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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como temática a avaliação na perspectiva da educação inclusiva nas 

séries iniciais do ensino fundamental tendo em vista as várias inquietações acerca do ato de 

avaliar, sobretudo os educandos com deficiência intelectual. Para tanto apresentamos como 

questionamentos Como tem sido o ato de avaliar, sobretudo os alunos deficientes, nas séries 

iniciais do ensino fundamental em uma escola do município de Malhada - BA, e quais os 

reflexos da formação continuada de professores para essa prática em sala de aula? 

Buscando alcançar os objetivos de analisar e refletir sobre o ato de avaliar no processo de 

ensino e aprendizagem, com ênfase nos alunos com deficiência, o trabalho encontra-se 

fundamentado na abordagem qualitativa de pesquisa. Os procedimentos utilizados para a 

coleta de dados foram: a entrevista semiestruturada a fim de dar maior flexibilidade ao 

entrevistador e entrevistado e a observação que possibilita adquirir conhecimentos mais claros 

e precisos sobre o objeto. As categorias de análise apontaram pelos resultados discutidos à luz 

do referencial teórico que a prática avaliativa na escola não é voltada para todos, tornando-se 

um mecanismo excludente, não sendo dado o direito aos alunos com deficiência intelectual 

nem mesmo de participar da avaliação classificatória, a qual é praticada na instituição. O 

trabalho identificou que um dos fatores que contribui para a permanência dessa situação é a 

falta de formação continuada dos profissionais da educação.  

 

Palavras-chave: avaliação, educação inclusiva, deficiência intelectual, formação 

continuada de professores. 
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APRESENTAÇÃO 

  

A concepção de avaliação está intrinsecamente relacionada à concepção de educação 

almejada e concebida em um dado contexto social. Assim sendo, o ato avaliativo compõe-se 

pelos elementos defendidos e constantes na organização do trabalho pedagógico 

implementado.  

A educação brasileira consagrou a avaliação do aluno em função da atribuição de notas que 

funcionam como verdadeiros “examinadores” da aprendizagem. O termo “avaliar” foi por 

muito tempo associado ao ato de mensurar, classificar, de fazer prova, fazer exame, atribuir 

notas, repetir ou passar de ano. Nessa perspectiva, a educação é imaginada como simples 

transmissão e memorização de informações prontas e o educando é visto como um ser 

paciente e receptivo.  

Em uma concepção pedagógica mais moderna, a educação é concebida como uma prática 

social complexa, que considera as experiências de vivências múltiplas, agregando vários 

aspectos do desenvolvimento do educando e exigindo do professor um olhar específico, 

principalmente em se tratando de alunos deficientes, a fim de favorecer o seu 

desenvolvimento integral.  

Sabemos que a avaliação, como elemento fundamental do trabalho pedagógico, reorienta a 

investigação dos rumos das aprendizagens. Neste sentido, consideramos a função formativa 

da avaliação como a que mais corresponde ao projeto de uma educação democrática e 

emancipatória. Segundo Hadji (2001), independentemente dos procedimentos ou instrumentos 

utilizados para avaliar, a função formativa busca incluir e propiciar que todos aprendam.  

Para que haja uma avaliação que de fato satisfaça o processo de ensino-aprendizagem dos 

educandos com necessidades educacionais especiais, é necessário superar a concepção de 

currículo escolar como prescrição de conteúdos e levar em consideração a prática social 

construída na trajetória destes, não apenas os aspectos quantitativos, o rendimento dos alunos 

por meio de provas e atividades, mas os seus saberes e fazeres, seus níveis de participação e 

interesse. Isso se concretizará por meio de estratégias e práticas que valorizam o ser 

multidimensional, como a observação da participação efetiva dos alunos nas atividades 

propostas, dentre outros procedimentos. Para Luckesi (1994, apud BUSARELLO, 2015, p. 2), 



11 

 

a avaliação é um “instrumento auxiliar da aprendizagem e não um instrumento de aprovação 

ou reprovação dos alunos”.  

Visando responder às várias inquietações acerca do ato de avaliar, especialmente os 

educandos com deficiência, essa pesquisa se pautou nos seguintes questionamentos: Como 

tem sido o ato de avaliar, sobretudo com alunos deficientes, nas séries iniciais do ensino 

fundamental em uma escola do município de Malhada- BA. Quais os reflexos da formação 

continuada de professores para essa prática em sala de aula? 

Assim, o trabalho objetivou analisar e refletir sobre o ato de avaliar no processo de ensino e 

aprendizagem, tendo ênfase nos alunos deficientes, em duas turmas de séries iniciais do 

ensino fundamental e, mais especificamente, buscou: 

 • Verificar como ocorre a avaliação no processo de construção do conhecimento, 

buscando identificar seu potencial para promover a educação inclusiva;  

• Identificar quais práticas avaliativas são utilizadas pelos professores em salas de aula 

no dia-dia, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, com alunos com deficiência intelectual; 

• Refletir sobre o impacto da formação continuada dos professores no ato de avaliar os 

alunos com deficiência. 

Os estudos e discussões durante o Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar e toda minha trajetória acadêmica e experiência profissional me 

levaram a chegar a essa temática. Com experiência de 14 (quatorze) anos na educação, 

atuando nas modalidades do ensino fundamental, médio e como gestora escolar, percebi que a 

escola não realizava nenhum tipo de avaliação para deficientes. Em dia de aplicação de 

instrumentos formais (dia das provas, que é visto como avaliação) esses alunos são liberados 

por “não terem competência”.  

Sendo assim, considera-se relevante a pesquisa, por acreditar que esta poderá possibilitar 

novos rumos para avaliação, não apenas para os deficientes, como também para os demais 

estudantes, porque a avaliação tem sido excludente para todos. 

A partir deste trabalho, almejamos alcançar resultados significativos em relação à reflexão 

quanto à proposta avaliativa utilizada em salas de aula, no citado contexto da pesquisa. Se as 

nossas metas são a educação humanitária e a transformação social, não nos resta alternativa 
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senão pensarmos juntos e direcionarmos um olhar diferenciado para a avaliação. Romper 

paradigmas, mudar nossa concepção, mudar a prática, é construir uma nova escola. Desse 

modo, visamos auxiliar não apenas a prática do professor como também minimizar as 

dificuldades enfrentadas pelos educandos com deficiência em relação às práticas avaliativas. 

Para melhor explicitação das ideias a pesquisa encontra-se estruturada da seguinte forma. No 

primeiro capítulo foram apresentados os fundamentos teóricos sobre o tema que subsidiaram a 

discussão dos dados para a construção dos resultados da pesquisa. O capítulo metodológico 

apontou para a opção do uso da abordagem qualitativa de pesquisa, apresentando os caminhos 

da investigação e os procedimentos adotados para sua realização. No capítulo seguinte, foram 

apresentados os resultados da análise dos dados coletados para a efetivação dos objetivos da 

investigação. As considerações finais encerram a nossa trajetória de escrita monográfica, 

evidenciando as possíveis contribuições deste trabalho para o campo da educação inclusiva.   
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 - A educação inclusiva em escolas públicas  

Atualmente, observa-se um crescente aumento das discussões sobre a inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais. Tal fato se deve a implantação de políticas voltadas a 

esses alunos. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394/96, no 

capítulo V, que trata da educação especial, no artigo 58 “Entende-se por educação especial, 

para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na 

rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação”. Desse modo, o acesso dos alunos 

especiais no ensino regular passa a ser garantido em lei. 

 A Declaração de Salamanca (UNESCO 1994) também foi um importante passo para a 

inclusão, porque a deficiência passou a ser vista com outros olhos, de uma maneira mais 

admissível, principalmente no que se refere à oportunidade de inclusão educacional nas 

escolas públicas. 

No entanto para que haja a inclusão de fato é necessário que a escola pública regular esteja 

preparada para trabalhar com a diversidade, com estrutura física adequada, com profissionais 

preparados, com metodologias adaptadas, entre outras. Segundo Gil (2005, p.18)  

 [...] a melhor resposta para o aluno com deficiência e para todos os demais 

alunos é uma educação que respeite as características de cada estudante, que 

ofereça alternativas pedagógicas que atendam às necessidades educacionais 

de cada aluno: uma escola que ofereça tudo isso num ambiente inclusivo e 

acolhedor, onde todos possam conviver e aprender com as diferenças. 

 

Deste modo é necessário que a escola não trabalhe na perspectiva da homogeneidade, pois o 

aluno deficiente não deve apenas ocupar o espaço de uma sala regular, ele precisa aprender, se 

desenvolver, socializar-se, conviver com os demais com sua identidade, necessidades e 

possibilidades educativas para que de fato ocorra a inclusão.  

 

E ainda pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no art. 59, os sistemas de ensino 

assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
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habilidades ou superdotação, conforme parágrafo I: “currículos, métodos, técnicas, recursos 

educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades”. Sendo assim, são 

necessárias adaptações no processo de ensino para que o aluno excluído passe a ser incluído e 

adentre na dinâmica escolar rumo às distintas aprendizagens.   

Para tanto avaliar nesse processo de inclusão requer, respeito à diversidade, pois cada criança 

independentemente de ser deficiente ou não, cada um tem o seu ritmo de aprendizagem. 

Considera-se, portanto, que o professor deva utilizar métodos avaliativos que contribuam para 

a construção do conhecimento. De acordo com Christofari (2012, p. 13) 

 

A avaliação da aprendizagem como dispositivo de inclusão escolar pode ser 

compreendida como um processo mediador na construção do currículo, das 

práticas pedagógicas, das intervenções adequadas a cada situação. 

 

 

1.2 - Avaliação no processo de ensino aprendizagem 

A avaliação sempre foi vista como uma prática para medir a aprendizagem dos alunos e 

classificar se esses são aptos ou não. Essa prática avaliativa é uma afirmação da exclusão no 

processo de ensino aprendizagem. Nesse sentido um aluno que apresenta algum tipo de 

deficiência, e por consequência dos estereótipos da sociedade, já sofre com a exclusão, ao se 

deparar com esse tipo de avaliação em sala de aula, provavelmente não se sentirá estimulado 

em desenvolver suas habilidades, tampouco a continuar nesse ambiente. No entanto, Luckesi 

(2002) nos diz que a avaliação é uma ação diagnóstica, que objetiva reorientar o trabalho 

pedagógico, não sendo ela classificatória e nem seletiva, é diagnóstica e inclusiva. 

Avaliar no processo de ensino consiste em comparar o desempenho constatado nos alunos e 

os resultados a qual se pretende alcançar. Sendo a mesma como um processo, ela sempre faz 

prevalecer à qualidade e desempenho de atividades realizadas pelo aluno. E para o professor 

será uma oportunidade para refletir sobre a sua prática pedagógica. Conforme Luckesi (2002, 

p. 81), 

A avaliação deverá ser assumida como um instrumento de compreensão do 

estágio de aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em vista tomar 

decisões suficientes e satisfatórias para que possam avançar no seu processo 

de ensino aprendizagem. Se é importante aprender aquilo que se ensina na 

escola, a função da avaliação será possibilitar ao educador condições de 
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compreensão do estágio em que o aluno se encontra, tendo em vista poder 

trabalhar com ele para que saia do estado defasado em que se encontra e 

possa avançar em termos dos conhecimentos necessários. 

 

No processo de ensino e aprendizagem, verificamos que as avaliações são feitas para 

mensurar o desempenho escolar dos alunos, sob os mesmos parâmetros curriculares aos quais 

se considera que todos os estudantes deveriam ter, tendo assim uma compreensão 

universalizada da avaliação.  Isso não se diferencia do nosso contexto educacional, que avalia 

o aluno na perspectiva de prepará-lo para exames, como se todos aprendessem no mesmo 

ritmo e se os objetivos da avaliação fossem esses.  

Uma avaliação que busca a transformação social deve ter como objetivo o avanço e o 

crescimento do educando e não estagnar o conhecimento através de práticas disciplinares que 

preparam alunos apenas para exames ou que quantificam o conhecimento do aluno.  

E ainda a mudança das práticas avaliativas está vinculada a outras alterações estruturais do 

ensino, como a gestão do currículo, a metodologia didático-pedagógica da aula, da preparação 

do ambiente, e ainda de acompanhamento dos alunos com dificuldades.  Os professores 

precisam ter a compreensão de que avaliar não é método de medir a quantidade de informação 

que o educando acumulou, mas a qualidade do conhecimento que ele conseguiu transformar 

com as informações adquiridas. A avaliação não serve somente para avaliar o aprendizado do 

aluno, mas também o envolvimento de toda a comunidade escolar implicada no processo 

educacional, como também a sua prática de ensino. Deste modo, é necessário que o professor 

seja capacitado com formações continuadas para definir ou redefinir a sua prática pedagógica.  

Considerando a complexidade do ato de avaliar, sabendo que não é só o aluno que é avaliado, 

como também professor e comunidade escolar, é notório que há necessidade de que sejam 

promovidas formações para que os professores não avaliem de forma equivocada e 

excludente. Para Vasconcellos (1998, apud CLOCK, 2015, p. 48) 

O maior objeto do professor não deve ser o de saber o quanto o aluno sabe, 

mas sim o de garantir a aprendizagem de todos. Portanto o processo 

avaliativo não tem apenas a finalidade de saber quanto o aluno aprendeu, é 

necessário conseguir a melhora do processo educativo como um todo. 
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Partindo do pressuposto de que a maioria dos professores possui a formação inicial e aportes 

teóricos sobre o ato de avaliar, acredita-se que falta formação continuada, para que seja 

refletida a prática. Vasconcellos (2003, apud PERFEITO, 2015, p. 11) enfatiza que: 

A discussão sobre o instrumento preparado pelo professor tem se revelado 

um bom caminho de formação em avaliação, uma vez que possibilita a 

reflexão a respeito do que ele quer (ajuda a clarear as finalidades do ensino) 

e sobre o que realmente está exigindo dos alunos (se é o essencial, se a 

formulação está apropriada, etc.) 

 

Fazer uma reflexão constante sobre a prática é uma tarefa fundamental para os professores, 

pois contribuirá na escolha de caminhos que promovam uma avaliação inclusiva, e que 

desenvolvam as habilidades dos educandos. Conforme Freire (1996, p. 39), 

Por isso é que, na formação permanente dos professores, o momento 

fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a 

prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. O 

próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo 

concreto que quase se confunda com a prática. O seu "distanciamento" 

epistemológico da prática enquanto objeto de sua análise, deve dela 

"aproximá-lo" ao máximo.  
 

 

Deste modo é evidente que é necessário refletirmos sobre a avaliação dentro das nossas 

escolas, e tentar trazer essa temática como subsídio para a tomada de decisão. Pois vimos a 

importância da avaliação como diagnóstico, como norteadora do processo educativo e as 

possíveis intervenções pedagógicas. Portanto, é preciso dizer não definitivo as práticas 

excludentes de avaliar, provas que castigam, e pouco analisam o desenvolvimento dos 

educandos. A avaliação precisa ser aliada do processo de ensino e aprendizagem, e não uma 

bruxa que impõe cobranças e punições. 

 

1.3 Avaliação na perspectiva da educação inclusiva 

 

É fato que as leis garantem que os alunos deficientes sejam matriculados nas escolas 

regulares, no entanto nem sempre as escolas estão preparadas para atender as reais 

necessidades destes alunos. Sendo assim faz-se necessário que todos os participantes da 

comunidade escolar estejam dispostos às transformações necessárias. os professores precisam 
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rever suas práticas educativas como também os métodos avaliativos tradicionais que, ao invés 

de melhorar o processo de ensino aprendizagem, tem provocado a exclusão escolar desses 

alunos, que não se sentem incluídos verdadeiramente, por não terem a chance de compartilhar 

dos exercícios propostos no dia a dia da sala de aula, bem como, por exemplo, das atividades 

avaliativas. Para Vasconcellos (1998, apud BUSARELLO, 2015, p. 5), 

A base lógica discriminatória encontra-se na sociedade de classes, que 

sustenta um sistema de ensino seletivo (que acaba sendo mediatizado pela 

escola e pelo professor). A sociedade atual está, como nunca, baseada na 

concorrência e na competição incorporando a pedagogia do mérito: só se 

valoriza os vitoriosos, os bem sucedidos. 

 

Em uma nova compreensão de avaliação, ela passa a ser vista como elemento fundamental 

para aquisição do conhecimento, porque seus resultados servirão para organizar ou 

reorganizar o trabalho pedagógico. Dessa forma segundo Busarello (2015, p.2). 

Dá-se outra conotação para o erro que, até então, era entendido como ausência 

de saber elaborado e como responsável pelo fracasso escolar. Passa-se a 

compreender que todo o erro tem uma lógica, e que para chegar àquela 

conclusão teve uma sequência, baseada numa compreensão que tem de mundo 

e nas inferências que circundam aquele ato pedagógico. 

 

É preciso que toda escola se engaje nesse processo de transformação com intuito de superar 

esses desafios, suprindo assim tanto as necessidades físicas, como também as intelectuais 

desses alunos. Sabemos que uma prática educativa avaliativa é voltada para todos, sem 

exceção, respeitando as desigualdades e as diversidades, onde todos possam participar de 

forma igualitária sem que haja nenhum tipo de preconceito que gera exclusão.  

É notório que estas diferenças existentes nas escolas requerem do professor um olhar 

diferenciado, onde este deverá buscar meios e alternativas que possibilitem o processo de 

ensino aprendizagem desses alunos, demonstrando assim uma melhoria na aprendizagem que 

refletirá nas diversas formas de avaliação, superando desta maneira os obstáculos que tem 

provocado a exclusão escolar.  

Percebe-se que métodos avaliativos que são aplicados para os alunos sem deficiência não 

podem ser os mesmos destinados aos educandos deficientes, pois estes requerem uma forma 

metodológica especializada que venha favorecer sua capacidade intelectual, respeitando o 

tempo que estes alunos levam para construir os conteúdos que são trabalhados na sala de aula. 
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Contudo, há uma necessidade de repensar a avaliação de modo a incluir todos os alunos, 

independente de ser deficiente ou não, e para isso é necessária uma reflexão quanto à relação 

professor, aluno e conhecimento. Busarello (2015, p.3) diz que “a relação 

professor/aluno/conhecimento vivida na sala de aula tem implicações na inclusão ou exclusão 

do educando no processo de ensino aprendizagem”. 

Para que ocorra a inclusão de fato é necessário que o professor, além de conhecer os métodos 

avaliativos, deve também participar de formações continuadas que o impulsionem a refletir 

constantemente sobre a prática, no sentido de buscar alternativas que levem a inclusão dos 

alunos deficientes nas avaliações realizadas para o desenvolvimento de novos conhecimentos 

e habilidades.  

Para se adotar novas práticas de avaliação no processo de ensino e aprendizagem será 

imprescindível à formação continuada em serviço, com o intuito de atender às necessidades 

de todos os alunos no ambiente escolar, envolvendo a participação dos demais, como os 

dirigentes escolares. Os professores devem procurar inovar seus conhecimentos, suas práticas 

educativas para atender estas necessidades, permitindo assim uma melhoria no 

desenvolvimento das habilidades e das potencialidades dos alunos sem exceção. Para tanto, 

requer compromisso e implementação de esforços significativos na estruturação da escola, na 

reorganização dos tempos e dos espaços escolares, nas maneiras de ensinar, aprender e 

avaliar, respeitando, assim, as singularidades do desenvolvimento humano.  
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2 METODOLOGIA  

 

O presente capítulo apresenta a metodologia adotada para a pesquisa, e para melhor defini-la 

está dividido em: percurso metodológico; o cenário da pesquisa; os instrumentos de coleta de 

dados e os procedimentos de análise.  

 

2.1- Percurso metodológico  

Esta pesquisa de campo foi realizada em uma escola pública, tendo como objetivo analisar e 

refletir a prática avaliativa na educação inclusiva utilizada nos anos/séries iniciais do Ensino 

Fundamental, sobretudo com alunos com deficiência.  

Para se alcançar aos objetivos, utilizamos a abordagem qualitativa, pois esta permite o uso de 

múltiplas formas de coletas de dados nas ciências sociais, a fim de apreender o significado de 

eventos e comportamentos. Segundo Ludke e André (1986, p. 11) 

 

A pesquisa qualitativa tem ambiente natural como fonte de coleta de dados e 

o pesquisador é o instrumento principal. Devendo ter um contato direto e 

prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação investigada 

mediante o trabalho de campo.  

 

 

E ainda, Cruz (2011) diz que a pesquisa qualitativa é aquela que busca compreender a o 

objeto estudado de forma aprofundada. Desta forma, o pesquisador terá mais possibilidade de 

aproximação com a realidade, a partir de um olhar qualitativo sobre o fenômeno estudado.  

Neste sentido, a abordagem qualitativa, permitiu uma aproximação com a complexa realidade 

escolar, composta por distintos sujeitos, como professores, alunos, coordenadores, gestores e 

pais e um olhar aprofundado do processo avaliativo vivido por estes alunos e professores, na 

busca de realizar a apreensão de forma clara e coerente do objeto estudado. 

Os sujeitos participantes da pesquisa foram esclarecidos acerca dos objetivos e procedimentos 

do trabalho. Participaram duas professoras das séries iniciais do ensino fundamental, que 

atuam em turmas regulares inclusivas e a coordenadora pedagógica da escola. O número de 

professores participantes foi estabelecido em razão da escolha em pesquisar as turmas que 

possuiam alunos com diagnóstico de deficiência intelectual.  
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Quadro 1 - Turma A/Professora A - Matutino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A professora A, tem 35 anos, formada em pedagogia, com 14 anos de experiência como 

docente, atua no 4º ano, no turno matutino com 30 alunos com a faixa etária de 10 a 13 anos. 

 

Quadro 2 - Turma B/ Professora B - Vespertino 

 

 

 

 

 

 

 

 

A professora B, tem 55 anos, formada em geografia, com 32 anos de experiência como 

docente, atua no 2º ano, no turno vespertino, com 22 alunos com faixa etária de 07 a 10 anos.  

Nº alunos 30 

Deficientes/sem 

laudo 

04 

Deficiente/ com 

laudo 

01 

Sexo masculino 14 

Sexo feminino 16 

Nº alunos 22 

Deficientes/sem 

laudo 

02 

Deficiente/ com 

laudo 

01 

Sexo masculino 10 

Sexo feminino 12 
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A coordenadora tem 48 anos, experiência de 25 anos no magistério, sendo 22 anos como 

professora e 03 anos como coordenadora. 

 

2.2 - O cenário da pesquisa 

 

A instituição pesquisada situa-se na cidade de Malhada – BA. Ela foi fundada há 60 anos, 

tendo seu trabalho se iniciado com turmas multisseriadas. Trata-se de uma escola pública 

municipal, que abarca da Educação Infantil ao Ensino Fundamental I, e funciona nos períodos 

matutino e vespertino, atendendo 352 alunos, sendo 101 da Educação Infantil e 251 do Ensino 

Fundamental I.  

A escola é composta de 07 salas, uma diretoria/secretaria, 05 banheiros, sendo dois com 

acessibilidade, uma cantina e uma sala de informática. Para atender a demanda do número de 

alunos, a escola possui um anexo com sete salas que funciona numa escola estadual vizinha. 

A escola possui 20 professores, apenas um com 40 horas, uma diretora, uma vice-diretora, 

uma secretária, uma coordenadora, dois porteiros, três auxiliares de nutrição, 14 auxiliares de 

limpeza e um 01 professor de informática. Quanto à formação dos professores são: 14 

pedagogos, 1 em curso, 1 se graduando em letras, 1 graduada em matemática, 1 em biologia e 

2 não possuem nenhuma graduação. A coordenadora pedagógica é pedagoga, a vice-diretora é 

graduada em história, a gestora possui apenas o ensino médio, antigo magistério, a secretária é 

graduanda em pedagogia e duas auxiliares de secretaria, sendo uma pedagoga e a outra 

licenciada em história. 

2.3 - Os instrumentos de coleta de dados e os procedimentos de análise 

 

Os dados foram coletados tendo-se como referência os objetivos específicos da pesquisa. 

Utilizamos como instrumentos de coleta de dados a entrevista semiestruturada e a observação 

dos espaços escolares. A entrevista semiestruturada permite maior flexibilidade ao 

pesquisador, tornando-se um procedimento que possui maior grau de naturalidade na 

interação, facilitando a coleta de dados. Para Cruz (2011, p. 74)  

A entrevista semiestruturada dá mais flexibilidade ao entrevistador, uma vez 

que ele não precisa ser fiel ao roteiro, possibilitando assim que o entrevistado 

tenha mais espontaneidade nas suas respostas – podendo inclusive colaborar, 

influenciar o conteúdo da pesquisa. 
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A entrevista semiestruturada, de natureza interativa, permitiu a exploração e o 

aprofundamento do fenômeno, que dificilmente poderia ser investigado através apenas de 

questionários. Configurou a principal técnica da nossa coleta de dados, procurando-se 

compreender o significado atribuído pelos sujeitos ao seu cotidiano na prática educativa 

quanto à avaliação de crianças com deficiência. Foi utilizado um instrumento orientador, com 

perguntas específicas, mas aos entrevistados foi também possibilitado discorrer sobre o tema, 

para além das indagações a eles dirigidas.  A entrevista foi composta de perguntas abertas, 

onde os sujeitos participantes puderam responder de forma mais livre às questões 

direcionadas. 

As observações ocorreram nas turmas que foram escolhidas porque apenas nestas duas 

turmas, os alunos possuem laudos, confirmando a deficiência intelectual, sendo realizados 

registros em notas de campo. Para Barros e Lehfeld (2000, p.61), 

Observar é aplicar atentamente os sentidos a um objeto para dele adquirir um 

conhecimento claro e preciso. É um procedimento investigativo de suma 

importância na ciência, pois é por meio dele que se inicia todo estudo dos 

problemas. Portanto, a observação deve ser exata, completa, sucessiva e 

metódica. 

 

 Nas observações, buscaram-se, pelo olhar investigativo do pesquisador, as percepções acerca 

da vivência da avaliação inclusiva pelos professores das séries iniciais do Ensino 

Fundamental I. E estas ocorreram dias e horários alternados. 

Os dados coletados foram agrupados em categorias de análise, a partir do tratamento 

qualitativo destes e da seleção de informações semelhantes, repetidas, ou dados irrelevantes. 

A pesquisa bibliográfica nos proporcionou embasamento teórico para confronto e discussões 

com os resultados alcançados. A pesquisa bibliográfica é fundamental para o embasamento 

em uma investigação, pois conforme Gil (1999, p. 65) 

 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, 

constituindo principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase 

todos os estudos sejam exigidos algum tipo de trabalho, desta natureza, há 

pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. 
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3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS ENCONTRADOS 

 

Este capítulo apresenta a análise dos dados coletados em uma escola pública do município de 

Malhada – Bahia. Os resultados foram construídos a partir das falas das professoras e 

coordenadora pedagógica em entrevista semiestruturada, na investigação teórica e observação 

em duas turmas que possuem alunos com deficiência. Para melhor apresentar os resultados, 

este capítulo foi organizado em três categorias, observando os objetivos definidos na 

pesquisa. 

A primeira categoria refere-se à avaliação e construção do conhecimento, possibilidades, 

modalidades e instrumentos da avaliação da aprendizagem na perspectiva da educação 

inclusiva. A segunda diz respeito às distintas práticas avaliativas utilizadas com alunos com 

deficiência. E na terceira refere-se aos reflexos da formação continuada dos professores no ato 

de avaliar, com ênfase nos alunos em situação de deficiência. 

 

3.1. Categoria I - Avaliação e construção do conhecimento na educação inclusiva 

Esta categoria tem como objetivo refletir sobre a avaliação e construção do conhecimento 

identificando características, possibilidades, modalidades e instrumentos da avaliação da 

aprendizagem na perspectiva da educação inclusiva. Para tanto se questionou às professoras 

como é avaliado o aluno com deficiência intelectual em sua classe e quais técnicas, 

procedimentos e instrumentos são utilizados. A professora A (pedagoga) respondeu que, 

sendo a avaliação um processo contínuo, o aluno é avaliado a todo o momento verificando o 

seu desenvolvimento durante o processo ensino aprendizagem.  Verifica- se que a professora 

tem a compreensão que a avaliação deve ser um processo contínuo, mas em confronto com a 

observação, percebe-se que a fala não condiz com a prática, pois o aluno deficiente não 

participa de todas as atividades propostas em sala de aula. Para Daniels (1994, apud 

BUSARELLO, 2015, p. 2) “os processos e os desenvolvimentos cognitivos são resultados de 

interações sociais e culturais tais, que todos os processos psicológicos são, inicialmente, 

sociais e só mais tarde tornam-se individuais.” É importante que o professor inclua o aluno 

nas atividades para que ele possa socializar e desenvolver o aspecto cognitivo. 
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A professora B (geógrafa) respondeu que o aluno não é avaliado porque não tem 

conhecimento suficiente para participar da avaliação juntamente com os demais colegas. Em 

observação na sala de aula desta professora percebemos que a afirmativa é coerente com a 

prática porque o aluno passa às quatro horas sem participar das atividades propostas pela 

professora.  Busarello (2015, p. 3) aponta que “a relação professor/aluno/conhecimento vivida 

na sala de aula tem implicações na inclusão ou exclusão do educando no processo de ensino e 

aprendizagem”. 

E ainda nesta categoria foi dirigido o conjunto de questões para a professora A e B, sendo 

estas: O que entende por inclusão; Qual a visão sobre educação inclusiva; Qual a concepção 

sobre avaliação. A professora A entende que a inclusão é o aluno estar inserido seja no meio 

social, escolar ou em qualquer instituição e na sua visão a escola ainda precisa melhorar 

para incluir o aluno, pois falta material específico, salas multifuncionais, professores 

especializados na área e o apoio da família. E quanto avaliação, em sua concepção a 

avaliação deve ser feita continuamente não somente por provas. Percebemos que a professora 

tem a concepção do que é inclusão, mas reconhece que a escola ainda não está preparada para 

atender os alunos com deficiência intelectual por falta de estrutura física e também formação 

para os profissionais.  

A professora B respondeu que a inclusão é a escola atender os alunos com deficiência, 

respeitando seus direitos. Para esta a educação inclusiva é estar matriculado nas séries 

regulares usufruindo dos direitos garantidos por lei. Quanto à avaliação, a mesma respondeu 

que é um método para diagnosticar o desenvolvimento do aluno no seu processo de ensino 

aprendizagem. Podemos perceber que a professora tem a compreensão de que a inclusão é 

garantida por lei, porém não utiliza metodologias na avaliação que favoreça a inclusão efetiva 

dos alunos com deficiência intelectual em sala de aula. 

 A coordenadora foi questionada qual a definição que ela daria para o termo inclusão, e esta 

respondeu que é o ato de permitir, admitir a participação de pessoas num ambiente, ou seja, 

na sala de aula. E posteriormente, ao ser questionada como ela vê a educação inclusiva, 

respondeu que significa educar todas as crianças em um mesmo contexto escolar. É dar 

direitos iguais a todos independentemente de cor, de raça, sexo, religião sem rotulação, todos 

tem os mesmos direitos de exercer sua cidadania. 
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Verificamos que os profissionais entrevistados, tanto as professoras, quanto a coordenadora 

compreendem que é necessário incluir e que este é um processo assegurado pelas leis. Mas na 

prática isso não acontece, porque os profissionais não são preparados para atender o aluno 

com deficiência intelectual, pois este exige do professor conhecimentos especializados acerca 

dos processos de aprendizagem, de formas de mediação, e saberes acerca do sujeito único que 

se apresenta como seu aluno. Esses aspectos, se viabilizados, contribuiriam para que aconteça 

a inclusão de fato.   

 

3.2. Categoria II - Práticas avaliativas 

Esta categoria tem como objetivo compreender as distintas práticas avaliativas utilizadas por 

profissionais da educação em salas de aula no dia-dia, nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, com alunos com deficiência intelectual. Para isso foram feitas questionamentos 

às professoras A e B, que atendem esses alunos nas salas de ensino regular, indagando-se 

quais seriam as dificuldades e facilidades que os alunos com deficiência intelectual enfrentam 

ao serem avaliados na sala de aula.  A professora A relatou que a facilidade está no fato de 

que ela dá uma atenção privilegiada para esse aluno, além do apoio dos colegas. Quanto às 

dificuldades apontou a falta de recursos tanto materiais como apoio de profissionais 

especializados para atendê-lo. A professora B relata que sente dificuldades em avaliá-lo, pois 

esse aluno requer maior assistência dos demais, sem a minha ajuda é impossível que o 

mesmo faça suas atividades, como por exemplo, na escrita, nas aulas de artes entre outros. 

Diante dos relatos percebemos que as professoras dão atenção diferenciada a estes alunos, 

porém não tem conhecimento específico na área para trabalhar com métodos e procedimentos 

avaliativos que favoreçam o ensino e aprendizagem dos educandos. Segundo Luckesi (1997, 

apud BARBOSA e MARTINS, 2015, p. 3), 

A avaliação da aprendizagem nesse contexto é um ato amoroso, na medida 

em que inclui o educando no seu curso de aprendizagem, cada vez com 

qualidade mais satisfatória, assim como na medida em que o inclui entre os 

bem sucedidos, devido ao fato de que esse aluno foi construindo ao longo do 

processo de ensino e aprendizagem (o sucesso não vem de graça). A 

construção para efetivamente ser construção necessita incluir, seja no ponto 

de vista individual, integrando a aprendizagem e o desenvolvimento do 

educando, seja do ponto vista coletivo, integrando o educando num grupo de 

iguais, no todo da sociedade. 
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Para a coordenadora, foi dirigida a seguinte questão: Quais estratégias a escola tem procurado 

a favor da inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais. Como coordenadora 

afirmou que orienta os professores a auxiliarem os alunos com deficiência a fazerem as 

atividades dos demais alunos. E completa que eles são estimulados a participarem das 

atividades em sala de aula das atividades extracurriculares, porém o professor deve respeitar 

as suas peculiaridades de modo que possa enxergá-lo como pessoa capaz de aprender. E 

ainda conversa com os pais desses alunos, além de buscar parceria para o atendimento com 

psicólogo. 

Em observação nas turmas, percebe-se que não há possibilidade de apenas um professor dar 

um prioritário ao aluno com deficiência, pois as turmas observadas são compostas de 22 e 30 

alunos, na qual a maioria apresenta dificuldade na leitura e escrita. Quando ao atendimento 

educacional especializado é inexistente, pois a escola não possui recursos metodológicos 

adequados, como também salas de recursos multifuncionais. No município há apenas uma 

psicóloga e uma psicopedagoga para atender todas as escolas, tornando inadequado o 

atendimento a demanda existente.  

E ainda questionamos que se as professoras consideram que o currículo escolar atende as 

necessidades avaliativas do aluno com deficiência intelectual. A professora A respondeu que 

o currículo não atende às propostas que auxiliam o aluno a superar as suas limitações. E a 

professora B também fez a mesma afirmativa, pois segundo ela o currículo escolar é 

elaborado como se a turma fosse homogênea. E diz que seria fundamental que houvesse 

propostas direcionadas a estes alunos.  

Quanto à coordenadora também foi questionada quanto ao currículo, sendo-lhe dirigida a 

seguinte questão: O currículo escolar da escola que você trabalha é flexível às necessidades 

educacionais especiais? A mesma afirmou que o currículo é flexível, questionável, dinâmico 

para ajustar os conteúdos à compreensão dos educandos, sempre referenciando as 

aprendizagens sistemáticas e assistemáticas.  

Mas, diante das observações feitas, percebemos que o currículo da escola não foi construído 

coletivamente, e o mesmo não atende às necessidades educacionais especiais dos alunos. É 

necessário que o currículo seja construído de acordo as necessidades escolares, já que é a 

partir dele que todas as ações e intenções da escola devem passar em forma de planejamento e 

avaliação. Acredito que se a escola tivesse a autonomia para planejar o seu currículo, 
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aproximando os conteúdos abordados em sala de aula para a realidade do educando, teríamos 

mais êxito na missão de educar.  Para Moreira (2008, p.5) 

Na escola, o currículo – espaço em que se concretiza o processo educativo – 

pode ser visto como instrumento central para a promoção da qualidade na 

educação. É por meio do currículo que as ações pedagógicas se desdobram 

nas escolas e nas salas de aula. É por meio do currículo que se busca 

alcançar as metas discutidas e definidas, coletivamente para o trabalho 

pedagógico. O currículo corresponde, então, ao verdadeiro coração da 

escola. Daí as necessidades de permanentes discussões sobre o currículo que 

nos permitam avançar na compreensão do processo curricular e das relações 

entre o conhecimento escolar, a sociedade, a cultura, auto formação 

individual e ao momento histórico em que estamos situados. 

 

E ainda nesta categoria foi questionado às professoras A e B, quais desafios são enfrentados 

por elas na avaliação dos alunos com deficiência intelectual. A professora A respondeu que 

um dos desafios é a ansiedade de ver logo os resultados do trabalho, entretanto entende que 

a avaliação é um processo e que os resultados não são imediatos. A professora B respondeu 

que avalia de acordo o desenvolvimento dele no dia a dia, nas brincadeiras, na interação 

com os demais colegas, mas infelizmente não pode avaliar a escrita porque o aluno não sabe 

ler e nem escrever.  

Quanto à coordenadora, foi indagado quais métodos a equipe pedagógica junto aos 

professores utiliza para avaliar os alunos com deficiência intelectual. Ela afirma que orienta 

os professores a realizarem avaliações de acordo com o desempenho do aluno, participação 

e até mesmo, a avaliação que eles utilizam com os outros alunos, porque é muito difícil 

trabalhar com estes alunos especiais. Na escola nenhum professor tem a formação especifica 

para trabalhar com o aluno com Necessidades Educacionais Especiais. Para Líbaneo (1994, 

apud BARBOSA e MARTINS, 2015, p.2),  

A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho 

docente que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino 

aprendizagem. Através dela os resultados que vão sendo obtidos no decorrer 

do trabalho conjunto do professor e dos alunos são comparados com os 

objetivos propostos a fim de constatar progresso, dificuldades, e reorientar o 

trabalho para as correções necessárias. 

 

E ainda, foram questionadas as professoras A e B se existe interação entre o aluno com 

deficiência intelectual e os demais colegas da turma nas atividades avaliativas realizadas em 
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equipe. A professora A afirmou que sim, pois o aluno é comunicativo e gosta de participar 

das atividades em equipe. E a professora B relatou que nas atividades que não envolvem a 

escrita o aluno tem uma participação satisfatória. Percebe-se, portanto que os alunos com 

deficiência se socializam bem com os demais colegas, mas o que falta é os professores 

saberem utilizar esta interação com atividades em que o aluno possa desenvolver a sua 

capacidade de apropriação dos conteúdos escolares, como leitura e escrita.  

Sabemos que o Projeto Político Pedagógico é o que norteia o trabalho pedagógico da escola. 

É o direcionamento, o caminho que a escola percorre para alcançar seus objetivos e suas 

metas, por isso necessita de todo corpo para ser produzido contemplando as necessidades e as 

demandas do meio educacional. Desse modo, foi questionado à coordenadora quais as ações 

que o projeto político pedagógico da escola prevê para educação inclusiva e se estas incluem 

avaliação. A coordenadora citou algumas ações que estão inclusas no PPP e diz que a escola 

anseia por objetivos que possibilitem o reconhecimento da escola quanto à: 

 Formar cidadãos capazes de conviver com todas as pessoas sem qualquer tipo de 

injustiça e discriminação; 

 Aperfeiçoar a gestão de recursos humanos e materiais considerando os portadores de 

Necessidades Educacionais Especiais inclusos na escola. 

 Solicitar parceria para contar com apoio de equipe multidisciplinar, psicólogo, 

psicopedagogo, enfermeiros, conselheiros tutelares e outros. 

Diante da afirmativa da coordenadora, percebemos que no Projeto Político Pedagógico da 

escola existem propostas que preveem a inclusão, porém na prática isso não esta sendo 

legitimado.  

 

3.3. Categoria III - Reflexos da formação continuada de professores 

Esta categoria tem como objetivo identificar os reflexos da formação continuada dos 

professores no ato de avaliação, com ênfase nos alunos em situação de deficiência. E para isso 

foi dirigida as professoras A e B o seguinte questionamento: Você possui alguma 

qualificação/ formação específica para atuar com alunos com necessidades educacionais 

especiais? Qual? A professora A respondeu que ainda não tem formação específica para a 
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área, mas pretende se especializar, pois segundo a mesma, muitas vezes não sabe lidar com 

determinadas situações com os alunos com deficiência intelectual em sala de aula por falta 

de orientação/formação. E ainda relata que a sua experiência é o que contribui para esse 

atendimento com esses alunos. 

Quanto à professora B, respondeu que durante os 23 anos de sua experiência em educação 

ainda não oportunizaram curso de capacitação/formação para trabalhar em sala de aula 

com alunos com deficiência. E essa tem sido a dificuldade que tem enfrentado, porque não 

sabe qual metodologia utilizar com os alunos que apresentam deficiência, sobretudo a 

deficiência intelectual. 

A afirmativa das professoras nos remete a Jesus (2004) que diz ser necessário trabalhar com 

os professores de maneira que eles possam refletir sobre a sua prática. E para que haja essa 

reflexão é necessário que lhes oportunizem formação continuada. De acordo com Nóvoa 

(1992, apud JESUS, 2004, p. 39), 

A qualificação do professor se constitui numa forma de fortalecimento 

da qualidade do atendimento dos alunos no seu conjunto e da crença 

dos professores de que podem construir novas alternativas e 

desenvolver novas competências. 

 

Em observação na sala de aula das professoras A e B, investigando principalmente os 

métodos avaliativos, percebemos que estes não avaliam na perspectiva da inclusão e 

heterogeneidade, porque não foram capacitados para tal. 

Quando dirigida à coordenadora da instituição, se a escola tem orientado os professores a 

avaliar o aluno com deficiência intelectual, a mesma respondeu que as orienta a avaliar de 

acordo o desempenho, porque muitas vezes o aluno não consegue participar das atividades 

propostas para os outros educandos. E ainda relata que é muito difícil trabalhar com alunos 

especiais, pois na escola nenhum professor tem a formação especifica para trabalhar com 

estes alunos. 

Como vimos tanto os professores quanto a coordenadora reconhecem a necessidade de 

formação específica. Barbosa e Martins (2015) dizem que não sendo a formação o único fato 

que contribui, ela é fundamental para a reflexão e mudança da prática educativa. E ainda para 
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Barbosa e Martins (2015, p. 6), “a reflexão da prática pedagógica provocará uma mudança na 

ação educativa e pode melhorar as condições do processo ensino aprendizagem”. 

E ainda nesta perspectiva, questionamos a professora A e B se escola de uma maneira geral 

promove estratégias voltadas à avaliação para alunos com deficiência intelectual. A 

professora A respondeu que infelizmente a escola não contribui em nada, nos momentos de 

planejamento, por exemplo, não é feita nenhuma orientação para o atendimento a alunos 

deficientes intelectuais. A professora B respondeu que às vezes tem o apoio da direção da 

escola, mas na maioria das vezes age sozinha, mesmo sem saber como agir em alguns 

momentos. E ainda relata que possui 26 alunos, apenas um aluno tem o laudo de deficiência 

intelectual, porem outros também apresentam dificuldades na aprendizagem. Por isso sente a 

necessidade de apoio por parte da coordenação pedagógica, da secretaria de educação e da 

família, para juntos buscar possibilidades para que de fato aconteça a aprendizagem e 

inclusão. 

Percebe-se então que esta professora enseja por mudanças, quanto ao apoio da equipe 

pedagógica na construção de ações conjuntas no planejamento educacional. Luckesi (1994 

apud BUSARELLO, 2015, p.3) salienta que 

A atividade de planejar é uma atividade coletiva, uma vez que o ato de 

ensinar na escola, hoje é um ato coletivo, não só devido a nossa constituição 

social como seres humanos, mas, mais do que isso, devido ao fato que o ato 

escolar de ensinar e aprender é coletivo. 

 

Depreende-se, assim, que um dos fatores fundamentais para a melhoria da prática do 

professor no que tange aos processos de ensino e aprendizagem, e mais especificamente, 

quanto a sua concepção sobre avaliação é a formação continuada. Mas no lócus da pesquisa, 

essa é uma fragilidade visível. Os participantes imprimem à ausência da prática reflexiva a 

utilização de métodos avaliativos que não contribuem para a aprendizagem dos alunos, 

sobretudo dos alunos com deficiência intelectual, por serem mecanismos excludentes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a investigação, os resultados alcançados pelo enlace das construções das categorias de 

análise e do referencial teórico abordado permitiram constatar que a prática avaliativa nesta 

instituição de ensino não é voltada para todos, pois não abrange, mesmo sendo desejável, os 

alunos com necessidades educacionais especiais, e em especial, os estudantes com deficiência 

intelectual. Vivenciada na escola como um processo para alguns, os que podem aprender, a 

avaliação torna-se um mecanismo excludente, não sendo dado o direito aos alunos em 

situação de deficiência nem mesmo de participar da avaliação classificatória, a qual é 

oferecida.      

O trabalho identificou que um dos fatores que contribuem para a permanência dessa situação 

é a falta de formação continuada dos profissionais da educação. Verificamos que há no 

interior da escola, discursos e práticas divergentes quanto aos princípios que regem a 

organização do trabalho pedagógico. Os profissionais têm a compreensão de que a avaliação é 

um processo contínuo e ainda assim, os alunos com deficiência não participam de todas as 

atividades propostas, nem em caráter diferenciado. Desta forma, a avaliação está a serviço da 

medição de competência, quando se julga ser possível imprimi-la ao aluno especial, e não 

como promotora da emancipação social na medida em que agrega a participação deste no 

grupo.  Dentre os desafios a serem enfrentados pelos profissionais na prática avaliativa está a 

ansiedade em ver os resultados de modo imediato, apesar de entenderem que a avaliação é 

processual.  Bem como, enfrentam a dificuldade de avaliar os alunos com deficiência a partir 

do desempenho, da participação e da interação do aluno com o grande grupo, lugar 

privilegiado de aprendizado.  

Observa-se que pode haver, por parte do professor, uma atenção diferenciada ao aluno com 

deficiência intelectual, contudo, os educadores não se sentem capacitados para trabalhar com 

métodos e procedimentos avaliativos que propiciem desenvolvimento das habilidades 

escolares a este aluno. A ação docente constitui-se como uma prática isolada, na qual o 

professor trabalha de forma solitária, agindo sozinho, mesmo sem saber como agir em alguns 

momentos, contando com sua experiência profissional. E ainda, configura-se pela pesquisa 

que as políticas de implementação do atendimento educacional especializado não atingem a 

todos os alunos no município.  
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Os professores ressentem-se da ausência de orientação da equipe pedagógica, não lhes 

oportunizando, no momento de planejamento, reflexões sobre uma prática avaliativa que não 

exclui, sendo a avaliação praticada uma avaliação classificatória. Percebemos que os 

professores adotam esse tipo de avaliação, porque é a que eles conhecem e estão acostumados 

a fazer, uma avaliação pautada no aspecto quantitativo, discriminatória, sendo excludente 

tanto para o aluno sem necessidades educacionais especiais quanto para o que possui 

deficiência intelectual, ao passo que não avaliam na perspectiva da inclusão e da 

heterogeneidade, alegando não possuírem habilitação para fazer diferente.  

Esse tipo de avaliação é legitimada pela gestão da escola, pela função da coordenação 

pedagógica e pelo documento orientador da escola, o Projeto Político Pedagógico, pois que 

suas diretrizes não foram construídas de forma participativa e o mesmo fica engavetado. O 

currículo expresso nas narrativas dos sujeitos como um meio flexível e dinâmico, não atende 

às peculiaridades dos alunos com necessidades educacionais especiais. É necessário que este 

aproxime as práticas educativas, incluindo-se a avaliativa, à realidade e especificidades dos 

educandos.  Sendo o Projeto Político Pedagógico um documento orientador da prática 

educativa, é necessário que este seja construído coletivamente e tenha uma concepção 

emancipatória e democrática, deste modo a avaliação, sobretudo de alunos com deficiência 

intelectual, será um meio de diagnosticar o potencial do aluno e a partir dela o professor terá 

suporte para planejar a sua prática. Assim sendo, a avaliação não será um instrumento de 

intervenção somente do professor, mas também de todos que compõem a equipe pedagógica, 

ao se tornar uma prática diferenciada, sinalizadora do ponto em que os sujeitos se encontram 

na aquisição dos conhecimentos e uma ferramenta norteadora das intervenções pedagógicas.  

Nesta pesquisa identificamos que os profissionais compreendem que a inclusão é um processo 

assegurado por leis, mas reconhecem que a educação inclusiva, sobretudo a inclusão de 

alunos com deficiência no ensino regular, é ainda precária. O aluno é inserido no sistema de 

ensino, mas não é oferecida formação específica para o professor, e ainda se convive com a 

ausência de material pedagógico, ambientes desfavoráveis, falta de parceria com as famílias e 

com a inexistência de especialista como psicopedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo, etc. E isso 

legitima a exclusão porque a legislação regulamenta o acesso à educação, mas não garante 

ações inclusivas no seu percurso educativo.  
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Essa realidade vivenciada pelo aluno com deficiência, especialmente o com deficiência 

intelectual, precisa ser refletida para que os profissionais da educação, de modo geral, possam 

redirecionar a sua prática, para que esse aluno possa usufruir dos seus direitos educacionais e 

seja de fato incluído na escola a fim de alcançar níveis crescentes de rendimento, contribuindo 

com seu desenvolvimento humano, a partir do respeito às diferenças e da valoração da 

participação desse educando na sociedade.  
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APÊNDICE A 

Universidade de Brasília 

Instituto de Psicologia  

Coordenação dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 

Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar. 

 

Instrumento: Roteiro de entrevista semiestruturada 

 

Participante: Coordenadora pedagógica 

Nome:  

Formação nível superior:   ( ) sim    ( ) não    Qual? 

Pós- graduação:                  ( ) sim    ( ) não    Qual? 

Tempo de atuação na educação:  

Tempo de atuação como coordenadora pedagógica:  

 

1- Qual a definição que você dá para a palavra inclusão? 

 

2- Como você vê a educação inclusiva? 

 

3- Quais estratégias a escola tem procurado a favor da inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais? 

 

4- O currículo escolar da instituição em que você trabalha é flexível às necessidades 

educacionais especiais? 

 

5- Quais métodos a equipe pedagógica junto aos professores utilizam para avaliar os alunos 

com deficiência intelectual? 

 

6- Quais as ações que o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola prevê para educação 

inclusiva? Elas incluem a avaliação? 

 

7.  A escola tem orientado os professores a avaliar o aluno com deficiência intelectual? 
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APÊNDICE B 

 

Universidade de Brasília 

Instituto de Psicologia  

Coordenação dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 

Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar 

 

Instrumento: Roteiro de entrevista semiestruturada 

 

Participante: Professor regente 

  

Nome: 

Formação nível superior:   ( ) sim    ( ) não    Qual? 

Pós- graduação:                  ( ) sim    ( ) não    Qual? 

Tempo de atuação na educação:  

Tempo de atuação como regente de classe:  

 

Professor A e B 

 

1- O que você entende por inclusão? 

 

2 - Qual sua visão sobre a educação inclusiva? 

 

3- Qual sua concepção sobre avaliação? 

 

4- Como é avaliado o aluno com deficiência intelectual em sua classe? 

(técnicas/procedimentos/instrumentos) 

 

5- Quais dificuldades e facilidades que o aluno enfrenta ao ser avaliado na sala de aula? 

 

6- Você considera que o currículo escolar atende às necessidades avaliativas do aluno com 

deficiência intelectual? 

 

7- Quais desafios são enfrentados por você na avaliação desse aluno? 
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8 - Existe interação entre o aluno com deficiência intelectual e os demais colegas da turma nas 

atividades avaliativas realizadas em equipe? 

 

9- Você possui alguma qualificação/formação específica para atuar com alunos com 

necessidade educacional especial? Qual? 

 

10- A escola de uma maneira geral promove estratégias voltadas à avaliação para alunos com 

deficiência intelectual? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

ANEXOS 

A- Carta de Apresentação – Escola (Modelo) 

 

 

Universidade de Brasília – UnB 

Instituto de Psicologia – IP 

Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 

Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde PGPDS 

Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar 

Da: Universidade de Brasília– UnB/Universidade Aberta do Brasil – UAB 

Polo: _____________________________________________________________ 

Para: o(a): Ilmo(a). Sr(a). Diretor(a) _____________________________________ 

Instituição:_________________________________________________________ 

 

Carta de Apresentação  

Senhor (a), Diretor (a), 

 
Estamos apresentando a V. Sª o(a) cursista pós-graduando(a) 

_____________________________________________________________________________que 

está em processo de realização do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar.  

É requisito parcial para a conclusão do curso, a realização de um estudo empírico 

sobre tema acerca da inclusão no contexto escolar, cujas estratégias metodológicas podem 

envolver: entrevista com professores, pais ou outros participantes; observação; e análise 

documental.  

A realização desse trabalho tem como objetivo a formação continuada dos professores 

e profissionais da educação, subsidiando-os no desenvolvimento de uma prática pedagógica 

refletida e transformadora, tendo como conseqüência uma educação inclusiva.  

Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição de Vossa Senhoria para maiores 

esclarecimentos no telefone: (061) 3107-6911. 

Atenciosamente, 

 

__________________________________________________ 

Coordenador(a) do Polo ou Professor(a)-Tutor(a) Presencial 

 

 

Coordenadora Geral do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e 

Inclusão Escolar: Profª Drª Diva Albuquerque Maciel 
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B- Termo de Consentimento Livre Esclarecido – Professor (Modelo) 

 

Universidade de Brasília – UnB  

Instituto de Psicologia – IP 

Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 

Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Senhor(a) Professor(a), 

Sou orientando(a) do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão 

Escolar, realizado pelo Instituto de Psicologia por meio da Universidade Aberta do 

Brasil/Universidade de Brasília (UAB-UnB) e estou realizando um estudo 

sobre____________________________________. Assim, gostaria de consultá-lo(a) sobre seu 

interesse e disponibilidade de cooperar com a pesquisa. 

Esclareço que este estudo poderá fornecer às instituições de ensino subsídios para o planejamento de 

atividades com vistas à promoção de condições favoráveis ao pleno desenvolvimento dos alunos em 

contextos inclusivos e, ainda, favorecer o processo de formação continuada dos professores nesse 

contexto de ensino.  

A coleta de dados será realizada por meio de ______________________________ (explicitar todas as 

técnicas de coleta de dados: gravações em vídeo das situações cotidianas e rotineiras da escola; 

entrevistas, observações, questionários etc.) 

Esclareço que a participação no estudo é voluntária e livre de qualquer remuneração ou benefício. 

Você poderá deixar a pesquisa a qualquer momento que desejar e isso não acarretará qualquer prejuízo 

ou alteração dos serviços disponibilizados pela escola. Asseguro-lhe que sua identificação não será 

divulgada em hipótese alguma e que os dados obtidos serão mantidos em total sigilo, sendo analisados 

coletivamente. Os dados provenientes de sua participação na pesquisa, tais como 

__________(explicitar instrumentos de coleta de dados), ficarão sob a guarda do pesquisador 

responsável pela pesquisa. 

Caso tenha alguma dúvida sobre o estudo, o(a) senhor(a) poderá me contatar pelo telefone 

_____________________ ou no endereço eletrônico _____________. Se tiver interesse em conhecer 

os resultados desta pesquisa, por favor, indique um e-mail de contato. 

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o(a) pesquisador(a) responsável pela 

pesquisa e a outra com o senhor(a). 

Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 

Respeitosamente. 

__________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

____________________________________ 

Assinatura do Professor 

Nome do Professor: _________________________________________________ 

E-mail(opcional): _____________________________________________________________ 
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C – Termo de Consentimento Livre Esclarecido – Pais (Modelo) 

 

 

Universidade de Brasília – UnB 

Instituto de Psicologia – IP 

Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano – PED 

Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Senhores Pais ou Responsáveis, 

Sou orientando (a) do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e 

Inclusão Escolar, realizado pelo Instituto de Psicologia por meio da Universidade Aberta do 

Brasil/Universidade de Brasília (UAB-UnB) e estou realizando um estudo 

sobre________________________________________. Assim, gostaria de consultá-lo (a) 

sobre seu interesse e disponibilidade de cooperar com a pesquisa. 

A coleta de dados será realizada por meio de ______________________________ (explicitar 

todas as técnicas de coleta de dados: gravações em vídeo das situações cotidianas e 

rotineiras da escola; entrevistas, observações, questionários etc.) 

Esclareço que a participação no estudo é voluntária e livre de qualquer remuneração ou 

benefício. Você poderá deixar a pesquisa a qualquer momento que desejar e isso não 

acarretará qualquer prejuízo ou alteração dos serviços disponibilizados pela escola. Asseguro-

lhe que sua identificação não será divulgada em hipótese alguma e que os dados obtidos serão 

mantidos em total sigilo, sendo analisados coletivamente. Os dados provenientes de sua 

participação na pesquisa, tais como __________(explicitar instrumentos de coleta de dados), 

ficarão sob a guarda do pesquisador responsável pela pesquisa. 

Caso tenha alguma dúvida sobre o estudo, o(a) senhor(a) poderá me contatar pelo telefone 

_____________________ ou no endereço eletrônico _____________. Se tiver interesse em 

conhecer os resultados desta pesquisa, por favor, indique um e-mail de contato. 

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o(a) pesquisador(a) 

responsável pela pesquisa e a outra com o senhor(a). 

Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 

Respeitosamente. 

___________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

______________________________________ 

Assinatura do Participante Voluntário 

Nome do Participante Voluntário: 

_________________________________________________________ 

E-mail(opcional): 

______________________________________________________________________ 
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Universidade de Brasília – UnB 

Instituto de Psicologia – IP 

Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 

Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde - PGPDS 

Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar 

 

Aceite Institucional 

 

 

O (A) Sr./Sra. _______________________________(nome completo do responsável pela 

instituição), da___________________________________(nome da instituição) está de acordo com a 

realização da pesquisa 

__________________________________________________________________________________

_______, de responsabilidade do(a)pesquisador(a) 

_______________________________________________________, aluna do Curso de 

Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar no Instituto de Psicologia 

do Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano da Universidade de 

Brasília,realizado sob orientação da Prof. Doutor/Mestre. 

___________________________________________. 

O estudo envolve a realização 

de__________________________________________(entrevistas,observações e filmagens etc.) do 

atendimento __________________________________________(local na instituição a ser 

pesquisado)com _________________________________(participantes da pesquisa). A pesquisa terá 

a duração de _________(tempo de duração em dias), com previsão de início em ____________ e 

término em ________________. 

Eu,____________________________________________(nome completo do responsável 

pela instituição), _______________________________________(cargo do(a) responsável do(a)nome 

completo da instituição onde os dados serão coletados, declaro conhecer e cumprir as Resoluções 

Éticas Brasileiras, em especial a Resolução CNS 196/96. Esta instituição está ciente de suas co-

responsabilidade como instituição cooparticipante do presente projeto de pesquisa, e de seu 

compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, 

dispondo de infraestrutura necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar. 

_____________________(local), ______/_____/_______(data). 

 

____________________________________________ 

Nome do (a) responsável pela instituição 

 

______________________________________________ 

Assinatura e carimbo do (a) responsável pela instituição 

 


