor, na aula posterior 
comenta os resultados (A6). 

Existe. Muitos, né? Principalmente humanas (A7). 

Teoricamente é pra existir. Tem professores que realizam esse momento, tem 
professores que não, não fazem e aí a minha experiência é os professores 
com quem eu mais me dei bem, das cadeiras que eu mais aproveitei, 
coincidentemente ou não, fizeram isso (A8). 

Sim, tem. Alguns professores, por exemplo, professor que faz geralmente 
distribuição de capítulos de livros pra que os alunos leiam, ele divide e aí nós 
preparamos o trabalho de apresentar e, naquele momento da apresentação, os 
alunos, eles podem intervir, discutindo e colaborando para melhorar o nosso 
trabalho. Então o trabalho de ajuda mútua. Naquele momento, eles 
estabelecem críticas e o professor também, faz parte desse grupo que critica. 
Todos, né? E a intenção é ajudar pra que eles possam melhorar. Muitas 
vezes, o professor manda fazer textos, ou melhor, pede para fazer textos e 
depois, quando os alunos trazem esse texto para sala de aula, ele pede que 
troquem os textos uns com os outros, e esses textos são expostos e cada 
aluno vai falando o que pensa, o que entendeu desses textos e o que não 
entendeu, o que estava claro e o que estava obscuro no texto. E cada um vai 
dando sua opinião, vai opinando sobre aquele texto (A9). 

Para Hoffmann (2006), o momento da devolução dos instrumentos avaliativos pode 

ser um momento de grande crescimento, pois permite ao professor realizar uma reflexão sobre 

as hipóteses que vêm sendo construídas pelos alunos e não considerá-las como 

alunos como as dúvidas dos professores em interpretá-los. Esses elementos são positivos e 

auxiliam no aprofundamento do conhecimento de educadores e educandos. 

A atividade avaliativa, se utilizada na perspectiva formativa, pode ser um valioso 

instrumento informativo e corretivo para o professor, visto que pode comunicá-lo sobre os 

reais efeitos de seu trabalho pedagógico e permite a modificação das práticas de ensino do 

professor. Envolve, portanto, flexibilidade e vontade de adaptação (HADJI, 2001). Essa 

perspectiva foi observada por alunos (A4, A6, A8) em relação a alguns professores. No 

entanto, essa não é uma prática geral do professorado da universidade.  

Olha, eu acredito que somente aqueles professores que têm uma perspectiva 
de abertura pra aprender com os próprios estudantes. Tem professor que eu 
acho que não. Eu acho que essa resposta, não sei se eu tô te passando de uma 
forma não muito bem respondida, mas eu acho que isso depende da 
concepção do próprio professor (A4).  

Olha, teve professor que, inclusive, ele, no período seguinte dele, ele incluiu 
mudanças da própria disciplina dele por conta do processo de avaliação. 
Acho que foi basicamente isso que eu notei. Exemplo, por exemplo, a 
disciplina novamente do professor X. Eu fiz uma segunda disciplina com ele 
que, inclusive, é uma disciplina nova aqui na FACED, que é Pedagogia 
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Organizacional. Eu vi ele dizendo que, no período seguinte, ele ia mudar o 
processo da apresentação das correntes pedagógicas, ele ia mudar o processo 
de seminário, por conta daquele momento que a gente tava fazendo, da 
avaliação que foi feita e comentada com a gente (A4). 
 
Porque geralmente quando tem uma nota muito baixa, as reclamações da 
turma sobre a prova, o professor muda a didática, tenta melhorar, passa outro 
tipo de trabalho, outra forma de avaliação que ele ache que corresponda mais 
às reclamações (A6). 
 
Se o resultado é negativo, a maioria tenta melhorar, mudar a didática, mas 
tem uns que continuam na mesma linha dura, no mesmo esquema e não 
mudam não. Mas a maioria sim (A6). 
 
[...] eu tive a oportunidade, por exemplo, de ter uma professora que ela 
discutiu todas as avaliações, tanto as avaliações as quais a gente foi 
submetido, quanto as avaliações as quais nós a submetemos, né? No caso, o 
questionário que a gente respondeu, que teoricamente a gente responde todo 
semestre, que discutiu tudo e tal e aí, coincidentemente, no semestre 
seguinte, ela foi minha professora novamente e nós percebemos claramente 
que ela não só mudou a maneira de avaliar de acordo com o que nós falamos 
sobre a avaliação, os métodos de avaliação dela, como também ela 
modificou a maneira de dar a aula, mesmo, de realizar a transmissão do 
conhecimento que ela tinha para transmitir. Na verdade, na maneira de ver 
que ela tinha um conhecimento para transmitir até uma maneira bem 
fechadinha que, na verdade, ela era uma professora bem aberta às trocas de 
conhecimento que a gente poderia também proporcionar pra ela, e foi bem 
interessante mesmo. Mas assim, eu já quando não foi tão bom assim, já 
aconteceu de professores não discutirem, simplesmente atribuírem a nota, 
comunicarem a nota e continuarem dando as aulas deles do mesmo jeito que 
eles sempre deram e fazendo as avaliações do mesmo jeito que eles sempre 
fizeram (A8). 
 

Pode-se observar nos relatos que, se utilizado como um instrumento informativo e 

corretivo das práticas pedagógicas, a atividade avaliativa traz ganhos no desenvolvimento de 

alunos e professores e agrega conhecimentos em ambos. 

De acordo com os dados colhidos no roteiro de entrevista (APÊNDICE B), foi 

verificado que, para os coordenadores, a prática avaliativa acontece com total autonomia do 

professor, que esbarra apenas em aspectos formais da instituição, como a atribuição de notas 

ao aluno no final do semestre. Essa autonomia, importante no processo de ensino-

aprendizagem, pode também incorrer em situações arbitrárias.  

Nós fomos todos avaliados autoritariamente ao longo de nossa formação e se 
a gente não tiver um cuidado muito grande de autocrítica, de crítica sobre a 
forma sistêmica como se faz isso e de autocrítica no sentido das relações de 
poder mesmo que estão por trás do processo de avaliação, a gente acaba 
reproduzindo uma avaliação autoritária, a gente acaba impondo a nossa visão 
sobre a vida das pessoas. Percebe-se isso facilmente. Professores que acham 
e podem ser pedra de tropeço no caminho de alguém, dizer que a pessoa não 



 116 

pode ir pra frente porque não fez o trabalho que ele queria, quer dizer, até 
que ponto esse trabalho se insere no currículo real de formação dessa 
pessoa? Até que ponto aquele trabalho é relevante? Porque a faculdade de 
Educação definiu que aquela disciplina é relevante, não quer dizer que ela 
necessariamente seja um elemento impeditivo de formar alguém (C5). 

E os professores são, em geral, muito ciosos dos seus saberes e dos domínios 
que eles têm sobre suas áreas, até porque eles são doutores todos. Então, se 
uma pessoa é doutora naquela área, ninguém pode chegar pra ele e dizer que 
o que ele tá fazendo é errado ou que o que ele pensa tá errado. Então, eles 
não gostam nem de ouvir sugestões (C5). 

De uma certa forma, o professor é muito senhor da disciplina. Se tiver um 
problema aqui na disciplina, ninguém resolve esse pepino. É uma coisa do 
professor, você tem que fazer talvez uma mediação. O coordenador não tem 
como interferir, o chefe não tem como interferir. Então são coisas que, às 
vezes, você não sabe como administrar aquilo. O conflito de um aluno com 
professor, às vezes, por questões de nota. Nós tivemos aqui nesse 
departamento, acho que ano passado, uma controvérsia de nota em que o 
aluno pediu revisão e professor não quis dar e o aluno quis levar na outra 
instância e a atitude do professor foi ir no sistema e dar 10 pra todos os 
alunos. Vou dar 10, mas vou dar 10 pra todo mundo (C7). 

Os relatos alertam para a importância de uma constante reflexão sobre as práticas 

avaliativas, para que elas não incorram em práticas de abuso de poder, conforme o que propõe 

Demo (2004), em que o professor deve sempre refletir sobre sua prática, tendo em vista os 

riscos e os fatores negativos da avaliação que pode reincidir em práticas excludentes, 

autoritárias e reprovativas. 

As informações dadas pelos professores sobre a aplicação e devolução dos 

instrumentos avaliativos revelam que aquilo que está presente na compreensão e no discurso 

do professor nem sempre corresponde a sua prática cotidiana. Embora acreditem que a 

avaliação deve ser aplicada e devolvida de determinada maneira, esses valores ainda não 

chegaram à prática cotidiana do professorado.   

 

5.1.3 Avaliação da aprendizagem do aluno com deficiência 

 

A avaliação da aprendizagem do aluno com deficiência requer algumas 

especificidades próprias, visto que esse alunado possui formas singulares de aprender e 

apreender o mundo. De acordo com os dados colhidos no roteiro de entrevista (APÊNDICE 

B), de modo geral, os coordenadores (C1, C2, C4, C5, C6, C7) não têm informações sobre 

como acontece a avaliação da aprendizagem voltada para o aluno com deficiência dentro da 
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universidade e relatam (C2, C5) a existência de uma avaliação homogênea, como prática 

comum na IES, que não leva em consideração as particularidades do aluno. Como 

demonstram os relatos a seguir: 

Porque o que eu percebo na maior parte das disciplinas é que é um modelo 
global, que pode ser processual ou não, mas é global, pra turma toda. E 
assim, no caso desse aluno, tem uma singularização desse modelo de 
avaliação, ou não? E se é um modelo global, pro grupo todo, como é que 
esse aluno vivencia esse processo avaliativo? Ele tem perdas? Ele tem 
ganhos? Como é que funciona isso de fato? Eu não tenho essa informação 
pra te dar, mas é uma pergunta que me suscita pensar sobre esse processo 
(C2). 

[...] imagino que há todo um processo complexo, inclusive, muito rico de 
adequação disso, da própria pessoa a um sistema de Educação que não tem a 
tradição de lidar com as dificuldades das pessoas. Todo um sistema ele é 
montado com um pressuposto falso e perigoso, que é o pressuposto da 
homogeneidade, se trata todos os alunos como se fossem iguais, como se 
partissem do mesmo ponto e como tivessem que chegar ao mesmo ponto. 
Quer dizer, não há consideração da personalidade, não é nem no sentido 
psicológico, é no sentido mais amplo de que cada pessoa é uma pessoa com 
interesse, com a própria história, com dificuldades e com potenciais, então o 
sistema é todo montado para um aluno amorfo, padrão, estereotipado. 
Qualquer pessoa que rompa com essa padronização, terá dificuldades, em 
geral, dificuldades para os docentes também (C5).  

Para Hoffmann (2009), padronizar ações, estabelecer regras comuns a todos e definir 

critérios quantitativos, objetivos e precisos, na verdade, é uma forma de gerar práticas injustas 

e arbitrárias, tendo em vista que o desenvolvimento humano tem origem na diversidade e os 

alunos apresentam diferentes maneiras de viver, de pensar, de ser, de expressar-se, de 

aprender e de apreender o mundo, necessitando, assim, de práticas de ensino e avaliação 

adequadas às suas diferenças, condição essencial para se realizar a inclusão.  

De acordo com dados colhidos no questionário (Apêndice A), para a maioria dos 

professores, a avaliação da aprendizagem do aluno com deficiência deve apresentar as 

seguintes características: i) deve ser igual para todos, alunos com e sem deficiência (Q16); ii) 

deve abordar o mesmo conteúdo para todos, com o mesmo nível de dificuldade (Q17); iii) 

deve apresentar adaptações conforme o tipo de deficiência (Q18); iv) deve dispor de um 

tempo maior para o aluno com deficiência (Q19) e; v) deve acontecer em sala de aula (Q20). 

Como revelam os gráficos abaixo: 
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      Gráfico 11  Igualdade avaliativa                    Gráfico 12  Conteúdo e nível de dificuldade 

 
    Gráfico 13  Adaptações avaliativas                            Gráfico 14  Tempo da Avaliação 
 

 
Gráfico 15  Local de avaliação 

 
 
Os dados expostos nos gráficos indicam que, de modo geral, os professores entendem 

a avaliação do aluno com deficiência em consonância com o que é proposto pela literatura 

especializada. De acordo com os gráficos (Gráficos 12 e 13), os professores acreditam que 

devem ser realizadas adequações nas avaliações de acordo com a deficiência apresentada pelo 

aluno e que o conteúdo deve ser o mesmo para todos, com o mesmo nível de dificuldade. A 

literatura especializada assevera que o planejamento de uma avaliação para o aluno com 

deficiência deve considerar o currículo comum e que o conteúdo diferenciado caracteriza uma 
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exclusão que discrimina o aluno por sua deficiência. A maioria dos professores respondeu 

também que o aluno precisa de maior tempo para a realização da avaliação (Gráfico 14), outra 

estratégia adaptativa apontada pela literatura, em que o professor deve considerar que o aluno 

com deficiência pode alcançar os mesmos objetivos do grupo, porém requer um período 

maior de tempo (FERNANDES, 2010). 

Conforme Bibas e Valente (2008), para o aluno com deficiência, faz-se necessária a 

realização de uma avaliação inicial, que deve acontecer no início do período letivo, com o 

intuito de traçar o seu perfil de aprendizagem e determinar os objetivos, conteúdos, estratégias 

e condutas para cada aluno. O que vemos na universidade pesquisada, no entanto, é que o 

professor só sabe que irá lecionar para o aluno com deficiência, quando se depara com ele em 

sala de aula e muitos não procuram conversar com o aluno para obter informações sobre a 

melhor maneira de avaliá-lo. Esse dado apareceu na narrativa de quase todos os alunos 

entrevistados (A1, A2, A3, A5, A6, A7, A8, A9). A conversa com o professor sobre avaliação 

da aprendizagem é de iniciativa quase sempre do estudante e acontece principalmente em 

situações em que o próprio estudante sente-se prejudicado pela avaliação proposta pelo 

professor. Como demonstram os relatos a seguir:  

Não, eu não tenho essa conversa com o professor. Eu só tenho essa conversa 
a partir do momento em que eu me sinto prejudicado na avaliação, que o 
método não tá tipo sendo eficaz pra mim, aí realmente eu tenho uma 
conversa com o professor. Mas, antes, ele passa a avaliação. Depois, se eu 
me sentir prejudicado, a gente vai e conversa, mas a priori, é a mesma 
avaliação pra todo mundo (A3). 

A maioria sim. Ah, conversa perguntando como seria o processo da minha 
avaliação, como é que faria a minha prova. Até porque eu também pergunto, 
né? Eu tenho que me preparar. Teve alguns professores e professoras que a 
iniciativa foram deles e delas. Agora teve outros que a iniciativa foi minha 
(A4). 

Isso desde que eu entrei aqui tem sido papel meu. Todo semestre, eu vou  
atrás no primeiro dia de aula: professor, eu posso fazer assim, assim e assim. 
Os que já têm mais contato comigo assim, enfim, não faço mais, né? Os que 
ainda não conheço [...], assim, eu conto nos dedos os que me procuraram, 
acho que não pelo fato de não querer, mas porque eu sempre me preocupei 
em fazer isso logo no primeiro dia, entendeu? Pra deixar bem claro, enfim, 
pra eu não ter problemas depois. Então, não é que eles não queiram me 
procurar, é porque eu sempre, enfim, procurei primeiro. Desde o início do 
curso, desde o primeiro semestre (A5). 

Poucos professores fizeram isso. Do curso todo, eu acho que, durante todo 
esse período, uns três professores fizeram isso (A8). 
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O não-conhecimento, pelo professor, do perfil do aluno reflete-se em sua prática 

diária, em que há situações em que as necessidades específicas do aluno passam de forma 

despercebida pelo professor (A2, A8). Como demonstra o relato a seguir: 

Isso depende do professor, tem professor que nem nota, assim, que algo 
precisa ser feito. Isso também depende da altura do semestre, né? Se o 
professor já me conhece, se o professor não me conhece. Tem professor que 
nem percebe que precisa acontecer e, quando ele vê, a movimentação já se 
deu, alguém já está lá do meu lado lendo pra mim, tem professor que 
pergunta. Isso aconteceu uma única vez de uma professora minha chegar e 
ela mesmo perguntar: você quer que eu leia as legendas pra você? Vou 
sentar aqui do seu lado e vou ler as legendas, pode ser? Isso aconteceu uma 
única vez de realmente ser uma iniciativa do professor (A8). 

Para Beyer (2005), não há como se adequar uma proposta pedagógica sem a suficiente 

distinção de suas características cognitivas e de aprendizagem. Por necessitarem de uma ação 

educacional especializada, deve haver uma pedagogia diferenciada para atendê-las.  

Foi constatada, nos depoimentos dos alunos, a existência de algumas adaptações na 

avaliação da aprendizagem, tais como: substituição do seminário por instrumentos escritos, 

para o aluno com deficiência auditiva que não conhece a LIBRAS (A1); o uso do computador 

como recurso para auxiliar na prova ou provas orais, para o cego (A3, A4, A5, A8) ; provas 

orais para o aluno com torcicolo espasmódico (A2) e o tempo estendido para entrega dos 

trabalhos (A2, A9). A boa relação entre professor e aluno apareceu como elemento 

fundamental para adaptar os instrumentos avaliativos às necessidades dos educandos, visto 

que nem sempre o professor sabe como proceder (A2, A3, A4, A5, A8). 

A maioria dos métodos avaliativos são iguais aos do restante da turma, 
apenas sou dispensado de fazer apresentações orais, entregando os trabalhos 
por escrito (A1). 

No caso exatamente da professora X, nós tivemos provas orais. Depois. 
Assim, no final, é que foi ficando, que eu não tinha conseguido fazer a 
entrega do trabalho, dos fichamentos. Aí fiz provas orais dos textos que nós 
estudamos durante o semestre. Eram etapas divididas em módulos e eu 
sintetizei todos os módulos no final do semestre. Foi a única (A2). 

A prova escrita, geralmente o professor, ele arranja um ledor, ou então ele 
mesmo lê a prova pra mim, eu respondo, ele marca e tudo, responde, e é 
assim que funciona [...] ainda bem que os professores desse semestre, e o 
primeiro semestre também tiveram assim, a flexibilidade de arranjar 
avaliações alternativas pra mim, que eu pudesse fazer, que eu pudesse ser 
avaliado pelo que eu aprendi, independente de eu passar isso [de forma] 
escrita. Eles sempre faziam de um jeito que desse pra eu mostrar o que eu 
aprendi. Exemplo de como eu fui avaliado: quando geralmente pedem, 
porque eu consigo usar o computador, então geralmente eu faço uma 
resenha, uma crítica, um resumo sobre algum conteúdo, um artigo, um 
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trabalho, tá tranquilo. Às vezes, a própria conversa que você tem com o 
professor, ele vê que você sabe o conteúdo e passa uma coisa mais light, 
porque ele já sabe que você sabe, então ele tá fazendo só um tira-teima ali, 
mas a sua própria participação na aula, as minhas colocações e tudo. O 
professor já via que eu tava, digamos assim, inteirado do assunto. Então, eu 
sempre me relacionei muito bem com os professores daqui e nunca teve 
assim nenhuma rejeição quanto ao meu método de avaliação e quando o 
professor não sabe muito bem o que fazer, então a gente senta, conversa 
sobre de que maneira eu posso ser avaliado e tal, mas geralmente é assim, eu 
faço coisas digitadas, porque eu digito e tudo, tem um programa de 
computador que me ajuda e geralmente eu faço coisas digitadas, trabalhos 
(A3). 

Olha, a avaliação diferenciada de conteúdo, não. O conteúdo é o mesmo, tá? 
Agora em relação à questão da aplicação, teve semestre aqui, como eu te 
falei, que eu já fiz avaliação de várias formas e a que eu mais gosto é com o 
próprio computador, né? Agora eu já fiz prova de várias formas também, 
formas que eu não gosto muito como prova oral, como prova de dupla, essas 
provas eu não gosto muito delas não, tá? A prova de dupla foi pra todo 
mundo, agora a prova oral teve duas vezes que eu fiz, que foi uma alternativa 
à prova dos outros, foi a única prova que eu não gostei. Porque, pra mim, era 
como se aquilo dali fosse uma, sei lá, uma diferenciação de quem não tinha 
método pra lidar com pessoa com deficiência [...] foi uma prova excelente 
que eu fiz, uma disciplina do professor X, posso falar o nome do professor, 
né? Então na disciplina do professor X, eu fiz a prova em tempo real, porque 
a maioria das provas, eu também fiz nesse laboratório. Agora como o 
professor X, não. Ele disse: olha você quer fazer no computador, você tem 
como conseguir um notebook pra trazer pra sala de aula? Tenho professor, 
tranquilo. Aí ele pegou a prova e passou no pen drive e eu já respondi, ele já 
corrigiu e foi muito bom, que inclusive ele documentou, né? Foi uma coisa 
histórica pra mim porque, por sinal é esse o motivo dessa foto estar na minha 
página da internet (A4). 

Em espanhol, os meninos fazem prova escrita no papel, eu faço no 
computador, certo? Avaliação escrita [...] Auditiva eu também faço, como 
todo mundo, a diferença é que a professora marca a minha prova pra mim ou 
então, às vezes, eu marco no computador, do jeito que ela prefere [...] o resto 
das disciplinas eu faço normalmente no computador. A mesma prova. A 
diferença é que a dos meninos é no papel e a minha é no computador (A5). 

Em alguns casos, foi necessário, mas aí foram casos em que eu precisei falar 
com o professor (A8).  

Não, todas são iguais, as atividades são as mesmas para todos. Mas, às 
vezes, eu entrego com atrasos e eles aceitam, porque eu trabalho com 
intérprete, eu sinalizo e eles fazem a tradução e, quando eu redijo, eu passo 
esse trabalho para o intérprete, porque eu vou escrever na língua de sinais e 
eles vão ajeitar, colocar no português padrão. Só fazer uma correção na 
tradução. Eu escrevo em português, mas usando a estrutura da língua de 
sinais, então os intérpretes têm que fazer a adaptação para a língua 
portuguesa, então isso gera um atraso. Quando termina, então eu entrego e 
todos os professores já estão habituados com essa prática e compreendem o 
por quê do meu atraso e o importante é que eles acreditam em mim, porque 
eu provo que fui eu quem fiz a atividade, porque eu mostro a minha 
elaboração escrita e a elaboração traduzida. Então todos sabem que eu sou 
usuária de duas línguas e que é necessário haver essa tradução, essa 
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adaptação de uma língua para outra. Não há um tratamento diferenciado, ou 
uma avaliação diferenciada, todos são tratados da mesma forma (A9). 

As adaptações realizadas revelam-se como alternativas emergenciais, devido à 

ausência de recursos apropriados na universidade ou à falta de conhecimentos do professor 

sobre a melhor maneira de proceder. Os relatos revelam que a presença do intérprete em 

LIBRAS aparece como recurso fundamental para a avaliação do aluno surdo, bem como uma 

extensão do tempo de entrega do trabalho, tendo em vista todo o processo de produção textual 

que é específico do aluno surdo.  

De acordo com a literatura especializada, no momento da avaliação, é importante que 

o aluno surdo tenha acesso ao intérprete da LIBRAS. O professor deve dar maior importância 

ao conteúdo, ao aspecto cognitivo de sua linguagem e a forma escrita deve ser avaliada com 

mais flexibilidade. É necessário, da mesma forma, que o ritmo e o estilo individual de 

aprendizagem do aluno sejam respeitados. A avaliação não necessita abandonar instrumentos 

de coleta de dados comuns aos demais alunos, no entanto, estes precisam ser utilizados de 

forma adequada, na perspectiva da avaliação e não do exame (BRASIL, 2005b; 

FERNANDES, 2010). 

No relato de um dos coordenadores (C3), apareceu que as adequações realizadas por 

ele, quando se encontra no papel de professor, são feitas da modalidade escrita para a oral, 

não havendo acesso e/ou conhecimento sobre outros recursos para tornar a avaliação mais 

acessível.  

[...] no meu caso, eu tenho que fazer uma prova pra ele diferente da dos 
outros, porque eu passo uma prova dissertativa. Se ele não enxerga, como é 
que ele vai escrever, se eu não tenho o Braille, eu também não sei ler o 
Braille, então, existe uma total incompatibilidade para trabalhar com isso. 
Então, eu faço um outro tipo de avaliação que ele possa falar e, é claro, que, 
para ele estudar, alguém teve que ler pra ele. Então, tem toda uma coisa mais 
complexa do que só dizer assim: em vez de escrever, ele vai falar (C3). 

[...] ele é avaliado igual aos outros, só que, em vez de prova escrita, ele faz 
uma prova falada. Oralidade, né? A gente utiliza a oralidade (C3). 

 No relato de alguns estudantes (A3, A8), apareceu a situação em que professores 

dispensaram o aluno de realizar a avaliação, seja por falta de recursos ou de conhecimento 

sobre a melhor maneira de proceder.  

O que acontece, de vez em quando, é assim: aconteceu até esse semestre, foi 
até uma coisa inédita, um aluno pedir pra ser avaliado. Eu cheguei pra um 
professor X e disse, rapaz, essa tua avaliação aí, eu não to me sentindo 
avaliado. Passa alguma coisa que me avalie. Aí, ele sentou, conversou sobre 
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o que poderia me avaliar e, sou muito justo nesse sentido, eu queria fazer 
uma coisa que me avaliasse e não uma coisa que fizesse vista grossa e eu 
passasse (A3). 

[...] professor, nesse semestre, pediu uma síntese de um texto que eu não 
tinha como ler, porque não foi possível digitalizar. Eu tentei digitalizar, mas 
a digitalização não saiu boa, o texto não existia na internet, é de uma obra 
clássica e eu não consegui fazer a síntese, porque eu não tive como ler o 
texto. E aí eu tentei de todas as maneiras que eu pude. Eu realmente fiz 
muito esforço pra digitalizar esse texto, mas não foi possível e aí eu falei 
com o professor e ele disse: então você se compromete a ler, a tentar de 
alguma maneira ler esse texto até você se formar, porque é um clássico e eu 
dispenso você de fazer essa parte (A8). 

De acordo com a literatura, os alunos com deficiência não devem ser dispensados da 

avaliação, embora os instrumentos devam ser adaptados. Essa adaptação deve considerar o 

currículo comum e ponderar o conteúdo, visto que a supressão de determinados conteúdos 

podem comprometer uma avaliação efetiva da aprendizagem. O planejamento de uma 

avaliação com conteúdo diferenciado caracteriza, portanto, uma exclusão que discrimina o 

aluno por sua deficiência (FERNANDES, 2010). 

Sobre adaptações da avaliação: 

Ele tem que saber o seguinte: que eu posso até não ter a mesma acuidade 
visual para fazer uma avaliação escrita, por exemplo, mas o meu intelecto 
ele tá normal, então ele tem que me avaliar pelas minhas concepções, pelos 
meus pontos de vista, pelo meu raciocínio e eu posso fazer isso de diversas 
maneiras. Ele não pode se bitolar a uma avaliação escrita, porque ele pode 
me avaliar numa conversa que eu tenha com ele, ele pode me avaliar por um 
projeto que eu tenha feito, ele pode me avaliar de diversas maneiras. Eu acho 
que ele tem que levar em consideração, pra mim, quer dizer, no meu caso, 
ele tem que levar em consideração o que eu aprendi e internei, o que eu 
tenho pra mim de aprendizado. Não o que eu posso escrever no papel ou que 
eu possa, como te disse, as concepções que eu tenho, né? Acho que é muito 
mais abstrato do que concreto. Realmente eu posso, o que eu passei, tem que 
ver na avaliação o que eu aprendi, de que maneira eu posso externar isso, se 
é por escrito ou seminário, o que quer que seja, tem que levar em 
consideração o que teoricamente eu aprendi (A3). 

Para os alunos com deficiência, a ausência de recursos e/ou de conhecimento do 

professor sobre como lidar com o aluno com deficiência em suas práticas de ensino e 

avaliação limitam o aluno em sua manifestação da aprendizagem, sendo um fator que pode 

trazer prejuízos para o aluno, levando-o a sentir-se solitário ou injustiçado no seu processo de 

aprendizado. 

Avaliação da aprendizagem, assim, é regular. Regular de como ela é 
transmitida pra mim, mas ela se torna boa pelo fato que eu vou muito atrás, 
tá certo? Mas se eu não fosse atrás de me virar e procurar pesquisar as 
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coisas, o conteúdo é passado pra mim de forma regular, porque não tem 
estrutura pra passar o conteúdo de forma que 100% da sala assimile. No meu 
caso, ele é um pouco mais difícil de engolir, porque tem aula visual, tem 
muita aula com data-show. Aí, às vezes, eu fico um pouco perdido, assim. 
Aí, eu converso com pessoal ou pesquiso na internet e tal, aí dá pra me sair 
razoável (A3). 

[...] A maneira que eu reajo é sempre: pronto, agora tenho que arranjar um 
jeito de, sei lá, digitalizar esse livro, que eu vou fazer uma síntese, eu tenho 
que apresentar esse caso clínico e vou ter que digitalizar o livro todo que tem 
esse caso clínico. Ou vou ter que aplicar o teste projetivo, vou ter que dar um 
jeito de digitalizar o manual do teste, uma coisa que é bem complicada, 
como você é da área de Psicologia, você deve saber que esse material não 
pode sair, ser distribuído por aí e aí fica complicado digitalizar esse material  
(A8). 

Pronto, teve essas coisas todas que eu falei, coisas que até hoje dificultam 
minha vida, quando eles pedem sínteses, resumos, trabalhos com várias 
referências e coisas que eu não tenho tanto acesso fácil, leitura e tal. No 
caso, você pega um livro muito antigo como referência, esse livro não está 
na internet, não está disponível, digitalizado e a minha maneira, meus 
métodos que eu desenvolvi pra ler textos são métodos pelo computador, que 
usam o computador como ferramenta. Então, essa dificuldade de lidar com 
esse tipo de avaliação, porque ele requer uso de materiais aos quais eu não 
tenho acesso, até hoje eu não tenho. Todo semestre é a mesma coisa (A8). 

Apenas dois estudantes (A6, A7) relataram não haver nenhuma diferenciação ou 

adaptação na prática avaliativa do professor. Quando questionados sobre o assunto, 

responderam:  

Não (A6). 

Não. Apesar deles saberem que eu tenho deficiência auditiva (A7). 

 As condições não-equitativas de avaliação entre o aluno com e sem deficiência 

aparece na narrativa de um dos alunos, situação que coloca o estudante com deficiência em 

desvantagem em relação a sua turma.  

[...] teve uma prova e o professor queria que a prova fosse pesquisada e eu 
perguntei pra ele se eu não poderia fazer uma prova não-pesquisada, já que 
eu tinha estudado. Mas que, pesquisar, naquele momento, não era uma coisa 
vantajosa para mim, porque as pessoas todas estariam com seus textos lá e 
elas poderiam ler na hora, mas eu não poderia ler na hora, porque os meus 
arquivos digitais daqueles textos não estavam comigo. Eles estavam no 
computador, na época eu não tinha notebook ainda, agora eu tenho. Então eu 
perguntei pra ele se eu poderia fazer a prova sem pesquisa e ser avaliada sem 
pesquisa, porque a maneira como ele avaliaria uma prova na qual os alunos 
tiveram a oportunidade de pesquisar e a maneira como ele avaliaria uma 
prova que não seria pesquisada, eu acredito que seria diferente, né? Seria 
bem mais rigoroso com a prova pesquisada. Afinal de contas, os alunos 
tavam com toda informação disponível na hora da prova. E aí foi 
complicado, porque ele falou que não, que não poderia ser assim, e eu tive 
que fazer a prova, me saí pior do que os outros alunos, obviamente, eu tirei 
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uma nota tipo um 7, alguma coisa desse tipo e a maioria da sala tirou um 9, 
uma coisa assim, a média da sala foi um 9 e eu fiquei abaixo. E aí, depois, eu 
tive que conversar com esse professor sobre a necessidade de se, digamos 
assim, pensar numa maneira de me avaliar, já que eu não poderia ser 
avaliada da maneira como ele achava que a turma deveria ser avaliada (A8). 

 Os relatos demonstram que as ações pedagógicas de ensino e avaliação para o aluno 

com deficiência ainda encontram-se inadequadas. A falta de conhecimento do professor sobre 

as práticas pedagógicas apropriadas e sobre os recursos que possam auxiliar o aluno a 

desenvolver seu aprendizado de forma mais adequada, são fatores que prejudicam o aluno 

dentro da instituição. Mesmo fazendo parte de uma instituição de ensino regular, o que se 

percebe é que, muitas vezes, o aluno procura recursos e alternativas que possam ajudá-lo a 

superar as necessidades que apresenta, nem sempre contando com o auxílio ou a compreensão 

dos demais agentes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. 

 

5.2 Inclusão, acessibilidade e relações interpessoais 

 

A categoria inclusão, acessibilidade e relações interpessoais subdividiu-se em: a 

inclusão e a acessibilidade dentro da universidade e a categoria relações interpessoais, por sua 

vez, foi subcategorizada em relação professor-aluno e relação aluno-aluno. 

 

5.2.1 A inclusão e a acessibilidade dentro da universidade 

 

A legislação vigente em nosso País visa garantir a inclusão da pessoa com deficiência 

em todos os segmentos da sociedade, enfatiza a importância da acessibilidade e, por 

conseguinte, de um atendimento adequado para essa clientela (BRASIL, 2001a, 2007a, 

2007b).  

 Na universidade pesquisada, porém, os relatos não apontaram para a existência de 

uma efetiva inclusão, visto que o Ensino Superior ainda não adequou suas práticas 

pedagógicas ao alunado com deficiência e ainda não há uma discussão abrangente sobre o 

tema, de modo a alcançar de todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, capaz 

de modificar suas práticas e atitudes. Como demonstra os relatos do coordenadores a seguir: 
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Eu sei que isso é muito utópico, porque se discute isso na própria formação 
do Fundamental, no próprio Ensino Fundamental e Médio, que é a questão 
de como incluir esse aluno. Então, a inclusão do aluno tem que ocorrer desde 
a base e, quando chega no Ensino Superior, teoricamente esse aluno já 
deveria se sentir incluído e todo o processo já tá todo organizado, mas nós 
não vemos isso na rede e nós não vemos no Ensino Superior. Aí se precisa 
discutir muito sobre a formação e capacitação desse técnico que, no caso, 
somos nós professores, mas eu acho que, para além disso, tem que se fazer 
toda uma discussão sobre o que é de fato inclusão. Como incluir? Como 
adaptar as instituições? Como adaptar os processos? E aí a gente vai acabar 
na avaliação, como adaptar a avaliação e como esse professor adaptar a 
avaliação, que também tem que ser discutida se ela é global, que foi que eu 
te disse, ela é global ou ela é singular e então, se ela for singular, como é que 
você pode fazer uma avaliação singular pra esse sujeito e também não ser 
singular pros outros. Porque, de certa maneira, todos nós somos singulares, 
todos nós temos necessidades especiais. Claro que, no caso das pessoas com 
necessidades especiais, elas têm, além das necessidades especiais, limitações 
no seu próprio desenvolvimento, que levaram a essas necessidades mais 
específicas, mas todos nós temos (C2). 

Muito pouco se faz. A gente sempre fica na esfera da discussão da reflexão, 
da crítica, mas, na prática, o que se vê é uma readequação dos espaços 
físicos, ou seja, que permitam que os deficientes tenham uma certa 
mobilidade física nos espaços, mas só que isso não garante, mas é um grande 
começo (C2). 

Isso me permitiu perceber que a grande importância da inclusão, das pessoas 
que têm qualquer deficiência agravada, seja física ou mental, é a educação 
dos supostos não-deficientes, dos não-deficientes físicos ou mentais, mas 
que têm profundas deficiências de convivência por essa ignorância. Não é 
culpando, mas é reconhecendo a ignorância social no trato da naturalização 
dessas questões. Então, pra mim, foi um aprendizado fantástico de perceber 
como é importante a gente poder conviver com o idoso, com o doente, com o 
deficiente mental, físico, seja em que nível for, como aprendizado geral de 
convivência (C5).  

O relato dos coordenadores chama a atenção para o fato de que a inclusão, muitas 

vezes, se confunde com a ideia de adequação dos espaços físicos e de que a inclusão ainda 

não é efetivada dentro do ambiente acadêmico, tendo em vista que os professores não são 

formados para isso e ainda não há um movimento abrangente de discussões sobre o tema, que 

atinja a todos os envolvidos no processo: alunos, coordenadores e professores.  Vale ressaltar 

que o movimento de inclusão é compreendido pelos coordenadores de forma ampla e que 

deve envolver todos os segmentos da sociedade e não apenas para a pessoa que apresenta 

algum tipo de deficiência.  

A existência da legislação parece não garantir a existência da inclusão, visto que esta 

esbarra na má qualidade da formação docente, que prossegue utilizando modelos pedagógicos 

tradicionais e excludentes. Para a plena efetivação de uma educação inclusiva, faz-se 

necessário: o comprometimento e a disposição de todos os sujeitos participantes do processo; 
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a adequação de procedimentos didáticos às diferentes necessidades dos alunos; um currículo 

flexível; capacitação e apoio permanente ao professor; redução do número de alunos por 

turma; o domínio de modelos teóricos e concepções de aprendizado para subsidiar a prática 

docente (BEYER, 2005; FIÚSA; SANTOS; LIMA, 2008; HOFFMANN, 2005).  

Em relação à acessibilidade, foi constatada a existência de alguns recursos na 

universidade investigada:  

No caso do deficiente visual, a biblioteca dá um suporte na transposição dos 
programas pra Braille (C2). 

Então, se hoje nós tivermos um aluno na nossa sala de aula com problema de 
surdez e que precise de um intérprete, nós teremos esse intérprete, porque 
hoje existe um núcleo de pesquisa trabalhando com isso aqui na 
UNIVERSIDADE, que está na responsabilidade da professora X (C6). 

Aqui, na UNIVERSIDADE, por exemplo, pra esse aluno portador de 
necessidade visual, tem todo um serviço de acompanhamento e de suporte, 
que tem favorecido demais a eles poderem desenvolver a avaliação da forma 
como eles realmente podem e devem desenvolver. Nesse sentido, é um 
trabalho em conjunto com o trabalho do professor. Embora que a nota final é 
do professor, isso daí não é problema do ponto de vista da 
UNIVERSIDADE. Com relação aos alunos surdos, existe também um 
núcleo aqui sob a coordenação da professora X e que ela realmente tem 
procurado, vem desenvolvendo esse tipo de trabalho (C6). 

 Por outro lado, foi verificada a ausência de recursos essenciais para garantir a 

acessibilidade dos alunos com deficiência. 

Hoje, na coordenação, nós não temos e o nosso laboratório de informática, 
ele não tá estruturado ainda. Então, o que nós temos hoje, na sala de 
informática, é só o equipamento mobiliário. Eu imagino que, a partir do 
momento em que os computadores cheguem, a gente possa tá fazendo uma 
adaptação dos softwares que existem lá dentro, para que o aluno possa tá 
utilizando, no caso do deficiente visual. Nós não temos nenhum aluno com 
deficiência auditiva, mas mesmo que tivéssemos, nós não temos tradutores 
que trabalhem com a linguagem de LIBRAS (C2). 

Quando questionados sobre se conhecem os recursos que a universidade (Q28  

APÊNDICE A) disponibiliza para assistir aos alunos com deficiência, os professores 

responderam da seguinte maneira: 
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Gráfico 16  Conhecimento sobre recursos existentes 

Como demonstra o gráfico 16, dos professores entrevistados, 58% não conhecem os 

recursos oferecidos pela universidade para assistir aos alunos com deficiência em suas 

necessidades educacionais. Os 42% dos professores que disseram conhecer os recursos 

presentes na universidade, referiram-se a: suporte de psicologia da UNIVERSIDADE (P1); 

presença de softwares para o aluno cego (P4); Projeto UNIVERSIDADE Inclui [projeto 

anterior à inauguração da secretaria, com objetivo de promover a inclusão na universidade 

estudada] (P14, P19); Secretaria de Acessibilidade (P1); adaptação do material didático para o 

aluno com deficiência visual, como o Braille e a transposição para a versão eletrônica 

realizada pela biblioteca (P5, P12, P15, P19). Um dos professores não especificou qual 

recurso conhece e relatou não precisar utilizar nenhum recurso. 

A ausência de conhecimento sobre os recursos existentes dificultam a adequação dos 

procedimentos pedagógicos às necessidades do aluno.  

[...] se tem algum recurso especial, eu não tenho nenhum recurso especial. O 
professor tem que arranjar uma metodologia, uma didática que atinja a 
pessoa que tem a deficiência. Então sempre tem que ser faladas as coisas, no 
caso, pra ele. Você pode mostrar, mas tem que falar, senão não vai adiantar 
nada. Então, a gente não tem nenhum projeto, nenhum estudo, nada assim. A 
gente se deparou com esse problema semestre passado, que ele entrou no 
semestre passado, tá no segundo e a gente tem lidado com tranquilidade com 
isso (C3). 

Divulgar a existência dos recursos de acessibilidade e onde acessá-los mostra-se 

imprescindível, visto que o uso dos recursos auxilia o professor na sua prática pedagógica, 

dando-lhe o apoio necessário e auxilia os alunos para que, de fato, eles tenham condições 

equitativas de aprendizado. Adequar o mobiliário, eliminar barreiras arquitetônicas, 

disponibilizar recursos, materiais pedagógicos que sejam adaptados, como também 

equipamentos de informática acessíveis que habilitem os alunos com deficiência para o uso 

independente do computador, garantindo assim formas alternativas de acesso à produção do 
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conhecimento são procedimentos que devem ser adotados pela instituição de ensino 

(BRASIL, 2006b, 2007d). 

 

5.2.2 As relações interpessoais 

 

As relações interpessoais aparecem como fator de importância fundamental para a 

motivação e o aprendizado do aluno. Da mesma forma que a boa relação com professores e 

alunos favorece o aprendizado, as relações envoltas em conflitos dificultam esse processo.  

Dividimos esta categoria em duas subcategorias: i) a relação professor-aluno e ii) a relação 

aluno-aluno.  

 

5.2.2.1 A relação professor-aluno 

 

A boa qualidade da relação entre o aluno com deficiência e o professor contribui de 

forma positiva para o aprendizado e a motivação do aluno no ambiente acadêmico. A ausência 

de conhecimentos técnicos por parte do professor sobre o ensino e a avaliação apropriados 

para o aluno com deficiência pode ser mais facilmente contornada se houver uma boa relação 

professor-aluno.  

[...] eu sempre me relacionei muito bem com os professores daqui e nunca 
teve assim nenhuma rejeição quanto ao meu método de avaliação. E quando 
o professor não sabe muito bem o que fazer, então a gente senta, conversa 
sobre de que maneira eu posso ser avaliado e tal [...] (A3). 

 Os alunos e coordenadores relataram tanto situações de intransigência como de 

aceitação por parte do professor. No caso do professor receptivo: 

Então, assim, há um despertar desse professor, pra pensar este aluno, as suas 
dificuldades, os seus processos [...] (C2). 

Pra mim, o caso mais interessante foi o dessa aluna com deficiência auditiva, 
que eu notava que ela não conseguia se expressar oralmente, logo nos 
primeiros dias de aula. E aí eu fui conversar com ela e ela me explicou que 
tinha um problema de deficiência auditiva e, a partir desse dia, ela me 
explicou que sabia fazer leitura labial e, a partir desse dia, eu passei a dar 
aula, olhando pra ela, tentava, mesmo que eu mudasse de posição, como eu 
dou aula em pé, andando, eu tava sempre, o tempo todo a olhar pra ela. Eu 
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me lembro que ela assistiu alguns seminários e eu chamei os alunos que iam 
apresentar seminários, pedi permissão a ela antes, e ela autorizou que fosse 
dito que ela tinha deficiência auditiva, que os alunos falassem olhando pra 
ela. Bom, esse é o único caso (C4). 

 No caso do professor intransigente: 

No curso de Letras, nós temos uma aluna que é cega. Então também foi uma 
das alunas que veio me procurar, porque um professor estava se recusando a 
passar pra ela o material via digital. Isso aconteceu há um ano (C1). 

O professor que não disponibilizava material digital pra ela, o professor 
disse que nunca foi preparado pra trabalhar com pessoas com deficiência e 
não quis ministrar aula pra ela. Chegou o caso na ouvidoria, eu fui ao 
departamento, conversei com o chefe do departamento na época e eles 
trocaram o professor de disciplina. Colocaram o professor numa outra 
disciplina em que ela não estava. Agora eu não sei até quando isso pode 
acontecer, porque pode ser que ela caia em uma disciplina que é ministrada 
por ele. Então, esse é um caso, inclusive, que a gente tá monitorando e ela, 
inclusive, tem medo desse professor. Ela veio até aqui, até a coordenação, 
agora no final de 2010, dizendo que viu, no módulo acadêmico, que tem uma 
das disciplinas que ela vai fazer, que ele quem vai oferecer. Então, ela quer 
saber como não se matricular com ele [...] É uma questão delicada, porque 
por um lado, há uma intransigência, mas por outro, também, alguns 
professores, eles nunca se defrontaram com uma pessoa com deficiência e 
não sabem como agir, mas a maioria, mesmo não sabendo, procura uma 
forma de ajudá-lo. Sempre vai haver, infelizmente, um ou outro que se 
recuse (C1). 

Eu reprovei por um trabalho, um grande trabalho dele que eu levei, eu tinha 
¾ do trabalho feito, ele nem aceitou, não quis nem ver. Então, pra mim, isso 
é muita intransigência, é sofrível ter esse relacionamento com os 
coordenadores, com os professores, que não podem me dar uma abertura ou 
me escutar. Isso que é o pior que eu acho: não ser escutado (A2). 

Eu sinto um pouco de preconceito, eles olham pra mim, eu me sinto como se 
eu tivesse mentindo. Pronto, é o grande ponto que eu quero chegar, eu me 
sinto mentindo, como se eu não tivesse nada [...] As pessoas não têm a 
compreensão, são ignorantes, porque não conhecem o problema e só porque 
você vê minha relação com os alunos rindo e tal, tranquilamente, elas não 
conseguem ver. Porque parece que eles querem ver você numa cadeira de 
rodas, querem ver você numa situação que você não pode fazer nada, o 
deficiente físico que é muito visível, que dê pena. Parece que é isso, você 
fica sentindo isso. Porque conversa olho a olho com o professor e parece que 
é incrédulo, a pessoa não tá acreditando no que você tá falando. Tem muita 
dificuldade, que pode ser superada sim, conversando com essas pessoas que 
têm dificuldades maiores que a minha, que superam enormemente. A 
entrada, a minha reação com os professores, com os alunos, como foi feito, o 
que eu estava vivendo aquele período, se a questão do meu medicamento, se 
eu estava recebendo ou não, como é que estava a minha estabilidade, tudo 
isso tem que avaliar. Começa por essa entrada, pra começar não tinha, fazem 
como faz até com cadeiras. Pra mim, quando eu começo a falar disso, eu fico 
sem ar, eu fico meio exasperado (A2). 
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A falta de uma formação adequada para lidar com alunos com deficiência em sala de 

aula apresentou-se como elemento comum à variação de atitudes apresentada pelo docente.  A 

conduta profissional, desse modo, depende dos valores pessoais do docente e não está pautada 

em conhecimentos especializados sobre o assunto. Na situação encontrada na universidade, 

percebemos a existência do paradigma sociológico da deficiência, em que as reações do 

grupo podem facilitar, pela empatia, ou prejudicar, pelo preconceito ou incompreensão, o 

desenvolvimento global do indivíduo. Os professores, como participantes do grupo social, 

estão imbuídos desses valores que afetarão suas práticas de ensino e avaliação. A expectativa 

que o professor elabora sobre a aprendizagem do aluno pode interferir de modo significativo 

no processo de ensino-aprendizagem, de modo que o comportamento do aluno seja modelado 

pela expectativa do professor, e este, por sua vez, responde de acordo com o que ele supõe ser 

possível ao seu aluno (BEYER, 2005; ROSENTHAL; JACOBSON, 1968). 

 

5.2.2.2 A relação aluno-aluno 

 

Do mesmo modo, a relação aluno-aluno foi mencionada e aparece como importante 

para a aprendizagem do aluno com deficiência, visto que os demais alunos podem prestar 

apoio e cooperar nas atividades realizadas dentro ou fora da sala de aula, promovendo a 

inclusão e motivando a aprendizagem. Em caso contrário, quando não auxiliam o aprendiz 

com deficiência, proporcionam uma sensação de isolamento e exclusão social, desmotivando-

o a aprender. De modo análogo ao que ocorre com os professores, também se acredita haver 

falta de informação dos alunos sobre as necessidades educacionais da pessoa com deficiência. 

Ela sempre tem o suporte de uma certa maneira dos colegas, pra 
deslocamento, ou até para desenvolver. Por exemplo, esse semestre, ela foi 
fazer estágio. Então, para garantir que ela fizesse estágio, nós colocamos 
uma pessoa da turma que tem uma vinculação muito forte com ela, junto 
com ela pra desenvolver as mesmas atividades (C2). 

Os alunos, é muito engraçado, às vezes eu fico até fazendo pergunta com 
eles, alguns não me vêem como deficiente físico. Pessoas que conversam 
comigo, depois de um tempo me conhecem, aí o preconceito é que eu uso 
drogas, que tomei um LSD ou que eu tomei alguma coisa de ruim que me 
deixou assim. Todo tipo de preconceito, até de eu passar na rua e a pessoa 
me oferecer cocaína. Porque pensa que eu tô louco, loucão. Então, eu passo 
pelo corredor, por vários alunos. No começo são os olhares, você vê as 
perguntas, ou alguém perguntar assim por tudo isso eu passei. A questão 
psicológica é fortíssima. Que também eu gostaria de falar o que me deixava 
um pouco mal, meio chateado, depressivo. Por eu ter passado isso por 
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muitos anos, mas é que é sempre uma iniciação, quando você vai pra um 
lugar novo, com muitas pessoas que você não conhece, quando você tá num 
momento, às vezes, pega. A que você tá vivendo, daquele modo, do pescoço, 
o tremor, a pessoa vai olhar diferente, isso é normal. E, aos poucos, é que eu 
vou gerindo isso. Essa coisa de falar em público, eu sempre me coloco 
quando vou conversar com o professor, falo trabalho em público, isso me 
deixa mais tranquilo [...] Então tem alunos que eu vejo que é ignorância, 
então eu já faço essa avaliação, que eu acho que a universidade deveria 
fazer. [...] até as pessoas perguntam e eu vou explicando bem direitinho. Eu 
tenho um problema, podem perguntar. Não tenham vergonha de perguntar 
sobre isso, essa a minha questão de falar pras pessoas, é que eu vejo que as 

 

Eu peço pra acender uma luz e deixar outra apagada. O data show fica não 
tão evidente, paciência. Melhor do que não tá evidente. Quando um aluno dá 
aula, tá lá na frente apresentando, mas numa forma que é de costa pra mim 
eu digo: rapaz você tá apresentando de costa, não existe. Aí se viram. As 
pessoas, o que eu sinto, é que as pessoas se incomodam demais com uma ou 
outra intervenção nossa dessas. A avaliação deve ser feita sobre a turma 
também e não só com a gente. No sentido de trabalhar essa convivência 
(A7). 

Então, como eu tava te falando, existem colegas meus que, devido à 
proximidade e tal, enfim, uma série de fatores, principalmente no começo do 
curso, eles se incumbiram mesmo de ler os textos pra mim. Então, por muito 
tempo, quando eu ainda não tinha desenvolvido essas ferramentas que eu uso 
agora do computador, eu contava com a ajuda de colegas meus, que liam 
mesmo todos os textos que eu tinha que ler pras aulas. Eles liam para mim, 
às vezes iam dormir na minha casa e coisas do tipo. E então assim, tem 
colegas meus que têm muito mais essa noção das dificuldades que eu 
encontrei aqui dentro do curso, até em relação às próprias avaliações do que 
os professores. E assim, por estarem comigo em todas as disciplinas, né, 
provavelmente podem te falar disso também, até talvez melhor que os meus 
professores (A8). 

Agora, no semestre anterior, em uma determinada disciplina, eu posso dizer 
que houve questões positivas e negativas, inclusive embates meus com 
outros alunos a respeito da questão da surdez. Havia uma certa arrogância da 
parte  alguns alunos. Já outros não, eram pessoas mais simples, mas havia 
uma certa arrogância. Porque eles achavam que, pelo fato de eu ser surda, 
era inferior, eles não aceitavam que eu estivesse no mesmo nível que eles. 
Alguns aceitavam e me tratavam como igual, como pessoa que estava no 
mesmo nível, outros não. Então isso me angustiava de uma certa forma, é 
como se houvesse aquela atitude me causava uma barreira na minha 
aprendizagem, embarreirou meu aprendizado (A9).  

Os depoimentos revelam atitudes de aceitação e solidariedade, mas também atitudes 

de estranhamento em relação à pessoa com deficiência. As primeiras demonstram auxiliar o 

aluno no processo de Inclusão, favorecendo o aprendizado e ajudando a preencher lacunas 

deixadas pelos serviços, ainda não adequados às necessidades do alunado. No entanto, as 

demais atitudes ainda revelam a existência de um desconhecimento, também por parte do 
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aluno, das formas de lidar com a pessoa com deficiência e das necessidades apresentadas por 

esse alunado. Essa atitude indica um reflexo de uma sociedade ainda não preparada para o 

modelo de Inclusão, em que as instituições, os serviços e os procedimentos ainda são 

pensados e montados para um público homogêneo, padrão, sem demandas específicas.   

 

5.3 Dificuldades encontradas 

 

As dificuldades foram divididas em três subcategorias: i) dificuldade apresentadas 

pelos coordenadores, em que foram utilizadas informações do roteiro de entrevista (Apêndice 

B); ii) dificuldades apresentadas por professores, em que utilizamos informações coletadas no 

questionário; iii) dificuldades apresentadas por alunos, baseadas nos dados coletados no 

roteiro de entrevista (APÊNDICE C).  

Os coordenadores revelaram não conhecer e/ou não lidar diretamente com as 

dificuldades relacionadas à avaliação da aprendizagem do aluno. No discurso dos 

entrevistados C1, C2, C3, C4, C5 e C7, as coordenações dos cursos de graduação e pós-

graduação aparecem como órgãos burocráticos, não tratando nem discutindo assuntos 

referentes à aprendizagem alunos.  

Na realidade, pra mim, nunca chegaram dúvidas de professores. Os 
professores se dirigem à coordenação pra conseguir sala, pra saber se tem ar 
condicionado, pra dar aula com data show, pra pedir material tipo notebook, 
impressão. Ninguém nunca se dirige a coordenação, pelo menos desde o 
tempo que eu estou aqui. Eu sou a segunda vez que eu sou coordenadora, pra 
falar de aprendizagem. Os alunos é que sim, mas os professores não (C1). 

[...] a coordenação não cuida da avaliação da aprendizagem. A coordenação 
cuida da matrícula do aluno e, quando ele tá reprovado por falta, ele vem 
aqui assinar um termo. Nós não temos nenhum meio de saber se o aluno tá 
aprendendo ou não. Quem pode saber disso é cada professor e o professor 
lança sua nota sozinho no módulo acadêmico. Então, eu não tenho como 
controlar a aprendizagem do aluno, né? Nem teria meios, nem pessoal pra 
controlar isso. O que nós temos são relatórios que podem ser tirados, mas já 
quando terminou a disciplina, pra saber os aprovados ou reprovados. Mas, 
durante, não existe nem um mecanismo de controle. E se o mecanismo 
existisse, não existiria quem pudesse tratar desses dados e avaliar isso (C1). 

Eu não sei se ele [referindo-se ao aluno X] tá tendo alguma dificuldade e, se 
tiver, não chegou à coordenação. Em relação a Y, de fato, eu não sei (C2). 
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Seja nessa gestão, seja na gestão anterior. Os professores não vêm. A única 
reclamação que nós temos não é propriamente de avaliação, ela é de 
acessibilidade [...] (C4). 

Os processos avaliativos ocorreram e ocorrem por conta dos docentes e, 
quando o docente não relata o problema, a gente trata como se o problema, 
lógico, os problemas só acontecem quando eles aparecem. Então como eles 
não chegam a nós, a gente não vai atrás de investigar se está havendo 
problemas, né? Até agora, não apareceu para a coordenação nenhum 
problema referente à avaliação [...] a gente vive tão assoberbado de questões 
aqui, que trata, em geral, das questões quando se torna problema ou se trata 
preventivamente só daquelas questões que dizem respeito ao programa como 
um todo, né? (C5). 

Olha, isso, eu acho que, no nosso departamento, isso não tem preocupação 
nenhuma. Eu, durante esses anos de coordenação, tanto na coordenação 
diurna como noturna, nunca isso foi debatido no nosso departamento [...] Se 
tem, nunca chegou aqui um professor pra ter essa preocupação. Eu acho que 
o curso também nunca tematizou isso e eu não sei se é diferente nos outros 
cursos (C7). 

O que, na realidade, se consegue pensar aqui é discutir o projeto político 
pedagógico, algumas disciplinas que são mais complicadas, que não estão 
indo bem, por exemplo: agora mesmo, nós saímos da reunião em que 
marcamos um encontro para o mês de março, pra gente fazer uma avaliação 
do projeto político pedagógico. A discussão que se faz aqui, em torno um 
pouco da disciplina, da oferta, da demanda de disciplina, mas tá muito em 
torno da disciplina, e muito mais da oferta em si, do que a forma em que ela 
é dada, do processo de aprendizado. É nessa coisa, se a disciplina cabe aqui 
ou não, vai ser retirada do currículo ou não. Mas não se espera aqui o 
aprendizado. A outra coisa que está envolvida com isso também, eu acho 
que também acontece em vários cursos, é que você, mesmo tendo um projeto 
político pedagógico, o que é que acontece? Esses projetos políticos 
pedagógicos, muitas vezes, ele tá no papel. Porque o professor vai pra sala 
de aula, ele dá a disciplina que ele quer. É muito fácil você encontrar o 
seguinte: se o aluno fez a disciplina em um semestre com um professor, ele 
vai dar um conteúdo, talvez o outro professor que vai à turma seguinte, essa 
turma vai ver outra coisa. A gente precisa saber qual é essa formação que 
esses alunos vão ter, qual é o formato, qual é a cara do curso. Então, isso é 
uma preocupação que existe sob esse formato, mas a coisa corre muito 
frouxa (C7). 

Como podemos perceber, as narrativas dos coordenadores revelam que as atividades 

burocráticas se sobrepõem às discussões e trocas entre alunos, professores e coordenadores 

sobre a aprendizagem. Foi percebido que dificilmente o professor procura a coordenação para 

discutir questões referentes à aprendizagem. Quando assuntos referentes a esse tema chegam à 

coordenação, geralmente são trazidos pelo próprio aluno. A narrativa do coordenador C1 

expõe que a coordenação não possui recursos materiais nem humanos para dar conta de 

assuntos referentes à aprendizagem do aluno, não apresentando possibilidade de realizar um 

acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem, ficando a aprendizagem a encargo 

exclusivo do professor.   
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A ausência de conhecimento das dificuldades que o curso apresenta, dificulta acessar 

órgãos superiores para a resolução de problemas. Como vemos no relato a seguir: 

[...] você tem dois sujeitos no teu curso, duas pessoas no teu curso que têm 
necessidades especiais e o que tá acontecendo no processo educativo e eu 
digo: como tá acontecendo esse processo avaliativo? E eu não tinha parado 
pra me dar conta de como é que tá acontecendo e tá questionando junto aos 
nossos professores, tentando pensar como é que a gente acolhe esse 
indivíduo quando ele chega aqui dentro e o que é que é preciso também 
requisitar das instâncias superiores pra dar suporte e pra dar infraestrutura 
pra eles. Então assim, é muito difícil você exigir da instância superior, da 
pró-reitoria de graduação ou de qualquer outra pró-reitoria que te dê suporte 
se você próprio não sabe quais são as necessidades atuais do teu curso no 
que diz respeito a esse público e aí é interessante saber que a tua pesquisa 
despertou isso (C2). 

A ausência de trocas entre os professores do mesmo curso sobre os conteúdos e o 

material a serem ministrados na disciplina, os critérios de planejamento e correção dos 

instrumentos avaliativos aparecem como dificuldades, visto que, muitas vezes, o professor 

torna-se senhor absoluto da disciplina, definindo sozinho, o conteúdo, o material que vai 

utilizar, a metodologia e os critérios de planejamento e correção das avaliações. A não-

unificação de procedimentos realizados pelos professores aparece como uma dificuldade, pois 

interfere diretamente na aprendizagem do aluno. 

Esse universo da universidade, ele é muito complexo. Como eu estava te 
falando, no meu departamento, eu não sei, por exemplo, como é que ele 
avalia uma prova do seu aluno, qual o critério que ele usa, até porque, dentro 
da Sociologia, nós trabalhamos uma avaliação muito subjetiva. Nós não 
fazemos prova que o aluno marca, alguma coisa que tenha um escore, que, 
no final, você vai somando. O que, mesmo assim, não livra de ter uma 
dimensão subjetiva, porque você vai trabalhar com resposta. Aqui, no geral, 
faz-se um trabalho, atribui-se uma nota, ou o aluno apresenta um seminário 
ou texto e você compõe uma nota, mas, assim, eu não sei qual é o critério 
que o meu colega faz. Um colega que dá a mesma disciplina na 
universidade, qual o critério. E a gente não conversa sobre isso. Por 
exemplo, de um semestre pra outro, que tipo de texto o meu colega vai dar 
na disciplina. O que acontece? Você tem sempre aqueles alunos que são 

tô fazendo essa disciplina, mas texto tal 

Isso é falta de avaliação de você moldar o projeto pedagógico e a 
coordenação, às vezes, fica incapacitada de fazer isso, porque, às vezes, 
também há uma recusa de discutir isso. Discutir isso é discutir coisa menor 
para o professor. [...] Pra ele, é importante repassar o conhecimento que ele 
sabe, que ele domina e que o aluno deve saber. Agora, o aluno deve saber, 
mas como é que ele vai aferir se o aluno atingiu determinado conhecimento 
ou perfil? Você não tem, como é que a gente diz hoje, um paradigma. Você 
não tem um indicador de avaliação, não se constrói isso dentro do curso. 
Então acho que isso se repete na maioria dos cursos, na totalidade dos 
cursos. De uma certa forma, o professor é muito senhor da disciplina. Se 
tiver um problema aqui na disciplina, ninguém resolve esse pepino. É uma 
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coisa do professor, você tem que fazer talvez uma mediação. O coordenador 
não tem como interferir, o chefe não tem como interferir. Então são coisas 
que, às vezes, você não sabe como administrar aquilo (C7). 

A outra coisa que eu acho também que pode fazer parte dessa questão da 
avaliação é que nós não discutimos aqui a própria questão [...] do ponto de 
vista das suas questões mais formais. Você, aqui mesmo no departamento, 
nós temos professores que fazem chamada e, se o aluno atinge o número de 
chamada pra ser reprovado, ele reprova. Tem professor que não faz chamada, 
tem professor que abona falta, se desliga então se você não unifica isso, fica 
muito difícil. Parece que fica uma coisa do critério de cada professor, então 
isso eu acho que, de uma certa forma, isso vai refletir no nível de 
aprendizado em certa medida, em que o aluno acha que ele pode ir dando um 
jeitinho aqui e acolá (C7). 

As dificuldades surgidas e que chegaram à coordenação foram dificuldades 

relacionadas às questões mais burocráticas, mas que interferem diretamente no aprendizado e 

na adaptação do aluno. Os coordenadores relataram realizar ações para resolver dificuldades 

referentes a: i) solicitação de intérprete de LIBRAS para o aluno surdo às instâncias 

superiores (C5); ii) solicitação de adequações do espaço físico (C2); iii) organização de salas 

para que o aluno com deficiência física ocupe espaços no térreo (C1, C2, C3) e iv) ajustes na 

matrícula (C1, C2).  

E o que nós fazemos no curso de Letras é identificar quem tem dificuldade 
motora para colocar no andar de baixo (C1). 

Ela sempre tem o suporte, de uma certa maneira, dos colegas, pra 
deslocamento, ou até para desenvolver. Por exemplo, esse semestre, ela foi 
fazer estágio. Então, para garantir que ela fizesse estágio, nós colocamos 
uma pessoa da turma que tem uma vinculação muito forte com ela junto com 
ela pra desenvolver as mesmas atividades. Esse cuidado, de fato, nós 
coordenadores e professores tamos tendo. Então, o supervisor dela, junto 
com a coordenação, tentamos organizar, e aí ela solicitou isso, que essa 
colega da turma fosse matriculada junto com ela e pudesse ficar com o 
mesmo supervisor. Então foi uma demanda que partiu do aluno para a 
coordenação pra que houvesse um melhor aproveitamento do estágio. As 
atividades são no Albert Sabin e a colega tá fazendo junto com ela. É uma 
maneira de dar, de certa maneira, um suporte, de colaborar não só nas 
atividades. Mas essa foi a demanda que surgiu do aluno para o professor, 
junto com a coordenação, e que nós organizamos os três (C2). 

Bom, nós temos, se eu não me engano, apenas uma estudante que tenha 
deficiência auditiva. Não houve, até agora, nenhum relato de dificuldade. 
Quando a estudante adentrou no programa, a coordenadoria, que hoje eu 
acho que é uma secretaria da reitoria, que trata da questão da acessibilidade 
na universidade, me enviou um ofício solicitando à coordenação demandar à 
reitoria um tradutor, um intérprete de LIBRAS. Nós fizemos o ofício 
solicitando, expondo a situação, que nós tínhamos uma aluna, se eu não me 
engano, que tem deficiência auditiva e que precisaria de um intérprete de 
LIBRAS. A partir daí, eu não tive nenhum relato de dificuldade por parte de 
nenhum professor, pode tá acontecendo (C5). 
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A ausência de recursos humanos capacitados para lidar com o aluno com deficiência 

em sala de aula foi apontada como uma das dificuldades (C2, C4, C5, C6, C7) que os cursos 

enfrentam. 

Mas, mesmo esse número de pessoas, elas requerem algumas necessidades 
específicas que a coordenação e os professores, muitas vezes, não 
conseguem dar conta. Não conseguem dar conta, porque realmente não têm a 
infraestrutura para isso, ou não conseguem dar conta por falta de informação 
e aí até a importância de até nós, coordenadores e professores, estarem sendo 
capacitados pra lidar com essas demandas, que podem surgir de diversos 
tipos de necessidades especiais que os nossos alunos possam ter (C2). 

Nós fomos consultados, que o curso que quisesse ofertar a cadeira de 
LIBRAS podia ofertar essa disciplina para os alunos e teria um professor de 
outra coordenação que viria dar essas aulas. Bom, nós podemos ofertar essa 
disciplina no currículo, mas nós não temos professor pra fazer isso. Aí você 
dá o OK, aceitamos e estamos sensíveis à questão e aí pronto. Nem a gente 
ofertou, nem nos disseram: olha, pode ofertar que aqui a gente tem um 
professor que vai aí no próximo semestre dar a disciplina de LIBRAS (C7).  

A ausência de suporte aos alunos tanto em relação aos recursos didáticos e materiais 

que possibilitem a sua acessibilidade quanto em relação às questões pedagógicas que possam 

dar apoio às praticas do professor foi outra dificuldade apontada pelos coordenadores (C1, C2, 

C3, C7). 

A coordenação não tem computador. O computador que tem aqui é pra lidar 
com o módulo acadêmico. Na sala de aula, não tem computador. Nós temos 
um laboratório de informática, onde eu pedi que fosse instalado [DOSVOX], 
mas, até hoje, não tive sucesso. Inclusive, se essa pesquisa puder ajudar 
nesse sentido, eu acho que poderia ser instalado, nos computadores, 
DOSVOX. Essa aluna tem no laptop pessoal que ela traz (C1). 

O que eu percebo hoje é que, como coordenação, a gente não tem uma 
infraestrutura específica, adaptada, seja para o professor, pra que ele possa 
fazer uma avaliação e um acompanhamento específico. Então vamos supor, 
se a gente tivesse um computador que tivesse esse programa, o aluno poderia 
fazer a avaliação no próprio computador individualizado (C2). 

A situação do curso é muito essa. E aí é uma questão que a gente se depara 
porque se exime. Na verdade, você tem que exigir isso da universidade. A 
administração é que tem que adequar as suas estruturas para a acessibilidade. 
A questão pedagógica [...] não existe uma sensibilização da pró-reitoria de 
graduação, onde isso realmente deveria estar ligado com essa relação (C7). 

As dificuldades de acessibilidade física também aparecem no discurso dos 

coordenadores (C1, C2, C3, C4, C7). Os alunos com deficiência física, geralmente, não têm 

acesso a todas as dependências dos prédios da universidade, o que leva professores e 

coordenadores a procurar alternativas que minimizem os impactos na aprendizagem do aluno. 

A falta de adequação dos espaços físicos apresenta-se, inclusive, como impeditivo para a 
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entrada do aluno com deficiência física na universidade. Embora exista uma sensibilização 

sobre a adequação dos espaços físicos, essa esbarra em processos burocráticos, favorecendo 

assim a demora da implementação das ações.  

Ele veio com uma solicitação pra coordenação em relação à questão da 
acessibilidade dele ao prédio. Então, o que nós fizemos? Nós tentamos 
prontamente tentar minimizar essa demanda, essa dificuldade que ele tava 
encontrando e possibilitar que, de fato, tivesse acesso livre a todas as 
dependências na universidade (C2). 

Outro dia, eu quis passar um filme no mini-auditório que a gente tem aqui 
em cima e eu não pude passar o filme aqui com televisão, que o espaço era 
melhor, espaço mais gostoso, porque não tinha como subir. A gente tem essa 
problemática, agora a gente vai resolvendo como? Passa o filme lá mesmo 
com data-show e tal na sala de aula. A gente tenta ver se minimiza a 
problemática que é grande, embora ela continue presente (C3). 

Inclusive alguns alunos, na época da seleção do vestibular, eles já sinalizam 
que não vão fazer o curso aqui, não vão se candidatar, porque o curso não 
tem acesso (C4). 

Acho que a única preocupação nossa aqui com a questão da acessibilidade é 
que esse prédio é totalmente inadequado pra qualquer atividade. Eu tive um 
caso de uma mãe que, no período do vestibular, ela veio aqui conversar 
comigo pra saber se poderia deixar o filho dela, que é cadeirante, fazer o 
curso e, quando chegou, eu disse: olha, não tem acesso. E já fizemos aqui 
um estudo e esse estudo foi motivado. A preocupação, na realidade, não era 
a questão da acessibilidade, a preocupação maior aqui era a avaliação que o 
MEC ia fazer e a questão da acessibilidade perdia ponto, então, por conta 
disso, houve uma preocupação. Aí fizemos um estudo, fizemos uma espécie 
de rampa de concreto. Isso era uma coisa absurda! E consultamos também 
um cadeirante, que disse: é impossível, porque o cadeirante não tem força 
para subir uma rampa alta de mais de 3 metros de altura. E, por fim, nessa 
política de editais da UNIVERSIDADE, nós conseguimos aprovar a 
construção, a compra de um equipamento de acessibilidade, que era o 
elevador, que aí já vai fazer 3 anos que nós conseguimos a aprovação desse 
elevador e nunca foi posto. Seria um elevador conjunto do curso de Ciências 
Sociais e Filosofia. O curso de Filosofia já vai ser deslocado pro térreo e essa 
coisa que foi comprada, que foi aprovada, nunca se concretizou. O pró-reitor 

ação com 
acessibilidade, foi essa questão da avaliação do MEC. Agora, nunca essa 
questão foi pautada na vida da coordenação desse curso (C7). 

Outro aspecto que apareceu como dificuldade foi o fato de que as coordenações não 

possuem cadastros dos alunos com deficiência, desconhecendo onde estão e quais são suas 

necessidades, o que impossibilita o atendimento adequado a esse alunado. Muitas vezes, a 

coordenação só tem informações sobre esse aluno quando se deparam com demandas trazidas 

por ele. 
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[...] eu tô dizendo a você que há dois, porque são os dois que eu conheço. 
Uma porque a mãe veio falar comigo e a menina, que é cega, foi minha 
aluna. Se não fosse isso, eu não saberia. Talvez tenha outros que eu não sei, 
porque nunca chegou à coordenação (C1). 

Pra você ter uma ideia, nós não temos, aqui no curso, quantos deficientes nós 
temos, pessoas com deficiência. Na realidade, eu tenho um aluno que a gente 
tem uma relação muito conflituosa com esse aluno por outras questões 
também que não é só essa questão de acessibilidade. A gente se dá conta que 
tem um aluno aqui, mas tem um aluno porque o aluno passou a ser 
problemático para além das questões que envolvem a sua deficiência (C7). 

 Os coordenadores apontaram como dificuldades a falta de adequação física em 

ambientes da universidade, a falta de identificação dos alunos com deficiência, a ausência de 

um setor que dê suporte ao professor e a ausência de recursos humanos capacitados.  

 Quando questionados sobre as dificuldades que enfrentam para avaliar o aluno com 

deficiência, os professores revelaram questões que vão desde a adequação dos espaços físicos 

até a insuficiência de formação docente para lidar com o aluno com deficiência.  

A ausência de uma formação adequada que subsidie a prática pedagógica do professor 

foi apontada por alguns professores (P2, P4, P7, P10, P15, P16, P17, P19). Como vemos nas 

respostas a seguir: 

Adaptar o tipo de avaliação conforme a necessidade de um aluno com 
deficiência tem sido uma das maiores dificuldades que tenho encontrado ao 
lecionar para alunos com necessidades especiais (P2). 

Em geral, as dificuldades se apresentam na medida em que o professor não 
conhece ou não considera as características do seu aluno para atendê-lo em 
suas necessidades específicas (P4). 

O desconhecimento de várias informações (teóricas e práticas) inerentes às 
diversas discapacidades. Por exemplo, algum comprometimento de natureza 
cognitiva ou prática decorrente da discapacidade específica. (P7).  

Falta de conhecimento sobre recursos e de treinamento (P10). 

Falta de preparo para este assunto (P15). 

Equilibrar a construção da avaliação, considerando a dificuldade imposta 
pela deficiência (P16). 

Preparação, formação, conscientização do professor, a postura dos outros 
discentes, estrutura física e recursos didáticos da IES (P17). 

Falta experiência e capacitação para lidar com alunos que possuem tais 
deficiências (P19). 

Alguns professores (P1, P14, P17) pontuaram a falta de adequação nos espaços físicos 

como dificuldades.  
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Um dos problemas mais sérios que vejo, em vários prédios da 
UNIVERSIDADE, é a acessibilidade. No curso de Ciências Sociais, foi 
inaugurado, em fevereiro, o novo auditório, com rampa em uma das 
entradas, mas ninguém pensou em como as pessoas com qualquer 
dificuldade de locomoção chegarão ao primeiro andar, visto que todos os 
acessos são por escadas. Vejo o mesmo acontecer em várias salas de aula nas 
Casas de Cultura, exemplo: a cultura alemã, com salas muito estreitas, nas 
quais não passam alunos cadeirantes  (P1).   

No nosso caso, por exemplo, há falta de acessibilidade física para alunos 
com deficiência física (cadeirantes e muletantes) (P14). 

A ausência ou insuficiência de recursos para acessibilidade também apareceu nas 

dificuldades apontadas pelos professores (P6, P13, P14 P17, P18). 

Muitas vezes, não há recursos para fazer/lidar com as limitações impostas 
pela deficiência (P6). 

Infraestrutura laboratorial e física (P13) 

Estudante ainda conta com problemas de estrutura física e de equipamentos, 
como no caso da acessibilidade arquitetônica. Salas de aula no 1º. andar em 
prédios sem rampa e sem elevador (P14) 

Estrutura dos recursos pedagógicos que ainda deixam a desejar: laboratório 
de informática, dentre outros (P19). 

 A falta de conhecimento dos recursos que a universidade possui foi citada por dois professores 

(P10, P18). 

Há uma dificuldade justamente em saber o que a universidade oferece para 
tais alunos. Muitas vezes, o próprio professor tem que resolver, junto com o 
aluno deficiente, a melhor forma de avaliá-lo, sem ter, de antemão, opções 
específicas para isso (P18).  

 Alguns responderam não apresentar dificuldades (P5, P8, P9, P12) e um professor não 

respondeu (P3). 

Uma das dificuldades sentidas pelos alunos é que, geralmente, o professor não sabe 

que vai lecionar para o aluno com deficiência até que ele se depare com o estudante em sala 

de aula. Essa situação torna-se desgastante para o aluno, visto que todo semestre, ele tem que 

procurar o professor para adequar a sua prática de ensino e de avaliação. 

[...] o professor não entra em sala de aula sabendo sobre os alunos que têm 
necessidades. Se fosse assim, seria mais fácil. Que, fora eu, só tem uma 
colega que tem deficiência auditiva, então o grau de escuta dela é muito 
baixo. Então ela precisa ler, precisa tá de frente pro professor pra fazer 
leitura labial e aí tem professores que, às vezes, não entendem muito bem e 
desligam a luz pra poder passar os slides e a aluna pede pra ler, pra ligar a 
luz porque tem que ler. Mesmo que os slides, mas não tem essa necessidade. 
Aí fica uma coisa meio constrangedora da parte do aluno que, às vezes, tem 
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que iniciar, como também do professor de ter esse conhecimento do aluno 
que vai estudar com ele naquela cadeira tem essa necessidade. Isso tinha que 
haver, né, cara? (A2). 

Eu procurei professores para mudar a forma de dar aula. O principal não era 
a avaliação pra mim, era a aula. Que eu encontrei muita dificuldade, 
principalmente a X, que tem uma personalidade e um ritmo muito 
atropelado. Encontrei dificuldade e até endureci um pouco o tom de voz, 
tava um pouco chateada, não consegui acompanhar, pelo amor de Deus, 
perante a sala, faço parte da turma. E ela sugeriu que eu sentasse na frente 
dela. Só que ela roda muito na sala: tem coisas que é impulso, que a gente 
não controla. Faço o meu possível de captar a aula. O possível dela de fazer 
com que eu seja contemplada nessa aula, também. E ela fez, ela se esforçou. 
Eu sentei na frente dela, forçava ela olhar pra mim. Eu faço leitura labial, eu 
preciso dela, da leitura labial. Ela se esforçou (A7). 

 A quantidade de atividades acumuladas pelo professor e as questões burocráticas 

aparecem como fatores que dificultam a interação entre professor e aluno, que se refletem nos 

processos de aprendizagem.  

[...] eu vejo que é isso, essa dificuldade entre eles, de conversarem entre si. 
Quando eu fui na reunião de professores, o medo da instituição, dos horários 
deles mesmos, disseram um monte de coisa, abraçam um monte de coisa: 
aulas de pós-graduação, aulas de graduação, falar com os alunos, toda a parte 
burocrática em dia com isso. Professor do último, do semestre passado, eu 
tentando vê-lo, ele não conseguia nem me receber, enlouquecido, que a 
preocupação dele era mandar as notas, porque era o último dia do prazo. E 
eu acho que essa é a grande dificuldade da, eu sei que tem que existir a coisa 
burocrática, entendeu? Dias, períodos, começa assim, termina assim, último 
dia e tal, mas precisa haver a conversa, entendeu? Precisa olho no olho e 
entendimento, cada aluno é cada aluno, entendeu? Cada aluno tem uma 
situação [...] Eu não acho legal fazer essa coisa, essa massa entendeu? O 
pensamento é individual. Essa é minha grande queixa (A2) 

 Dificuldades em ter acesso às informações, a intransigência de professores e a 

avaliação sem retorno para os alunos aparecem como obstáculos à aprendizagem do discente, 

tendo em vista que promovem o desestímulo no aluno.  

Fui no CAMPUS, procurar a pró-reitoria, procurar alguém que me escutasse 
e nunca as pessoas preocupavam, ou nunca estavam. Eu marcava, chegava e 
aí sempre tinha que procurar uns documentos ali, uma correria. Isso, pra 
mim, é cansativo demais, essa coisa toda. Então eu não conseguia essa 
relação. Então, eu gostaria exatamente disso. Toda vida que tinha que iniciar 
o semestre, eu fico pensando exatamente isso, que eu passo o semestre 
inteiro sem conseguir, porque eu também preciso de dinheiro, de trabalhar, 
fazer outras coisas pra viver, sobreviver (A2). 

Que foi isso que eu senti falta nos professores que me reprovaram: ser 
escutado. Todos os dias, eu tinha que ir falar com o professor pra escutar que 
o que ele não queria. Ele dizia que não podia fazer diferença do meu 
problema. Não poderia fazer distinção de todos os alunos de mim [...] 
exatamente essa do professor, a cadeira do ano passado. Eu reprovei em 3 
cadeiras, nessa primeira cadeira de Ciências Políticas I e na mesma cadeira 
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não consigo, me dê um pouco mais de tempo pra entregar esse trabalho 
 escrito você 

está sintetizando, você tá colocando no papel, sabe, o modo como você tá 
escrevendo, o professor ler e poder dizer, rabiscar, dizer as coisas pra mim, é 
importantíssimo ter isso, que eu vou tá lendo. É uma forma de avaliação que 
eu vi o aprendizado, quais foram os meus erros, porque eu esqueci aquilo, 
entendeu? Tem um trabalho lá em casa de cinco páginas feitas, que ele não 
tem colocado nada, só entrega em atraso. Ai eu fico, eu acho que é terrível 
isso pro aluno. Eu fico me sentindo inútil, tipo assim, inútil não, como é que 
se diz, nadando, nadando e morrer na praia. Eu não consigo, eu não tenho 
essa capacidade de fazer isso no tempo que ele quer e, quando eu entrego, 
mesmo que seja o cara não consegue me avaliar, não dá. E é assim que ele é 
intransigente (A2).  

Foi exatamente a intransigência de não ter havido uma maior abertura de 
novas avaliações, na verdade. Porque, como eu disse, as avaliações são 
sempre as mesmas. Da prova com questões enormes, de trabalhos com 
fichamentos, que eu não consegui entregar, e da assiduidade. Não só isso de 
explicar, não tava nem avaliando, na verdade, o meu aprendizado. Eles 
estavam avaliando só o mecanismo de estar na universidade, que é o 
mecanismo da escrita, de tá escrevendo o tanto de número de páginas, com 
aquele conteúdo que nem sempre se ensina direito e também de tá em dia 
com todos, como eles querem, em sala de aula. Se acabei de comentar que eu 
tenho grande dificuldade de, eu preciso fazer ioga pra aguentar uma leitura 
de meia hora, imagine duas horas em sala de aula fechada no ar 
condicionado. Pra mim não é fácil, porque eu tô me movimentando o tempo 
todo pra ficar parado, são movimentos involuntários. Então, não houve essa 
compreensão, eu fui reprovado porque não houve essa compreensão. Só. Pra 
mim, é a ignorância de não querer saber. Então, eu vejo isso. Na verdade, o 
professor que me reprovou não conseguiu nem ter avaliação do meu 
aprendizado (A2).  

A falta de acessibilidade física também aparece no discurso do aluno como impeditivo 

para a entrada na universidade.  

[...] Eu falo minhas, porque minhas, só tem eu aqui. Mas, a partir do 
momento que as necessidades forem aceitas, o que vai ter de deficiente 
entrando na universidade, você não queira nem saber. Porque o pessoal fala 
assim: não, não vou entrar na universidade não, porque não tem nenhuma 
acessibilidade lá [...] Eu frequentei o Instituto dos Cegos um ano e meio. 
Tinham pessoas lá que falaram isso: eu não vou me dar o trabalho de passar 
na universidade pra chegar lá e ter que ficar lutando pelos meus direitos, os 
meus direitos já são os meus direitos, as pessoas têm que saber que eles 
existem. Claro que você vê, às vezes, as pessoas dando essa desculpa, de não 
tentar a universidade. Mas outras pessoas que eu via, que tinham potencial, 
diziam: o que me mata é essa ideia de chegar na universidade e ela não estar 
preparada pra me receber. Então tem muita gente, muito deficiente que é 
envolvido já, em muitas causas, muitos projetos de acessibilidade de muitas 
coisas e tudo (A3). 
 

A falta de material didático e de recursos próprios da faculdade para auxiliar na 

avaliação do aluno apareceu no relato de alguns estudantes (A3, A5, A8). A universidade não 
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disponibiliza certos recursos como notebook para o aluno realizar a sua avaliação em sala e, 

muitas vezes, essa possibilidade só ocorre se o próprio aluno possuir esse recurso.  

Ele passou uma prova prática, que era pra ser feita no computador. Aí, não 
consegui fazer, porque os computadores daqui não têm adaptação de voz, 
essas coisas, e aí eu não dava pra fazer esse trabalho. Eu ia ficar sem, sei lá, 
acho que ele ia inventar uma nota pra mim. Porque, enfim, aí eu peguei, 
cheguei pra ele e disse: professor é o seguinte, tá todo mundo fazendo aqui a 
prova era pra fazer um site. Tá todo mundo fazendo o site, bonitinho. Você 
tá avaliando aqui, mas o que você vai fazer comigo, que eu não tenho 
condições de fazer um site, porque eu e o computador a gente não consegue 
dialogar, pelo menos o computador aqui, né? Aí ele: infelizmente essa 
questão do computador não é culpa sua e tal. Eu tava vendo a hora ele me 
dizer: não, eu vou passar, porque não tem opção (A3). 

Eu tive uma professora, sei lá que semestre foi, 5º., 4º. pra trás, aí. E aí, eu 
acabei ficando de avaliação final com ela, né? Porque ela disse que eu não 
podia fazer prova no meu computador, eu tinha que fazer no dela. 
Professora, mas o seu não fala! Como eu vou fazer prova no seu? E assim, 
ela só veio resolver deixar que eu fizesse a minha prova, quando eu já tinha 
ficado de AF [Avaliação Final]. Mas, enfim, passei (A5). 

O que eu sinto muita falta aqui é de material didático, porque a biblioteca, 
pra mim, é muito complicada. Agora tá melhorando, porque chegou muito 
livro novo, mas antes eu ia pegar um livro pra escanear, nossa eu não 
pegava, porque, se eu escaneasse, ele quebrava, partia a banda. Mas enfim, 
só isso, informação pra professor e tentar acessibilidade, porque a biblioteca, 
se bem que tá sendo feito, devagar, mas tá sendo feito. Começaram a 
escanear os livros pra gente (A5). 
 
Pronto, teve essas coisas todas que eu falei. Coisas que, até hoje, dificultam 
minha vida quando eles pedem sínteses, resumos, trabalhos com várias 
referências e coisas que eu não tenho tanto acesso fácil, leitura e tal. No 
caso, você pega um livro muito antigo como referência: esse livro não está 
na internet, não está disponível, digitalizado e à minha maneira, meus 
métodos que eu desenvolvi pra ler textos são métodos pelo computador, que 
usam o computador como ferramenta. Então, essa dificuldade de lidar com 
esse tipo de avaliação, porque ele requer uso de materiais aos quais eu não 
tenho acesso, até hoje eu não tenho. Todo semestre é a mesma coisa (A8). 

 A aluna com surdez narrou a sua dificuldade de redigir textos e o processo demorado 

na aquisição, pela universidade, do intérprete de LIBRAS.  

A minha dificuldade é redigir, porque a minha vontade era de eu mesma 
escrever os textos, mas eu tenho muita dificuldade. Aí eu tenho sempre que 
utilizar os serviços de um intérprete. Minha dificuldade é só essa (A9). 

As aulas começaram em agosto e a X (intérprete de LIBRAS) começou a vir 
no final de agosto e ficamos até maio do ano seguinte. A X (Intérprete de 
LIBRAS) chegou no final de agosto e até maio como voluntária. Quando 
saiu a contratação, aí fizeram a retroação até o mês de janeiro. Do final de 
agosto até dezembro, não (A9). 
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A luta constante para resolver dificuldades e a não-resolução desses problemas 

desestimulam os alunos, dificultando a sua permanência na universidade. 

Eu sugeri isso no primeiro semestre. Como eu não vi interesse, eu resolvi 
não esperar a boa vontade do departamento. Eu fiz a sugestão, mas enquanto 
eles não pedem a minha opinião de novo. Ah, mas nunca pediram, eu que 
falei, porque eu quis mesmo. Mas, enquanto eles não chegam pra mim e 
perguntam alguma coisa, eu vou me virando e, nesse negócio de ir me 
virando, eu já estou no segundo semestre, no final do segundo semestre. E eu 
tô assim: às vezes eu me sinto prejudicado, às vezes dá a maior preguiça de 
vir pra aula mesmo. Porque eu fico pensando: vou ter que ir na aula, não tem 
acessibilidade, não tem não sei o quê. Eu fico meio assim: mas tem que vir, 
aí eu vou. Venho, pego o conteúdo e continuo levando minha vidinha 
mesmo. Mas, assim, eu gostaria que tivesse pelo menos uma preocupação 
maior do departamento de suprir as minhas necessidades. Eu falo minhas, 
porque minhas, só tem eu aqui, mas, a partir do momento que as 
necessidades forem aceitas, o que vai ter de deficiente entrando na 
universidade você não queira nem saber. Porque o pessoal fala assim: não, 
não vou entrar na universidade não, porque não tem nenhuma acessibilidade 
lá. Aí o que eu quero, o objetivo, na verdade, é que a acessibilidade que eu 
consiga, aqui dentro do curso, vai servir pra mim, porque eu tô cursando o 
curso, mas é uma coisa que permaneça pra outras pessoas usufruírem, né? 
Porque eu vou ficar aqui até só 2014, a UNIVERSIDADE tá aí pra sempre 
[...] Aliás, é muito oneroso esse negócio de ficar correndo atrás de direitos. 
Aí, pra vir pra universidade pra correr mais ainda. Aí, chega um momento 
que o cara fica cansado, sabe? Até eu fiquei cansado de brigar por alguns 
acessos que não foram disponibilizados. Tem dias que eu não aguento nem 
ouvir falar em elevador, quanto mais brigar por isso. Acho que esse é um dos 
motivos que deficiente não vêm. Se nenhum deficiente vier, for fazer 
universidade, eles não vão se preocupar em acessibilizar nunca. E como eu 
tinha muita vontade de tá no ambiente da UNIVERSIDADE, até porque 
pesa muito no currículo, né? Aí eu não vou ser o testa de ferro. Vou lá, vou 
cursar. Se tiver que brigar por alguma coisa, eu brigo, no bom sentido, e tô 
aqui, tô aqui devagarzinho e já tô no segundo semestre (A3). 

Os coordenadores de curso revelaram não ter acesso às dificuldades do aluno com 

deficiência em relação à avaliação da aprendizagem, o que dificulta, inclusive, o 

reconhecimento das demandas dos alunos. A coordenação aparece como um órgão 

burocrático, onde não há discussões rotineiras sobre a aprendizagem do aluno. A resolução de 

problemas pela coordenação refere-se a questões mais burocráticas e logísticas, de modo a 

promover ajustes nas matrículas e distribuir salas de modo que o deficiente físico esteja 

sempre ocupando salas no térreo, visto que a maioria dos prédios não oferece acessibilidade 

ao aluno a todas as dependências dos prédios. Outra ação da coordenação diz respeito a 

solicitações às instâncias superiores de intérprete de LIBRAS e adequações do espaço físico. 

Outro fator apresentado pelos coordenadores é que não há uma unificação dos procedimentos 

adotados pelos professores, que apresentam total autonomia dentro da disciplina, inclusive em 

relação à escolha do conteúdo a ser ministrado e do material a ser utilizado, fatores que 
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interferem diretamente na aprendizagem do aluno. A ausência de recursos humanos 

capacitados para lidar com o aluno com deficiência, a ausência ou insuficiência de recursos 

didáticos e de recursos que possibilitem a acessibilidade, a falta de acessibilidade física e a 

não-identificação dos alunos com deficiência estiveram presentes nos discursos dos 

coordenadores. 

De acordo com as respostas apresentadas pelos professores (Q29  APÊNDICE A) as 

dificuldades enfrentadas pelos docentes são: i) a ausência de formação adequada (P2, P4, P7, 

P10, P15, P16, P17, P19); ii) a falta de adequação dos espaços físicos (P1, P14, P17); iii) a 

ausência ou insuficiência de recursos (P6, P13, P14, P17, P18); iv) o fato de que os 

professores não conhecem os recursos, nem a forma de acessá-los (P10, P18). Cinco 

professores relataram não apresentar dificuldades e um professor não respondeu.  

 
Gráfico 17  Dificuldades apresentadas pelos professores 

Os alunos apresentaram como dificuldades: i) o fato de que o professor não tem o 

conhecimento prévio de que irá lecionar para o aluno com deficiência, e, como consequência, 

não conhece as características de aprendizagem do aluno (A2, A7, A8); ii) a falta de 

comunicação entre professores e alunos, bem como a intransigência do professor foram 

apontados por um dos alunos (A2); iii) a falta de acessibilidade física foi apresentada por um 

dos alunos (A3); iv) a falta de recursos para a acessibilidade foi relatada pelos alunos A3, A5, 

A8; v) a dificuldade de redigir textos e a demora do processo em conseguir o intérprete de 

LIBRAS foi apresentada pela aluna com surdez. As dificuldades enfrentadas pelos alunos e a 
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forma com que elas são administradas pelos órgãos superiores podem interferir negativamente 

para a entrada e permanência do aluno no Ensino Superior. A demora na resolução dos 

problemas existentes acaba por desestimular o aluno e interferir em seu desempenho na 

universidade. A longa espera para a resolução dos problemas traz um sentimento de solidão 

para o aluno e, muitas vezes, ele acaba por resignar-se e aceitar a realidade imposta, 

adequando-se ao que está posto.  

É muito mais perceptível, na universidade investigada, um processo de Integração do 

que propriamente de Inclusão do aluno com deficiência (ARANHA, 2001). O aluno, 

geralmente, tem que se adequar à instituição, pois ainda é muito lento o processo de 

adequação da universidade para atender às necessidades do aluno. Nesse sentido, a inclusão 

ainda está distante de ser efetivada na universidade.  

 

5.4 Sugestões  

 

As sugestões foram divididas em três subcategorias: i) sugestões apresentadas pelos 

coordenadores, em que foram utilizadas informações do roteiro de entrevista (APÊNDICE B); 

ii) sugestões apresentadas por professores, em que utilizamos informações coletadas do 

questionário (APÊNDICE A); iii) sugestões apresentadas por alunos, baseadas nos dados 

coletados no roteiro de entrevista (APÊNDICE C).  

Quando questionados sobre quais sugestões dariam para que houvesse uma avaliação 

da aprendizagem de forma a incluir os alunos com deficiência, os coordenadores indicaram: i) 

a importância de capacitação dos profissionais envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem; ii) a promoção de espaços para o debate sobre avaliação, inclusão e currículo; 

iii) a existência de setores que possam servir de suporte pedagógico e oferecer recursos 

materiais para auxiliar o aluno; iv) a identificação dos alunos com deficiência e v) a 

valorização da unidade da coordenação. 

O investimento na capacitação básica ou continuada do docente apresentou-se como 

fator de extrema importância para a viabilização de uma avaliação adequada a esse alunado. 

Incluir disciplinas obrigatórias sobre o tema da deficiência no currículo dos cursos de 
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graduação e a formação continuada para professores e coordenadores de curso foram 

alternativas propostas por coordenadores (C2, C6, C7).  

O primeiro aspecto é você investir na formação do nosso professor [...] 
Então eu acho que, primeiro, a capacitação não só para o professor, mas 
também pra própria coordenação pra lidar com essas particularidades. Na 
formação da Psicologia, nós temos uma cadeira que nós estamos inclusive 

ó, ao longo da formação toda. É uma 
cadeira que vai te dar uma ideia das diferentes deficiências que nós 
encontramos ao longo do desenvolvimento de um sujeito. Mas, muitas vezes, 
ela não te dá suporte e ferramenta como de fato lidar com cada uma delas 
(C2). 

[...] o nosso curso de Pedagogia tem que incluir no currículo essas 
disciplinas, porque esses meninos, essas meninas saem daqui professores e 
vão se deparar com realidades diversas e isso realmente tem que ser 
repensado [...] Eu acho que já existe um trabalho feito, e muito bem feito, 
pelas professoras pesquisadoras que trabalham com essa problemática, mas 
isso precisa ser realmente incorporado ao currículo, formalmente e não como 
optativa, mas como disciplinas obrigatórias pra que realmente os pedagogos, 
futuros professores da Educação Básica, saiam realmente preparados em 
relação a isso (C6). 

A primeira coisa é a gente pensar na formação do próprio pedagogo ao ser 
incluída a disciplina de LIBRAS como disciplina obrigatória. Essa é a 
primeira coisa. A segunda é que nós professores tenhamos acesso a um curso 
que nos possibilite também o acesso a LIBRAS, a Língua Brasileira de 
Sinais [...] Então assim, pensar a avaliação é pensar o currículo do curso, 
pensar a LIBRAS, pensar a questão da inclusão é pensar também o currículo 
do curso. Então, não adianta discutir a questão da inclusão, a questão da 
avaliação inclusiva sem a gente discutir o currículo. Então temos que 
repensar o currículo. Tem que se reformular esse currículo, quer dizer, 
passar por uma reformulação, uma re-elaboração e incluindo uma disciplina 
assim, porque é aí que nós criamos essa cultura e aí que tá o desafio (C6). 
 

Proporcionar espaços para o debate e a discussão sobre a Inclusão, a Avaliação da 

aprendizagem e Currículo, dentro da universidade, foram pontos sugeridos por coordenadores 

de curso (C2, C5, C6, C7). O curso de Pedagogia, devido à sua formação para questões 

pedagógicas e metodológicas, deveria estar à frente de discussões com essas temáticas. 

[...] se precisa discutir muito sobre a formação e capacitação desse técnico, 
que no caso somos nós professores, mas eu acho que, para além disso, tem 
que se fazer toda uma discussão sobre o que é de fato inclusão. Como 
incluir? Como adaptar as instituições, como adaptar os processos? E aí a 
gente vai acabar na avaliação, como adaptar a avaliação e como esse 
professor vai adaptar a avaliação, que também tem que ser discutida. Se ela é 
global, que foi que eu te disse, ela é global ou ela é singular. E então, se ela 
for singular, como é que você pode fazer uma avaliação singular pra esse 
sujeito e também não ser singular pros outros? Porque, de certa maneira, 
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todos nós somos singulares, todos nós temos necessidades especiais. Claro 
que, no caso das pessoas com necessidades especiais, elas têm, além das 
necessidades especiais, limitações no seu próprio desenvolvimento, que 
levaram a essas necessidades mais específicas, mas todos nós temos. Então, 
eu acho que é uma discussão muito ampla e eu não sei se eu tô te ajudando. 
Mas assim, eu acho que passa por uma discussão do que é inclusão, do que 
são necessidades especiais, passa pela formação e capacitação dos docentes, 
passa por uma discussão nas próprias instituições de ensino, de como se dá 
essa inclusão, de uma discussão sobre o que é avaliação, que é anterior até a 
própria avaliação para pessoas com necessidades especiais. Então, como 
avaliar, o que avaliar, o que é importante avaliar e aí, claro, como avaliar, o 
que é importante avaliar e aí depois contextualizar para esse segmento e aí 
como fazer essa avaliação de maneira a dar conta das necessidades especiais 
desse segmento, dessas pessoas (C2). 
 
Eu sugeriria repensar a avaliação como um todo. Acho que a questão 
específica da pessoa com deficiência é apenas uma particularidade especial 
dentro de várias outras particularidades, que são as diferentes pessoas, cada 
pessoa com sua história, cada pessoa com seus problemas (C5). 

Pensar a avaliação é pensar o currículo do curso, pensar LIBRAS, pensar a 
questão da inclusão. É pensar também o currículo do curso. Então, não 
adianta a gente discutir a questão da avaliação inclusiva sem a gente discutir 
o currículo. Então tem que repensar o currículo, tem que se reformular esse 
currículo, quer dizer, passar por uma reformulação, uma re-elaboração e 
incluindo uma disciplina. Porque é aí que nós criamos essa cultura e aí que tá 
o desafio (C6). 

[...] deveria ser obrigado, o professor quando tá entrando na universidade, 
ele fazer uma discussão sobre questões pedagógicas. Eu acho que um curso 
como Pedagogia deveria estar muito próximo da pró-reitoria de graduação. 
Mas isso não existe, não existe esse acompanhamento (C7). 

Outra sugestão recorrente foi o investimento em um setor dentro da universidade que 

possa oferecer orientação pedagógica para professores e coordenadores de curso, bem como 

adequação dos recursos para dar assistência aos alunos com deficiência. Essa sugestão foi 

apontada por quatro coordenadores (C1, C2, C3, C7). 

Eu acho que poderia ser instalado nos computadores DOSVOX (C1). 

[...] pra que a universidade pense talvez até um setor que dê suporte aos 
cursos e às coordenações, porque assim, não é um número significativo de 
deficientes que nós temos no curso, você bem pontuou, você tava 
comentando comigo que são em número de 7 ou 8 pessoas que você 
conseguiu levantar aqui na FACED e no CH. Mas, mesmo esse número de 
pessoas, elas requerem algumas necessidades específicas, que a coordenação 
e os professores, muitas vezes, não conseguem dar conta. Não conseguem 
dar conta, porque realmente não têm a infraestrutura pra isso. Ou não 
conseguem dar conta por falta de informação e aí até a importância de até 
nós, coordenadores e professores, estarem sendo capacitados pra lidar com 
essas demandas, que podem surgir de diversos tipos de necessidades 
especiais que os nossos alunos possam ter. O que eu percebo hoje é que, 
como coordenação, a gente não tem uma infraestrutura específica, adaptada, 
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seja para o professor, pra que ele possa fazer uma avaliação e um 
acompanhamento específico. Então, vamos supor, se a gente tivesse um 
computador que tivesse esse programa, o aluno poderia fazer a avaliação no 
próprio computador individualizado, o professor, se fosse esse o caso (C2). 

Um projeto de extensão, alguma coisa assim: que se unisse um grupo de 
professores e alunos que disponibilizasse um pouco do seu tempo para 
colaborar, dar apoio à aprendizagem, de desenvolvimento das atividades do 
aluno, na universidade, sistematicamente (C3). 

[...] institucionalmente, isso tem que existir, entendeu? [referindo-se ao 
DOSVOX]. Uma coisa institucionalizada que qualquer aluno, de qualquer 
curso, pudesse usar aquele aparelho. Ou um núcleo aqui, ou um núcleo no 
CAMPUS 1, um núcleo no CAMPUS 2. Claro que tinha que ser assim, 
porque um núcleo só não ia atender. Teríamos que ter mais de um núcleo 
(C3). 

Agora, eu acho que isso era uma coisa que deveria ser de responsabilidade 
da pró-reitoria de graduação e pensar isso para o conjunto da universidade. 
Não é cada curso isoladamente que vai fazer isso. Isso são mecanismos de 
planejamento pedagógico da universidade, que hoje nós não temos (C7). 

[...] primeiro, eu acho que a pró-reitoria de graduação deveria tomar pé dessa 
própria questão de uma forma mais profunda e séria, e ter, na realidade, uma 
equipe com capacidade pra fazer isso. Eu acho que hoje ela não tem, pode 
até ter a intenção, mas não consegue chegar no curso, mas não consegue. E 
ela ser esse catalisador, que ela orienta os processos pedagógicos, a grande 
contribuição da pró-reitoria de graduação seria nessa questão mais 
pedagógica (C7). 

A necessidade de identificação dos alunos com deficiência - visto que a ausência de 

informações sobre onde estão e o que fazem esses alunos impossibilitam destinar atendimento 

adequado - foi uma sugestão apresentada por um dos coordenadores (C1).  

Eu não sei o que a coordenação do curso poderia atuar nesse sentido, mas se 
fosse pra ter uma atuação, em primeiro lugar, deveria ter um mecanismo 
onde pudesse ser possível identificar, porque eu tô dizendo a você que há 
dois, porque são os dois que eu conheço. Uma porque a mãe veio falar 
comigo e a menina, que é cega, foi minha aluna. Se não fosse isso, eu não 
saberia. Talvez tenha outros, que eu não sei, porque nunca chegou à 
coordenação (C1). 

A valorização da unidade da coordenação do curso, visto que sua ação pode ser bem 

mais ampla do que apenas lidar com questões burocráticas rotineiras, também foi um aspecto 

levantado como sugestão por um dos coordenadores de curso (C7). 

A outra coisa que eu acho: que é a própria valorização da coordenação. A 
atividade de coordenação dentro dos cursos da UNIVERSIDADE tá ficando 
como uma coisa quase assim, você vai pra coordenação pra dar um 
sacrifício. Ninguém quer ser coordenador e isso vai se perdendo. Ela perde a 
sua história, ela perde a possibilidade de acumular conhecimento, ou 
acumular experiência [...] O coordenador, ele tem uma responsabilidade 
muito grande, tem uma gratificação que é muito baixa, então não estimula e 
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vira uma coisa como sacrifício. O cara entra ali e espera que o tempo dele 
termine e dê adeus. Então, ele também tá ali, dificilmente ele vai poder se 
concentrar pra pensar coisas maiores do que a burocracia que ele tem no dia 
a dia. Fica muito distante. Eu acho que você tem alguns coordenadores que 
aí se dedicam muito mais, conseguem muito mais além, mas tem curso que 
inclusive a sua temática passa ao largo das questões pedagógicas, ainda não 
sabem, não têm ainda nem dimensão disso. Imagina, curso como de Física, 
de Economia [...] pra pensar questões pedagógicas, muitas vezes são 
disciplinas que não fazem nem parte do currículo desse professor, nunca 
ouviu fala de um conjunto de coisa, de Educação, e isso vai refletir o quê? 
Vai refletir nessa qualidade de ensino que a universidade tem pra oferecer, 
tanto aos alunos normais, como àqueles que têm algum tipo de deficiência 
física, algum limite físico, na aprendizagem (C7). 

 
Os professores que responderam o questionário (Q30) relataram que, para a existência 

de uma avaliação da aprendizagem que inclua o aluno com deficiência, deve haver 

investimento, por parte da universidade, na formação continuada para os professores. Os 

docentes P1, P2, P3, P6, P15 e P19 sugeriram investimentos em capacitações, revelando que a 

falta de preparo são obstáculos para a adequação de instrumentos avaliativos para os alunos 

com deficiência. 

Talvez um maior suporte e orientação da universidade em relação a isto, 
talvez pudesse ser uma das abordagens do Projeto C [projeto de formação 
docente continuada oferecido pela universidade investigada]. Quem sabe 
alguns seminários sobre esta questão, para nos sentirmos mais aptos a lidar 
com as diversidades de casos que podem aparecer (P1).  

Seminários e grupos de discussão sobre a temática (P2).  

Preparar melhor o professor para lidar com os casos de deficiência. Palestras 
(P3). 

Uma melhor capacitação dos professores (P6). 

Que a universidade propicie cursos para esta finalidade (P15).  

Formação/capacitação dos professores direcionadas para o trabalho com 
alunos com deficiência (P19). 

Realizar seminários e palestras a respeito do tema: avaliação do aluno com 
deficiência na Universidade (P19). 

 Realizar investimento em uma unidade dentro da universidade - que dê suporte aos 

profissionais da Educação, bem como aos alunos que dele precisem - foram sugeridos pelos 

professores P1, P7 e P19. 

É preciso orientação, mas é preciso que a Secretaria de A [secretaria 
recentemente criada, na universidade em análise, para lidar com a 
acessibilidade], criada em agosto de 2010, que os programas de orientação 
pedagógica e psicológica da universidade trabalhem em conjunto. Quem 
sabe, esses programas não poderiam visitar os cursos, agendar encontros 
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com os professores, sondar as dificuldades de nossos prédios e das salas de 
aula?  (P1). 

Que houvesse um departamento com profissionais preparados tanto para 
preparar os professores, como para atendê-los e os alunos com deficiência 
diante de eventuais dificuldades (P7). 

Fortalecer projetos a exemplo do UNIVERSIDADE Inclui [projeto anterior à 
inauguração da secretaria, com objetivo de promover a inclusão na 
universidade estudada] (P19). 

Identificar os alunos, suas necessidades e suas singularidades também foram aspectos 

sugeridos por professores. 

Conhecer os alunos e suas limitações, suas necessidades pedagógicas, seu 
modo de aprender e os recursos tecnológicos que utilizam (P4).  

Considerar o grau de deficiência e em que sentido ele pode interferir no 
desempenho do aluno (P5).  

Algumas respostas dos entrevistados (P6, P8, P10, P13, P18, P19) enfocaram a 

importância de que a universidade possa adquirir equipamentos e recursos tecnológicos que 

auxiliem na avaliação e no aprendizado do aluno, realizar uma divulgação de existência 

desses recursos e treinamento sobre a sua utilização tanto para professores, quanto para 

alunos. 

A constituição de uma ambiência/recursos institucionais que viabilizem 
nossa ação avaliativa (P6). 

Alunos e professores devem dispor de tempo e equipamento para que as 
avaliações possam responder aos objetivos propostos pela disciplina (P8). 

Maior informação e disponibilidade de instrumentos específicos voltados 
para a avaliação desses alunos (P10). 

Equipar a universidade com aparelhagem tecnológica e treinamento para 
professores e os deficientes na utilização dos equipamentos (P13).  

Em relação a alunos com deficiência visual, seria urgente a disponibilidade 
de livros em Braille. E também seria necessário pensar na transposição de 
textos avaliativos para Braille, para que a avaliação ficasse próxima da 
realidade de escrita e leitura desses alunos, não fosse somente oral (P18). 

Melhorar a estrutura dos laboratórios para facilitar o trabalho do professor 
(P19). 

A adequação dos espaços físicos apareceram nas sugestões do professor P14: 

O projeto UNIVERSIDADE Inclui [projeto anterior à inauguração da 
secretaria, com objetivo de promover a inclusão na universidade estudada] é 
excelente e conta com um grupo engajado e comprometido. Entretanto, 
ainda conta com problemas de estrutura física e de equipamentos, como no 
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caso da acessibilidade arquitetônica (sala de aula no 1º. andar em prédios 
sem rampa e sem elevador) (P14). 

Algumas sugestões apontaram para uma modificação da atitude do professor frente ao 

aluno com deficiência, possibilitando metodologias apropriadas e o desenvolvimento de 

atividades coletivas, favorecendo a integração do aluno com o grupo.  

O aluno deve sentir-se integrado com o grupo e desenvolver atividades 
coletivas (P9). 

Creio que a diversificação de modos de avaliar os alunos com deficiência 
seja um bom caminho, devendo o professor estar aberto a formas não 
tradicionais de avaliação e que, ao mesmo tempo, possa facilitar a expressão 
de conhecimentos adquiridos pelo aluno (P11). 

Não reconhecê-lo como diferente. Respeitar os limites de suas diversidades e 
limites. (P12). 

As sugestões ofertadas pelos alunos entrevistados, para que haja uma avaliação da 

aprendizagem inclusiva voltada para o atendimento às necessidades do aluno com deficiência, 

apresentaram uma enorme variedade, tais como a existência de um órgão que possa auxiliar 

os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, maior capacitação do docente, existência 

de equipamentos e recursos tecnológicos que favoreçam a acessibilidade, adequação dos 

espaços físicos da universidade, bem como diversificação de instrumentos e a metodologia 

utilizada pelo professor no atendimento ao aluno com deficiência.    

A existência de um setor na universidade que possa dar suporte ao aluno e, ao mesmo 

tempo, chamar os alunos com deficiência a tornarem-se ativos na conquistas dos seus direitos. 

 
Dele saber quem procurar, aonde ir, o nome das pessoas, as dificuldades que 
ele encontra. O deficiente físico que tem um núcleo só pra ele, que ele pode 
ser ouvido, que ele pode entrar em um programa, que dentro da sala de aula 
tem um aluno que é nomeado pra ajudar ele, entendeu? (A2). 

Tipo assim, no meu caso, um programa como esse, uma pessoa que possa ler 
comigo o texto mais rápido, porque eu tenho um pouco de dificuldade de 
segurar, já tá doendo, dói a nuca, entendeu? Porque não ter um colega que 
possa ser nomeado, que tenha um que tenha uma bolsa, que possa ficar 
quatro horas com alguém, um ou dois, deficientes físicos, pra ler, estudar 
junto com as pessoas. Isso sim, aí que o aprendizado aumenta, entendeu? 
(A2). 

Existem alguns projetos e trabalhos para a inclusão, né? Que os projetos 
possam envolver, no sentido de gerar grupos que os próprios deficientes 
fossem, vamos dizer assim, donos de novos projetos, apoio da parte dele 
também, e não somente incluir eles. Precisa abrir espaço, criar, fomentar, 
provocar um espaço em que as pessoas deficientes elas se viram, trabalham 
pela inclusão (A7). 
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 Que o professor tivesse informações anteriores do início do semestre sobre a presença 

do aluno com deficiência em sala de aula, para que possa planejar-se, sabendo das 

necessidades específicas do aluno, ou, pelo menos, que os professores procurassem conversar 

com os alunos. 

A sugestão que eu daria é que os professores soubessem, não só por mim. 
Que eles tivessem a oportunidade de discutir isso antes do semestre. Que vai 
acontecer isso, que eu vou estar na sala, vou estar presente, vou ter que 
participar daquela disciplina e que, junto comigo, ou talvez junto com outros 
professores que já foram meus professores, eles pudessem pensar em como 
eles vão fazer essa avaliação e se eu estou ou não em condições de participar 
dela. Por exemplo, eu fiz uma cadeira de Psicologia aplicada aos portadores 
de necessidades especiais e era uma professora que tava dando aula, muito 
boa, que era colaboradora. Ela não era professora efetiva daqui, ela já é uma 
professora aposentada e tal, ela não sabia que ia ter uma aluna com 
necessidades educacionais especiais na sala dela, ela não teve como adaptar 
a maneira dela de avaliar porque simplesmente ela não sabia. Eu acho que 
isso podia mudar. Assim, eu acho que não precisava ser assim e a gente 
poderia junto, no começo do semestre, discutir qual é a melhor maneira de 
avaliar, levando em conta o que eles querem saber na avaliação (A8). 
 
Muita gente diz assim: aí, você acha que tem que mudar professor? Não, eu 
acho que falta informação dos professores, porque a única coisa que eu achei 
errada aqui é que, desde quando eu entrei, eu procuro os professores, eu 
informo, entendeu? E eu acho que isso tinha que ser papel da universidade. 
Porque, na hora que você abre o vestibular, que você diz assim: todo mundo 
pode fazer, um surdo, um cego, um cadeirante, enfim, na hora que você diz 
isso. Você tem que teoricamente, pelo menos, se preocupar em saber quem é 
aquele aluno que tá entrando lá. É a história da gente não ser só mais um 
número de matrícula, né? [...] Quando eu entrei aqui, no primeiro semestre, o 
coordenador não sabia nem que eu existia. Cheguei lá na coordenação, atrás 
dele, para perguntar como fazia o negócio de biblioteca. Ele falou assim: 
nossa, passou um cego no vestibular? Eu disse: passou, muito prazer. Então, 
aconteceu muita comédia comigo assim. A única coisa que eu acho que tinha 
que mudar era isso. É falta de informação dos professores. Não é que eles 
sejam ruins ou bons (A5). 

 
[...] o professor tem que escutar o aluno, primeiramente sabendo que tem um 
aluno especial em sala de aula, dele reconhecer e saber qual a necessidade 
dele. Já que eles não podem chegar ainda, por enquanto, na universidade, 
aqui na UNIVERSIDADE, com o atestado, ele não tem o ofício, ele não 
passou por um departamento antes, não foi homologado ou catalogado de 
alguma forma como deficiente. O professor deveria chegar ao aluno, 
entendê-lo e saber qual a dificuldade que ele tem e fazer um acordo com o 
aluno do melhor modo de como ele vai ser avaliado. No meu caso, se o 
professor, no começo do semestre, vai me dar todo o cronograma do que ele 
vai apresentar no semestre, então ele já tem a priori todos os textos, então eu 
já posso me cronometrar também. Me programar. Posso me programar então 
e dizer, professor, quando vai ser sua avaliação, que dia vai ser sua prova, 
vai ser esse dia? Então tá, eu vou te dar um pouco mais, eu posso ter um 
pouco mais de dias pra entregar esse trabalho? Que ele passa um trabalho de 
uma semana. Professor, eu acho que eu não consegui, eu posso ter um pouco 
mais de dias? Se eu não conseguir, eu posso falar pra você, as ideias gerais 
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que eu entendi do texto? Sabe? Essa que é a comunicação, que é a troca. 
Essa avaliação, com isso, com esse mecanismo, com certeza, ele vai saber 
que eu entendi o texto, que eu pude, que eu posso falar com ele abertamente 
no final do semestre, que eu posso passar o conhecimento que ele me 
transmitiu (A2). 

Eu acho que deveria haver um questionário socioeconômico de todos. Não 
só socioeconômico, como também um tipo de avaliação [...] Porque é que 
não faz esse questionário por cada pessoa? Porque não vê a situação? Porque 
não tem um acompanhamento? [...] Lá, as coisas são diferentes [referindo-se 
a outras universidades], da avaliação do início do aluno, da chegada do 
aluno, da avaliação socioeconômica dele, dele como indivíduo dentro da 
universidade (A2). 

[...] eu gostaria que tivesse uma homologação do meu problema, um 
documento que fosse assinado pelo pró-reitor, por alguém que dissesse: o 
aluno tem doença torcicolo espasmódico e necessita de um tempo a mais 
para fazer os seus trabalhos escritos e justificar um pouco as faltas dele. 
Porque eu também sou paciente de um hospital público. Pra poder ir no 
médico, eu tenho que esperar por vaga, ir lá, ficar em filas enormes até pela 
manhã, faltando aula, então sempre é sem compreensão [...]  Se tivesse um 
documento desses em mãos pela universidade, eu não precisaria mais tá 

fazendo trabalhos de madrugada pra chegar de manhã [...] Eu fico me 
sentindo, como eu disse, morrendo na praia. Eu não ter sido bem avaliado 
por questão da nossa conversa, vendo as coisas sendo passando por cima, 
tudo isso (A2). 

 Que o professor pudesse proporcionar trocas entre os estudantes, facilitando a 

interação deles entre si.  

Eu acho que os professores têm esse veículo da didática. Não só essa coisa 
da didática, mas de ser, todo mundo do primeiro semestre, né? Mas de ser o 
porta-voz, o comunicólogo daquele momento do aluno. Então, seria muito 
legal se o professor chegasse pra mim, conversasse comigo sobre o meu 
problema, o que eu sentia. Se ele chegasse pra conversar comigo, seria tão 
legal, porque eu ficaria melhor, à vontade com ele, entendeu? Os tremores 
são atenuados com momentos de nervosismo e ansiedade, de mal-estar, 
porque se problema neurológico, nervosismo tá no meio da sala de aula, 
também tem a ver com timidez, processos psicológicos: essa coisa de em 
lugares novos com pessoas novas. Então, se o professor conseguir fazer essa 
introdução, também, já que, às vezes, o aluno não consegue, chegar com 40 
pessoas, não só ele, como outros alunos. Aquele que veio do interior, aquele 
que se sente. Não só se sentir, como todos eles. Se houvesse um momento de 
roda, um momento mais astral, mas informal, conhecer, falar um pouco da 
vida deles, mas que passasse pelo professor antes, como esse que o professor 
pudesse dizer, atenuar. Vamos sobre isso: o crescimento da classe, da turma, 
o entrosamento dela. No primeiro semestre, só a professora que era mais 
sensível, que é da área de compreensão e texto, muito boa ela, esqueci o 
nome dela, é que fez essa roda. As primeiras aulas dela na classe eram em 
roda e é que eu sou aluno do primeiro curso de uma turma das Ciências 
Sociais. Então, eu também estava no processo de primeira turma noturno de 
Ciências Sociais. Então é a única que fez essa roda de alunos, que fez esse 
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papo. Mas ainda foi um papo assim mais tímido, aquela apresentação. Mas 
são raros (A2). 

 As sugestões para adaptação dos instrumentos avaliativos fizeram parte da narrativa de 

alguns alunos. A aquisição de recursos materiais - como computador e laptop com softwares 

de leitores de texto e recursos que tornem possível a transposição do material utilizado por 

professores para o Braille para o deficiente visual e o uso de materiais em vídeo para o 

deficiente auditivo - foram aspectos levantados. 

[...] prova escrita é uma coisa muito pequena, que dava pra adaptar, deveria 
ser permitido eu fazer prova pelo computador [...] Talvez não mais 
satisfatória, mas seria uma solução a curto prazo. Porque parece que o fato 
de eu usar o computador, parece que eu posso pescar, alguma coisa desse 
tipo. Mas não, se ele quiser, tem o computador aqui: é só eles adaptarem. 
Botarem programa de voz: isso é o suficiente (A3). 

Isso não é difícil, não. É apenas a própria sensibilidade do professor de 
trazer, por exemplo, pra mim, se ele disser, ah, a prova tá no pen drive, pra 
mim já tá bom. Porque, se eu quero fazer a prova na própria sala de aula, eu 
trago meu notebook, não tem nenhum problema (A4). 

Minha vontade era que eles aceitassem a minha avaliação gravada em vídeo, 
em DVD, que eu pudesse fazer essas avaliações sinalizadas, gravar em vídeo 
e entregar. E, nesses vídeos, tivesse a gravação de uma tradução oral e 
entregar pra eles. Seria mais fácil pra mim, porque isso me daria 
acessibilidade. Também os livros e os textos que são discutidos, eu queria 
que eles viessem traduzidos em língua de sinais em DVD, pra que eu 
pudesse levá-los pra casa e assisti-los. Pra mim, é muito positivo ter uma 
intérprete junto comigo. E, assim, a gente precisa de outros meios de 
acessibilidade, é positiva a presença dele, mas também existem outros meios 
de acessibilidade (A9).  

Um dos alunos entrevistados demonstrou a necessidade de que o conteúdo cobrado nas 

avaliações esteja pautado nos conteúdos presentes no material impresso e que seja 

disponibilizado, pelo professor, um material impresso sobre as explicações que ele próprio dá 

em sala de aula, visto que sua forma principal de socialização dá-se por meios escritos. 

Que o conteúdo das avaliações estivesse mais centrado no material impresso 
que é disponibilizado para os alunos [...] Que eu praticamente estou em um 
sistema de autoformação, não tendo qualquer proveito das explicações e 
debates promovidos em sala de aula, tendo que me orientar apenas pelo 
material escrito. Por as aulas serem ministradas exclusivamente oralmente, 
eu fico dependendo apenas do material escrito que ele disponibiliza. O que 
poderia melhorar o meu acompanhamento das aulas seria eles 
disponibilizarem explicações ou alguns esclarecimentos, editados por ele 
próprio, na forma escrita, pois os textos dos livros de nível superior nem 
sempre primam pela clareza e geralmente empregam terminologias e 
conceitos muito abstratos e estranhos (A1). 
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Face ao exposto, constata-se que algumas sugestões foram apresentadas pelos três 

grupos de entrevistados  coordenadores, professores e alunos, tais como: i) o investimento 

em um setor da universidade que possa dar suporte para os profissionais da Educação e para o 

aluno (C1, C2, C3, C7, P1, P7, P18, A2, A7); ii) a importância de identificar o aluno para que 

haja um conhecimento prévio do professor sobre o aluno com deficiência, suas características 

de aprendizado e suas limitações (C1, P4, P5, A2, A5, A8); iii) a aquisição de equipamentos e 

recursos para auxiliar professores e alunos no processo de ensino-aprendizagem e a 

adequação do espaço físico apareceu nas sugestões dos professores, de um coordenador e um 

aluno (C1, P6, P8, P10, P13, P14, P18, P19, A3).  

 A capacitação docente, a realização de seminários de discussões sobre temas sobre 

questões pedagógicas e o atendimento ao aluno com deficiência apareceu como sugestão dada 

por coordenadores e professores (C2, C6, C5, C7, P1, P2, P3, P6, P15, P19).  

  As mudanças nas atitudes e metodologias dos professores e adequação de avaliações 

às especificidades das necessidades de cada aluno apareceram no discurso de professores e 

alunos (P8, P9, P11, P12, A1, A2, A3, A4, A9).  

A valorização da unidade da coordenação foi sugerida apenas por um coordenador 

(C7).  
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CONCLUSÃO 

 

A avaliação da aprendizagem voltada para o aluno com deficiência é um elemento 

pedagógico de grande importância, que pode auxiliar ou dificultar a inclusão do aluno na 

instituição de ensino. Para uma verdadeira avaliação da aprendizagem inclusiva, faz-se 

necessário levar em consideração uma série de fatores, tais como o conhecimento das 

necessidades apresentadas pela pessoa com deficiência, a adequação dos instrumentos 

avaliativos conforme as especificidades do perfil do aluno, o uso de uma avaliação formativa 

e diagnóstica que considere a construção individual do aprendiz e possa realizar um 

diagnóstico com a finalidade de intervenções que possibilitem o avanço do conhecimento do 

aluno (BEYER, 2005; BRASIL, 2005a; LUCKESI, 2005, 2001).  

A avaliação inclusiva deve ser prospectiva, ou seja, deve realizar um diagnóstico das 

condições cognitivas emergentes do aluno que apresenta algum tipo de deficiência, não 

devendo, portanto, se limitar à verificação das suas capacidades adquiridas. Esse tipo de 

avaliação superficial aparece como nociva, tendo em vista que pode rebaixar as expectativas 

dos profissionais da Educação, especialmente do professor, em relação a esse grupo 

específico. A avaliação da aprendizagem baseada na teoria de Vygotsky aparece como uma 

proposta pertinente para esse alunado (BEYER, 2005).  

Diante do exposto, a inclusão educacional do aluno com deficiência se torna um 

desafio, tendo em vista que as práticas cotidianas ainda são fortemente influenciadas por 

concepções cristalizadas de avaliação, em que a medida, a verificação e a comparação de 

desempenhos acabam por excluir aqueles alunos que possuem maneiras diferenciadas de 

aprender e de vivenciar o mundo.  

A pesquisa revelou que as concepções sobre a avaliação da aprendizagem apresentadas 

por coordenadores, professores e alunos se afastam progressivamente de compreensões 

tradicionais da avaliação e se aproximam de concepções processuais, em que a compreensão 

do pensamento do aluno e mudanças globais em seu desenvolvimento são esperadas. No 

entanto, os discursos também revelam que as ideias e práticas tradicionais de avaliação ainda 

estão bastante presentes na atualidade. A ideia de medir o conhecimento ainda é refletida em 

menor proporção nas concepções de coordenadores e professores, pensadores e executores 

das práticas vigentes na instituição e, em maior proporção pelos alunos, que indicam uma 
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vivência ainda muito marcada por práticas tradicionais de avaliação, em que a nota e a 

reprodução do conhecimento são incentivadas pelos professores e buscadas pelos alunos 

(HOFFMANN, 2001, 2005, 2006, 2009; LUCKESI, 2001, 2005; VIANNA, 2000).  

A equipe docente pesquisada mostrou-se com qualificação elevada. A formação 

docente é vista como um fator de grande importância para a adequação dos processos de 

ensino e avaliação, tornando-se imprescindível para auxiliar no processo de aprendizado do 

aluno (BEYER, 2005; HOFFMANN, 2005; PASCUAL, 2006). No entanto, para os 

coordenadores, a formação do docente em graus elevados, muitas vezes, não prepara o 

professor para a experiência em sala de aula, visto que, nos cursos de origem, não são 

trabalhadas questões pedagógicas. A capacitação específica, voltada para o atendimento às 

necessidades da pessoa com deficiência, embora considerada necessária pelos coordenadores, 

tem acontecido como uma procura individual e particular de cada professor, não existindo ou 

existindo de forma precária, nos programas que destinem formação continuada aos seus 

docentes dentro da universidade.   

As práticas avaliativas, segundo informações dadas pela maioria dos docentes e 

alunos, acontecem de forma contínua e com utilização de variados tipos de instrumentos 

avaliativos. Os professores revelam concepções de avaliação que buscam incluir ativamente 

os alunos no processo avaliativo e não pretendem destinar, a esse momento, uma carga 

negativa. No entanto, há queixas por parte dos alunos que nem todos os professores: i) 

utilizam instrumentos que gerem pesquisa; ii) realizam momentos para discussão dos 

resultados da avaliação; iii) explicam os critérios de avaliação e; iii) esclarecem como 

ocorrerá a avaliação. As informações dadas pelos professores sobre aplicação e devolução dos 

instrumentos avaliativos revelam que aquilo que está presente na compreensão e no discurso 

do professor nem sempre correspondem a sua prática cotidiana.  

No tocante à avaliação da aprendizagem do aluno com deficiência, verificou-se que os 

coordenadores não têm informações sobre como acontece a avaliação da aprendizagem 

voltada para o aluno com deficiência dentro da universidade e relatam a existência de uma 

avaliação homogênea, como uma prática comum na IES, que não leva em consideração as 

particularidades do aluno.  Já os professores demonstram concepções sobre a avaliação da 

aprendizagem voltada para esse alunado que estão em consonância com o que é proposto pela 

literatura especializada. No entanto, os alunos relataram uma série de dificuldades enfrentadas 

no tocante à avaliação da aprendizagem tais como: i) o não-conhecimento, por parte do 
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professor, sobre a as características cognitivas e de aprendizado do aluno; ii) situações em que 

alunos foram dispensados de realizar a avaliação; iii)  situações em que participou de 

momentos avaliativos em condições desfavoráveis frente às condições apresentadas aos 

demais alunos; ausência de recursos que pudessem auxiliá-lo. Essas atitudes não estão em 

consonância com a literatura especializada. 

Os alunos revelaram também a existência de algumas adaptações na avaliação da 

aprendizagem, tais como: i) substituição do seminário por instrumentos escritos, para o aluno 

com deficiência auditiva que não conhece a LIBRAS; ii) o uso do computador como recurso 

para auxiliar na prova ou provas orais, para o cego; iii) provas orais para o aluno com 

torcicolo espasmódico e iv) o tempo estendido para a entrega dos trabalhos. Uma boa relação 

entre professor e aluno apareceu como elemento fundamental para adaptar os instrumentos 

avaliativos às necessidades dos educandos, visto que nem sempre o professor sabe como 

proceder. As adaptações encontradas na universidade estão de acordo com o que estabelece a 

literatura especializada. 

Os relatos demonstraram que as ações pedagógicas de ensino e avaliação para o aluno 

com deficiência ainda se encontram inadequadas. A falta de conhecimento do professor sobre 

as práticas pedagógicas apropriadas e sobre os recursos que possam auxiliar o aluno a 

desenvolver seu aprendizado de forma mais adequada são fatores que prejudicam o aluno 

dentro da instituição. As adaptações realizadas revelam-se como alternativas emergenciais, 

devido à ausência de recursos apropriados na universidade ou à falta de conhecimentos do 

professor sobre a melhor maneira de proceder. Na universidade pesquisada, os relatos não 

apontaram para a existência de uma efetiva inclusão, visto que o Ensino Superior ainda não 

adequou suas práticas pedagógicas ao alunado com deficiência e ainda não há uma discussão 

abrangente sobre o tema, de modo a alcançar todos os envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem, capaz de modificar suas práticas e atitudes.   

A universidade apresentou a existência de alguns recursos para a acessibilidade. Os 

recursos conhecidos pelos coordenadores tais como: transposição para o Braille; acesso à 

intérprete de LIBRAS; computadores com programas para o deficiente visual; a existência de 

uma Secretaria específica para trabalhar questões da inclusão na universidade. Por outro lado, 

foi verificada a ausência de recursos essenciais para a garantia da acessibilidade dos alunos 

com deficiência, tais como laboratórios de informática sem softwares adequados para o aluno 
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com deficiência visual. Boa parte do professorado da universidade (58%) informou 

desconhecer a existência de recursos para a acessibilidade que a universidade disponibiliza. 

  As relações interpessoais aparecem como fator de grande importância para a 

motivação e o aprendizado do aluno, podendo favorecer ou dificultar o processo de 

aprendizado. A boa qualidade da relação entre o aluno com deficiência e o professor contribui 

de forma positiva para o aprendizado e a motivação do aluno no ambiente acadêmico. A 

ausência de conhecimentos técnicos por parte do professor sobre o ensino e avaliação 

apropriados para o aluno com deficiência pode ser mais facilmente contornada se houver uma 

boa relação professor-aluno.  

Na relação entre docente e discente, foram relatadas situações tanto de intransigência 

quanto de aceitação. A falta de uma formação adequada para lidar com alunos com 

deficiência em sala de aula apresentou-se como elemento comum à variação de atitudes 

apresentada pelo docente. A conduta profissional, desse modo, depende dos valores pessoais 

do docente e não está pautada em conhecimentos especializados sobre o assunto. Os 

depoimentos dos alunos revelam haver, dentro da universidade, atitudes de aceitação e 

solidariedade, mas também atitudes de estranhamento em relação à pessoa com deficiência. 

As primeiras demonstram auxiliar o aluno no processo de Inclusão, favorecendo o 

aprendizado e ajudando a preencher lacunas deixadas pelos serviços, ainda não adequados às 

necessidades do alunado. No entanto, as demais atitudes ainda revelam a existência de um 

desconhecimento, por parte do aluno e do docente, das formas de lidar com a pessoa com 

deficiência e das necessidades apresentadas por esse alunado.  

Os coordenadores de curso revelaram não ter acesso às dificuldades do aluno com 

deficiência em relação à avaliação da aprendizagem, o que dificulta, inclusive, o 

reconhecimento das demandas dos alunos e a solicitação às instancias superiores de recursos 

que atendem às necessidades discentes. A coordenação aparece como um órgão burocrático, 

onde não há discussões rotineiras sobre a aprendizagem do aluno. A ausência de recursos 

humanos capacitados para lidar com o aluno com deficiência, a ausência ou insuficiência de 

recursos didáticos e de recursos que possibilitem a acessibilidade, a falta de acessibilidade 

física e a não-identificação dos alunos com deficiência foram indicadas pelos coordenadores 

como dificuldades enfrentadas para a efetivação de uma avaliação inclusiva. 

De acordo com as respostas apresentadas pelos professores, as dificuldades 

enfrentadas pelos docentes são: i) a ausência de formação adequada; ii) a falta de adequação 
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dos espaços físicos; iii) a ausência ou insuficiência de recursos; iv) o fato de que os 

professores não conhecem os recursos, nem a forma de acessá-los. Os alunos apresentaram 

como dificuldades: i) o fato de que o professor não tem o conhecimento prévio de que irá 

lecionar para o aluno com deficiência, e, como consequência, não conhece as características 

de aprendizagem do aluno; ii) a falta de comunicação entre professores e alunos, bem como a 

intransigência do professor; iii) a falta de acessibilidade física; iv) a falta de recursos para a 

acessibilidade; v) a dificuldade de redigir textos e a demora do processo em conseguir o 

intérprete de LIBRAS foi apresentada pela aluna com surdez.  

As dificuldades enfrentadas pelos alunos e a forma com que elas são administradas 

pelos órgãos superiores podem interferir negativamente para a entrada e permanência do 

aluno no Ensino Superior. A demora na resolução dos problemas existentes acaba por 

desestimular o aluno e interferir em seu desempenho na universidade. A longa espera para a 

resolução dos problemas traz um sentimento de solidão para o aluno e, muitas vezes, ele 

acaba por resignar-se e aceitar a realidade imposta, adequando-se ao que está posto.  

Os três grupos de entrevistados apresentaram como sugestões: o investimento em um 

setor que possa dar suporte para profissionais da Educação e para o aluno; a importância de 

identificar o aluno com deficiência; adequações do espaço físico e; aquisição de equipamentos 

e recursos para auxiliar professores e alunos no processo de ensino-aprendizagem. A 

importância de investimento na capacitação docente foram sugestões apresentadas por 

coordenadores e professores. Mudanças nas atitudes e metodologias utilizadas pelos 

professores, bem como adequação das avaliações conforme as necessidades apresentadas 

pelos alunos foram sugestões de professores e alunos. A valorização da unidade da 

coordenação, a fim de que ela possa se envolver com questões que estejam além das questões 

burocráticas foi apresentado por somente um dos coordenadores. 

A realidade observada ainda não reflete a existência de uma verdadeira inclusão do 

aluno com deficiência na IES investigada. Ainda estamos vivenciando práticas que apenas 

integram o aluno na universidade, sem, contudo, oferecer condições para o seu 

desenvolvimento pleno. A verdadeira inclusão aparece ainda como um grande desafio, mas 

esperamos que, muito em breve, ela seja alcançada, de modo a possibilitar a efetivação do que 

está previsto por lei e é buscado por tantos brasileiros: vivenciar de forma plena a cidadania 

através dos direitos já conquistados. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA (APÊNDICE B) 

 

 

 

1. Nome: 

2. Curso que coordena: 

3. Há quanto tempo o(a) senhor(a) coordena o curso? 

4. Para o(a) senhor(a), o que é avaliação da aprendizagem? 

5. Quais as dúvidas mais frequentes dos professores, junto à coordenação, ao 

desenvolver atividades para alunos com deficiência? 

6. Como se dá a interação entre professores, alunos com deficiência e a 

coordenação para a resolução das dificuldades no que diz respeito à 

avaliação da aprendizagem? 

7. Como os professores reagem ao se depararem com um aluno com 

deficiência em sua turma? 

8. A coordenação dispõe de que recursos para auxiliar alunos e professores no 

que diz respeito à avaliação da aprendizagem? 

9. Que sugestões a coordenação daria para que houvesse uma avaliação da 

aprendizagem inclusiva voltada para o aluno com deficiência? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA (APÊNDICE C) 

 

 

1. Nome: 

2. Data de Nascimento: 

3. Curso: 

4. Semestre que cursa: 

5. Unidade Acadêmica: 

6. Tipo de Deficiência: 

7. Causa: 

8. Você nasceu com essa deficiência? 

9. Quantas disciplinas você está cursando? Nome dos professores. 

10. Para você, o que é avaliação da aprendizagem? 

11. Como foi realizada a avaliação nesse semestre? Aconteceu  durante todo o 

semestre ou ao final dele? 

12. No início do semestre, o professor falou sobre como seria realizada a 

avaliação e quais os critérios seriam utilizados para avaliar a turma? 

13. Como você reagiu às  formas de avaliar dos professores nesse semestre? 

14. Há uma avaliação diferenciada para você? Alguma adaptação foi 

realizada? 

15. Você acha que o professor modifica, de alguma forma, a sua maneira de 

avaliar e ensinar diante dos resultados da avaliação? 

16. Há um momento em que os resultados das avaliações são comentados com a 

turma? 

17. A forma em que a avaliação é realizada o ajuda a aprender mais? 

18. Os professores procuraram conversar com você para obter informações 

sobre a melhor maneira de avaliá-lo? 

19. Que dificuldades você encontrou ao ser avaliado? 

20. Que sugestões você daria para que houvesse uma avaliação apropriada à 

sua condição? 

21. O que o professor tem que levar em conta ao preparar uma avaliação para 

você? 
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