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RESUMO 

 

 

 

 

 

O principal objetivo do presente trabalho foi analisar e compreender como tem sido 

entendido  e respeitado o processo avaliativo na  inclusão de alunos com necessidades 

especiais inseridos no Bloco Inicial de Alfabetização. O tema central do trabalho é a 

temporalidade, adequação curricular defendida por muito tempo pelo Ministério da 

Educação. Com um enfoque da pesquisa qualitativa, foi utilizada como procedimento de 

investigação, uma entrevista com diferentes profissionais da área de educação cujos 

relatos indicaram completo apoio ao processo de inclusão, apesar do preconceito, da 

insegurança e da  falta de conhecimento de muitos profissionais da área. A 

temporalidade é vista como um recurso legal, uma adaptação necessária que visa 

respeitar a individualidade de cada um. Constatamos que há um reconhecimento 

favorável à implantação do Bloco Inicial de Alfabetização, porém algumas 

discordâncias no tocante a progressão continuada principalmente para os alunos com 

necessidades especiais. Todos foram unânimes na declaração de que estes educandos 

necessitam de uma avaliação e promoção diferenciada, uma vez que aprendem  também 

em tempo e  forma diferenciados. Detectamos, através de documentos, que não cabe ao 

Sistema de Ensino a decisão pela retenção ou promoção destes alunos, e sim um 

consenso entre escola, família e aluno, uma vez que estes são os maiores interessados 

pelo desenvolvimento humano do aprendiz. 

 

,Palavras chave: temporalidade, inclusão escolar, processo avaliativo. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Minha história com crianças com  necessidades especiais teve início nos 

meus primeiros dias de contratada pela Secretaria de Educação – julho de 1991. 

Confesso que a experiência não foi nada agradável, pois naquele momento 

pouco se falava em inclusão.  

Assumi, sem qualquer preparação ou experiência, uma turma com 12 

alunos ditos especiais, mas que na verdade, não possuíam qualquer diagnóstico 

que confirmasse tal afirmativa. Eram crianças muito agitadas e que 

apresentavam baixíssimo rendimento na aprendizagem. Três delas apresentavam 

comprometimentos físicos e mentais.  

Como, na Escola Normal, tive um número bem reduzido de  horas de 

estágio com alunos especiais, minha insegurança era latente. Não observei muito 

empenho da Direção ou do corpo docente da escola em me auxiliar, pelo 

contrário, criticavam duramente muitas das minhas atitudes. Pensei em desistir...  

Com o passar dos dias, percebi que ao invés de ensinar aos meus alunos, 

eu aprendia  diariamente com a minha prática envolta pelo  carinho e  afeto  

daquelas crianças e também pelo respeito dispensados a mim pelos seus pais, 

que apesar de me ver muito nova, passaram a acreditar no meu potencial. 

Nos anos seguintes passei por outras escolas como regente de turmas de 

alfabetização. Em todas elas sempre surgiam alunos com necessidades especiais. 

Como o sistema de ensino não fornecia maiores esclarecimentos nesta área,  

busquei construir conhecimentos para a promoção de conhecimentos para a 

promoção de uma inclusão escolar efetiva. Entretanto, inúmeras vezes, viram  

esgotados os meus recursos sem que nenhum resultado fosse alcançado. 

Consequentemente,  angustiava-me muito.  
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Em 1995, fui convidada pela escola em que atuava a assumir o cargo de 

Assistente Pedagógico. Passei a enxergar um horizonte recheado de 

possibilidades nas questões  da educação x inclusão dentro da Escola Candanga, 

no entanto, esta experiência me possibilitou perceber os processos de mutilação 

da dignidade, de condenação ao fracasso que estas crianças sofriam tanto pelos 

familiares, como pelos colegas e educadores. Esta instituição de ensino 

funcionava em um prédio onde todas as turmas eram atendidas em salas de aula 

no primeiro andar. Não existiam elevadores ou sequer rampas. As crianças com 

necessidades especiais ficavam totalmente isoladas em  outro corredor onde 

funcionava a parte administrativa da escola. Contatos com outras crianças só 

eram possíveis durante esporádicos eventos ou nos intervalos.  

As professoras de classe regulares desconheciam o trabalho realizado na 

classe especial. Quando apresentadas àquela realidade revelaram preconceito e 

surpresa, posto que se admirassem  da capacidade de produção dos alunos. 

Lutamos muito para reverter a situação, mas infelizmente, poucos avanços foram 

atingidos. 

Nos anos de 2000 e 2001, tive  a fantástica e enriquecedora experiência 

de trabalhar como gestora de um Centro de Ensino Fundamental. Nesta 

instituição atendíamos desde alunos do  ensino médio( 1º, 2º e 3º anos), como do 

ensino fundamental (5ª à 8ª séries), turmas de aceleração e classes 

especiais(séries iniciais). A escola apresentava o mesmo aspecto físico que a 

anterior e sofria constantes depredações pela comunidade escolar. Nossos 

Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (ANEEs) se viam 

completamente ilhados de todo o corpo discente. Por se tratar de uma clientela 

com idade mais avançada ( com cerca de 20 anos de idade), a socialização se 

tornava praticamente impossível.  Por mais que realizássemos projetos sobre 

valores, tolerância, respeito ao diferente... o convívio com os outros alunos ditos 

normais era conflituoso. 

Finalmente, no final de 2001, cheguei ao ápice da minha história, desta 

vez no plano familiar. Recebi um telefonema da Vara de Infância afirmando que 

havia uma criança à nossa espera. Apesar de estar a pouco mais de um ano na 
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fila da adoção, vi naquele momento, uma surpresa inexplicável.  Juntamente 

com o meu marido me dirigi àquela instituição que logo relatou o histórico da 

criança que nos aguardava: filha de uma doente mental e pai desconhecido. 

Questionamos se a criança corria o risco de também sofrer de alguma disfunção 

cerebral. As psicólogas logo disseram que não, pois a doença da genitora era 

adquirida e não hereditária.  

Fomos ansiosos conhecer nossa menina, denominada neste trabalho 

como „H‟, tão desejada por nós que não tínhamos ainda filho algum. Com o 

passar dos anos percebemos que H não estava se desenvolvendo naturalmente 

como as outras crianças: aos quatro anos possuía uma fala de bebê, era muito 

agressiva, apresentava dificuldades emocionais, psicomotoras, não conseguia  

obedecer  a comandos, etc. Procuramos especialistas e através de muita 

investigação, descobrimos que nossa filha tinha uma lesão cerebral decorrente de 

algum incidente no período neonatal. O neurologista diagnosticou-a com quadro 

de atraso no DNPM (Desenvolvimento Neuropsicomotor) e TDA-H(Transtorno 

de Déficit de Atenção- Hiperatividade). Encaminhou-a para o Ensino Especial e 

prescreveu Ritalina. 

H foi matriculada aos 4 anos em escola pública. Realizando 

acompanhamentos fonoaudiológico e psicoterápico. Seu desenvolvimento 

cognitivo não acompanha o seu desenvolvimento físico; segundo seu médico, ela 

está hoje com 9 anos, porém sua idade mental é de 4 ou 5 anos. O que uma 

criança aprende em um ano, ela levará dois ou três anos para assimilar. 

Em 2007, H foi incluída em  Turma Reduzida de Integração Inversa para 

Deficientes Mentais no BIA (Bloco Inicial de Alfabetização), com atendimento 

em Sala de Apoio. Terminado o 2º ano do BIA, os professores, juntamente 

conosco (os pais) e especialistas vimos  a necessidade da retenção da criança, 

uma vez que seu desenvolvimento era mínimo e seu interesse estava totalmente 

voltado para o de crianças menores. Mediante o pedido de retenção a escola 

argumentou estar impossibilitada, já que era norma do Bloco a promoção  

continuada. 
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Buscamos um posicionamento da Diretoria Regional de Ensino que 

naquele momento deu indícios de aceitação, porém voltou atrás e decretou que 

matriculassem a menina no ano seguinte. 

Questionamos sobre temporalidade... Direitos dos ANEEs (Alunos com 

Necessidades Educativas Especiais)... Nada disso possibilitou a mudança 

daquela decisão. 

Para o crescimento da nossa angústia presenciamos o depoimento de 

outros  pais em telejornais e em outras escolas que alegavam  que os filhos não 

possuíam condições e interesse nas promoções. Não obtivemos resultados 

positivos. 

Existe uma corrente de pensadores que rejeita totalmente a idéia da 

reprovação escolar. Acreditam que o assunto reprovação deva ser um tema 

interditado nas escolas por se tratar de algo complexo, que mexe em nossas 

crenças pedagógicas sobre sucesso e fracasso escolar, bem como torna visível  

os sentidos que atribuímos ao desempenho escolar, seja em termos da chamada 

competência docente ou em termos de gestão educacional com a divulgação dos 

índices de aprovação/reprovação.  

Não queremos confrontar estes pensadores levantando a bandeira  da 

reprovação para alunos com  necessidades especiais. Queremos sim, colocar em 

cheque  a questão da temporaridade. Até que ponto ela  é  respeitada e entendida 

pelos profissionais de educação?  

Horizontes de possibilidades para responder a este e outros  

questionamentos foram avistados na trajetória do curso de especialização em 

Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar oferecido pela 

UAB/UNB e por isso o meu interesse em investigar este tema. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1. Desenvolvimento Humano 
 

 
Há uma área da Psicologia chamada  “Psicologia do 

Desenvolvimento”que tem como objetivo compreender os processos de 

mudanças progressivas pelas quais o indivíduo passa desde o nascimento até a 

idade adulta, a partir de heranças biológicas e sua constante interação com o 

ambiente, com a cultura (KELMAN, 2010). A Psicologia do Desenvolvimento 

foi e ainda é um capítulo que interessa sobremaneira o campo da Educação, pois 

o desenvolvimento das crianças e dos jovens é uma preocupação por demais 

importante. 

O estudo do desenvolvimento do ser humano constitui uma área do 

conhecimento da Psicologia cujas proposições nucleares concentram-se no 

esforço de estudar como o ser humano se desenvolve. Tal esforço, conforme 

mostra a  linha evolutiva da Psicologia tem culminado na elaboração de várias 

teorias que procuram reconstituir, a partir de diferentes metodologias e pontos de 

vistas, as condições de produção da representação do mundo e de suas 

vinculações com as visões de mundo e de homem dominantes em cada momento 

histórico da sociedade.  

Dentre essas teorias, a de Jean Piaget (1896-1980), não foge à regra, na 

medida em que ela busca como as demais, compreender o desenvolvimento do 

ser humano. No entanto, ela se destaca de outras pelo seu caráter inovador 

quando introduz uma 'terceira visão' representada pela linha interacionista. Para 

ele, o conhecimento acontece por meio da interação entre o organismo humano e 

o ambiente. Portanto, concorda em parte com os teóricos maturacionistas, sem 

considerar que a potencialidade do ser humano é inata. Não concorda que o 

organismo dependa exclusivamente da maturação. 

 Outro ponto importante a ser considerado segundo estudiosos (LA 

TAILLE, 1992; RAPPAPORT, 1981; FURTADO et. al.,1999; COLL, 1992; 

etc.)  é o de que o modelo piagetiano prima  pelo rigor científico de sua 

produção, ampla e consistente ao longo de 70 anos, que trouxe contribuições 
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práticas importantes, principalmente, ao campo da Educação - muito embora, 

curiosamente  aliás, a intenção de Piaget não tenha propriamente incluído a idéia 

de formular uma teoria específica de aprendizagem. 

Vigotski, psicólogo russo que morreu prematuramente em 1934, por 

tuberculose, aos trinta e oito anos, trouxe uma nova perspectiva de olhar às 

crianças: 

“Segundo Vygotsky, as leis que vigoram o desenvolvimento da pessoa com 

deficiência mental são as mesmas que regem o desenvolvimento das demais 

pessoas. Aspecto este também presente nos processos educacionais 

(VYGOSTKY, 1997, 2003). Para ele, a criança cujo desenvolvimento foi 

comprometido por alguma deficiência, não é menos desenvolvida do que as 

crianças „normais‟, porém é uma criança que se desenvolve de outra maneira. 

Isto é, o desenvolvimento, fruto da síntese entre os aspectos orgânicos, 

socioculturais e emocionais, manifesta-se de forma peculiar e diferenciada 

em sua organização sociopsicológica. Assim, não podemos avaliar suas ações 

e compará-las com as demais pessoas, pois cada pessoa se desenvolve de 

forma única e singular.” (PLETSCH & BRAUN, 2008). 

 

O teórico pretendia uma abordagem que buscasse a síntese do homem 

como ser biológico, histórico e social. Ele sempre considerou o homem inserido 

na sociedade e, sendo assim, sua abordagem sempre foi orientada para os 

processos de desenvolvimento do ser humano com ênfase da dimensão sócio 

histórica na interação do homem com o outro no espaço social. Sua abordagem 

sócio-interacionista buscava caracterizar os aspectos tipicamente humanos do 

comportamento e elaborar hipóteses de como as características humanas se 

formam ao longo da história do indivíduo (VIGOTSKI, 1996). Vigotski [et. al.] 

(1988) acredita que as características individuais e até mesmo suas atitudes 

individuais estão impregnadas de trocas com o coletivo, ou seja, mesmo o que 

tomamos por mais individual de um ser humano foi construído a partir de sua 

relação com o indivíduo. Suas maiores contribuições estão nas reflexões sobre o 

desenvolvimento infantil e sua relação com a aprendizagem em meio social, e 

também o desenvolvimento do pensamento e da linguagem.  
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1.2. Um Pouco Sobre Inclusão 

  

Fazendo um resgate da história da inclusão veremos que ela é bem 

recente na sociedade. E, se no mundo, a inclusão é recente, no Brasil ela é mais 

ainda. O que fez com que esta inclusão demorasse tanto tempo para ocorrer, foi 

o preconceito. Entretanto, o preconceito para com os deficientes não surgiu em 

nossa sociedade, ele é tão antigo como a própria existência humana.  

A narrativa de acontecimentos dos principais fatos que envolvem a nossa 

sociedade evidencia infinitos relatos sobre a exclusão. Desde o surgimento da 

espécie humana, passando pela Grécia Antiga, em episódios lamentáveis da 2ª 

Guerra Mundial e infelizmente até os nossos dias atuais. 

Em respeito à cultura de tribos africanas e indígenas, assistimos chacinas 

de crianças e até mesmo jovens e adultos que pagam com sua própria vida, o 

preço de nascer com deformidades. Vejamos um exemplo:  

Nós matamos os cães danados, os touros ferozes e indomáveis, degolamos as 

ovelhas doentes com medo que infectem o rebanho, asfixiamos os recém-

nascidos mal constituídos; mesmo as crianças, se forem débeis ou anormais, 

nós a afogamos: não se trata de ódio, mas da razão que nos convida a separar 

das partes sãs aquelas que podem corrompê-las.(Sêneca, Sobre a Ira, I, XV) 

[2].   

A Eugenia, entendida como o aperfeiçoamento da espécie, foi um 

movimento internacional, criado por Francis Galton (1822-1911), que  legalizou 

a exclusão social e acentuou a desumanização das pessoas, pois defendia a teoria 

que as espécies se transformavam por seleção natural, devendo existir raças 

distintas de pessoas que seriam definidas como inferiores e superiores. Essa 

cruel teoria foi adotada pelos nazistas que idealizavam uma raça superior, os 

arianos, e para isso não mediam esforços para exterminar todos aqueles que 

apresentavam algum desvio de forma física ou social: deficientes físicos e 

mentais, judeus, negros, ciganos... (KELMAN, 2010, p.35). 

A inclusão tão debatida por todos nós teve origem em meados do século 

XX, com a Declaração dos direitos humanos, de 1948. Esse documento foi um 

processo originário do esforço da sociedade para conquistar a igualdade de 

direitos e dignidade a todos. O ideal que ela estabelece é um direito pluralista  e  
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universal, “ordenado precisamente ao redor dos direitos fundamentais de toda 

pessoa humana”( DELMAS-MARTY,1999,p.106). 

Países contemporâneos alcançaram grandes progressos em termo de 

mobilidade social (COELHO, 2010). Fatos concretos são constatados  na pessoa 

do atual presidente dos EUA, na atual presidenta do Brasil e em seu  ex-

presidente. Pessoas  de origem humilde que carregam  estigmas latentes de  

exclusão: raça, gênero, origem, religião, pobreza, e deficiência. No entanto, não 

podemos nos iludir acreditando que vivemos em um mundo onde não há 

exclusão social, onde as diferenças coexistem tranquilamente.                

Nosso país tem caminhado a passos largos na direção da inclusão. Com a 

Constituição Federal de 1988  conseguimos   considerável avanço na área 

educacional, pois esta lei  respalda e propõe investimentos   expressivos para a 

educação escolar, elege a cidadania e a dignidade humana (art.1º, incisos II e III)    

como um dos seus objetivos fundamentais: a promoção do bem estar de todos, 

sem preconceito de origem, raça, sexo, cor idade e quaisquer outras formas de 

discriminação (art.3º, inciso IV). Assegura o direito à igualdade (art.5º) e 

discorre  no artigo 205 e seguintes, do direito de todos à educação. Esse direito 

deve visar “ o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e 

sua qualificação para o trabalho. Além disso, garante igualdade de condições e 

acesso e permanência na escola.” (art.206, inciso I). 

 Consideramos que  somente esta lei seria capaz de nos arremessar para 

consideráveis transformações no campo da inclusão, onde as instituições 

escolares brasileiras passariam a reconsiderar a educação como um direito de 

todos, independente de suas necessidades especiais.  

Contudo, em 1996 passamos  a contar com uma lei única para a 

Educação. Uma norma que não só defende  o acesso e permanência na escola , 

como assegura que é obrigação do Estado propiciar o acesso e permanência de 

todos os educandos em escolas públicas. Estamos falando da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB de 1996), que trata  no seu capítulo V, 

especificadamente, da Educação Especial; definindo-a como modalidade de 

ensino para pessoas com necessidades especiais.  
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Além dessa lei exclusiva para a Educação, nosso país integra à sua 

legislação documentos internacionais como a Declaração de Salamanca, ocorrida 

em 1994, na Espanha, defendendo uma educação para todos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

A Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) é uma resolução das 

Nações Unidas que trata dos princípios, política e prática em educação especial. 

Adotada em Assembléia Geral, apresenta os Procedimentos-Padrões das Nações 

Unidas para a Equalização de Oportunidades para Pessoas Portadoras de 

Deficiências. É considerada mundialmente um dos mais importantes documentos 

que visam a inclusão social, juntamente com a Convenção sobre os Direitos da 

Criança (1988) e da Declaração Mundial sobre Educação para Todos (1990). Faz 

parte da tendência mundial que vem consolidando a educação inclusiva. A sua 

origem é atribuída aos movimentos em favor dos direitos humanos e contra 

instituições segregacionistas, movimentos iniciados a partir das décadas de 1960 

e 1970. 

Para termos uma noção real da situação escolar da pessoa com  

deficiência  no Brasil, seria necessário que soubéssemos o número exato dessa 

população. Pois, a partir da comparação entre o número de habitantes brasileiros 

deficientes e o número de matrícula dos mesmos em instituições de ensino, 

poderíamos analisar se estas pessoas estariam sendo atendidas e recebendo uma 

educação de qualidade. 

Somente na última década foi possível o acompanhamento desses 

indicadores. 

Através do Censo Escolar/MEC/INEP, realizado anualmente em todas as 

instituições de ensino que oferecem educação básica, podemos dimensionar o 

acesso à educação básica, matrículas na rede pública de ensino, entradas de 

novos alunos nas classes comuns, oferta do Serviço Especializado de Apoio à 

Aprendizagem, acessibilidade nos prédios escolares, municípios com matrículas 

de alunos com necessidades educativas especiais, escolas com acesso ao ensino 

regular e formação dos profissionais da área de educação para o atendimento às 

necessidades educacionais especiais dos alunos. 

 Ao recolher dados referentes ao número geral de matrículas, à oferta da 

matrícula nas escolas públicas, escolas particulares e instituições de ensino sem 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1994
http://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_especial
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Conven%C3%A7%C3%A3o_sobre_os_Direitos_da_Crian%C3%A7a&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Conven%C3%A7%C3%A3o_sobre_os_Direitos_da_Crian%C3%A7a&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Declara%C3%A7%C3%A3o_Mundial_sobre_Educa%C3%A7%C3%A3o_para_Todos&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_inclusiva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_humanos
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1960
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
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fins lucrativos, às matrículas em classes especiais, ao número de educandos do 

ensino regular com atendimento educacional especializado; às matrículas 

conforme tipo de deficiência, transtornos do desenvolvimento, síndromes e altas 

habilidades/ superdotação, etc. o Censo Escolar compõe os indicadores no 

campo da educação especial 

 Nos anos de 2004 e 2007 foram realizadas significativas  mudanças no 

instrumento de pesquisa do Censo, que passou a considerar  a série ou ciclo 

escolar dos alunos identificados no campo da educação especial, possibilitando 

monitorar o percurso escolar e transformou o seu formulário impresso em um 

sistema de informações on-line, o Censo Web, que qualifica o processo de 

manipulação e tratamento das informações, permite atualização dos dados dentro 

do mesmo ano escolar, bem como possibilita o cruzamento com outros bancos 

de dados, tais como os das áreas de saúde, assistência e previdência social. 

Também foram  realizadas alterações que ampliam o universo da pesquisa, 

reunindo informações individualizadas dos alunos, das turmas, dos professores e 

da escola. (MEC/SEESP,2007). 

Com relação aos dados da educação especial, o Censo Escolar registra uma 

evolução nas matrículas, de 337.326 em 1998 para 700.624 em 2006, 

expressando um crescimento de 107%. No que se refere ao ingresso em 

classes comuns do ensino regular, verifica-se um crescimento de 640%, 

passando de 43.923 alunos em 1998 para 325.316 em 2006 

(MEC/SEESP,2007.p,6). 

                        Concluímos este capítulo com a afirmação de Kelman (2010, p.6) 

Para que os valores do respeito à diferença possa ocorrer, é necessário formar 

crianças que desde pequenas aprendam e aceitem padrões de comportamento 

diferentes dos seus. Nesse sentido, a família e posteriormente a escola, 

ocupam o papel de ajustar a criança a padrões desejados socialmente: bons 

níveis de escolarização, atitudes orientadas positivamente para as práticas 

culturais que se desenvolvem dentro de determinado contexto social... 
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1.3. Implantação dos ciclos x Inclusão   

 

Muitas foram as tentativas de implantação dos ciclos nos anos 80 e 90, 

mas somente na última década essa idéia se concretizou de fato. Devemos o 

êxito de tal conquista à incorporação da legislação do que já se manifestava em 

diversos sistemas de ensino no nosso país. Com a LDB (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação) novos horizontes foram  avistados para organização das 

turmas na escola. É  o que prevê, por exemplo o seu artigo 23 ao afirmar: 

[...] a educação básica poderá organizar-se em ciclos, alternância regular de 

períodos de estudo, grupos não seriados, com base na idade, na competência 

e em outros critérios ou por forma diversa de organização, sempre que o 

interesse do ensino aprendizagem assim o recomendar.  

Mainardes (2001) ao estudar sobre os ciclos e progressão continuada no 

Brasil concluiu que esse sistema prioriza o processo do desenvolvimento 

humano, sua evolução, características e peculiaridades. Corresponde à intenção 

de regularizar a demanda escolar. 

Embasados em dados do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa (INEP) 

podemos afirmar que até o ano de 2000 somente 18% das escolas de ensino 

fundamental haviam aceitado esse regime. Naquele período, os sistemas 

estaduais convergiam 45,5 dessa oferta e os municípios, 13.2%. 

Ao realizar uma análise documental, Gomes (2004) exibe um balanço 

geral sobre ciclos nos últimos 15 anos. O conceituado autor reconhece a 

pontualidade em todas as investigações e que estas se concretizam em trabalhos 

acadêmicos organizados nas regiões brasileiras mais desenvolvidas. Ele afirma 

que o vestígio da seriação se perpetua no regime de ciclos. Apesar das distorções 

e incompreensões, o sistema de ciclos não foi desamparado, mas teve sua 

experiência ampliada. Nesse sentido afirma: 

Apesar das diferentes administrações públicas e dos  partidos que ascenderam 

ao poder e de eventuais recuos, estabeleceu-se uma constância curiosa pela 

qual pelo menos um relatório, em que pese reconhecer os graves percalços da 

experiência, recomenda que ela seja alargada ainda mais. (GOMES, 2004, p. 

40)  
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Conforme determinação do Plano Nacional de Educação (PNE) cabe, 

exclusivamente à União, o cumprimento da meta de Ensino Fundamental para 

nove anos  com início aos 6 anos (Meta 2, Cap. Do Ensino Fundamental). De 

acordo com o art. 9o da LDB, é dever do Ministério da Educação, em 

consonância com estados, municípios e o Distrito Federal, as competências e 

diretrizes para a educação básica. 

Visando a implantação do Ensino Fundamental de 9 anos, prevista pelo 

Governo Federal, surge no Distrito Federal, um projeto elaborado pela SEDF 

denominado Bloco Inicial de Alfabetização- BIA, “cujo objetivo geral é  

reestruturar o Ensino Fundamental de 9 anos, garantindo à criança, a partir dos 6 

anos de idade, a aquisição da alfabetização/ letramento na perspectiva da 

ludicidade e do desenvolvimento global”.(GDF,2006 , p.11, apud MIETO 2010). 

 

Usamos o termo letramento com referência ao conjunto de práticas sociais 

que têm a escrita com instrumento de mediação simbólica em diferentes 

contextos para atingir diferentes objetivos. O processo de Letramento diz 

respeito a práticas discursivas culturais e é constituído por eventos de uso, em 

que a leitura e a escrita das pessoas não é apenas orientada pela 

escolarização, (Kleiman 1995; Matencio, 2000; Terzi, 1995).Os usos e as 

funções sociais da escrita de uma sociedade e de comunidades são 

desenvolvidas ao longo de suas histórias de acordo com as diferentes 

situações, sociocomunicativas, cabendo á escola oportunizar práticas 

dialógicas em que os princípios de diferentes contextos situacionais possam 

ser vividos pelos alunos. (BARBATO, 2008, p.23). 

 

O BIA prevê que os três primeiros anos de escolaridade sejam  contínuos 

e ininterruptos, isto é sem reprovação. Durante este período a criança adquirirá 

conhecimentos nas áreas das Ciências Sociais, das Ciências Naturais, das 

Noções Lógico Matemáticas e das Linguagens. O projeto admite crianças desde 

os 6 anos de idade, conforme Lei 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, o que requer 

de nós, profissionais de educação, os seguintes cuidados: 

A inclusão de crianças de seis anos no ensino fundamental requer diálogo 

entre educação infantil e ensino fundamental, diálogo institucional e 

pedagógico, dentro da escola e entre as escolas, com alternativas curriculares 

claras. (BEAUCHAMP, 2006,p.20) 

 

Além de não permitir reprovação nos três primeiros anos de escolaridade, 

este projeto apresenta outros preceitos metodológicos: formação continuada dos 
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profissionais de educação, agrupamentos e reagrupamentos ( como 

empreendimentos coletivos), projetos interventivos, enturmação dos alunos por 

idade cronológica,  as quatro práticas da alfabetização (KLEIN 2002, citado por 

GDF, 2006, apud MIETO, 2010); a avaliação formativa no processo do ensino 

aprendizagem. 

Assim, todas as regionais de ensino do Distrito Federal, gradativamente, 

aderiram ao ensino fundamental de nove anos, conforme exigência da Lei. A 

informação é da Secretaria de Educação do DF. Com a nova diretriz, todas as 

crianças de seis anos são matriculadas no primeiro ano e a antiga primeira série 

passa a ser o segundo ano. 

Ampliando  o tempo dos anos de quatro para cinco anos no ensino 

fundamental, de acordo com o Ministério da Educação – MEC ( BRASIL, 

2004),  possibilitamos um período maior para a aprendizagem própria desta fase. 

Inúmeros são os argumentos que se apresentam em favor desta tomada de 

decisão: de acordo com estudos, crianças que iniciam sua vida escolar antes dos 

sete  anos  apresentam  maior desempenho que as demais, além de ser 

alfabetizada  no tempo previsto, o que evita a proliferação de analfabetos 

funcionais. 

Toda teoria apresentada é encantadora, porém...  Como educadora de 

escola inclusiva tenho observado que não há respeito aos alunos com  

necessidades especiais dentro deste ciclo, muitas vezes este aluno necessita de 

um tempo maior de permanência em determinada ano que lhe é negada 

covardemente em respeito ao BLOCO, daí a necessidade de se buscar meios que 

garantam a permanência, se necessário, dos  alunos    com necessidades 

educativas especiais- ANEEs em determinada etapa do  BIA. 

Consideramos  então que, corresponder às necessidades educativas das 

crianças com deficiência ou com dificuldades de aprendizagem médias e 

severas, exige a flexibilização do sistema de ensino. “O Decreto-Lei n° 319/91 é 

uma tentativa de corresponder a esse requisito ao estabelecer no seu articulado 

regime educativo especial.” (MONIZ PEREIRA, 1993). 

Existem, porém alternativas a esse modo de pensar e ações conseqüentes 

a ela. Uma maneira de combater essa visão marginalizadora é acreditando que 
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essas populações são capazes de conseguir o que precisam,  incentivando que 

participem de atividades,  afim  de melhorar a habilidade motora e a aptidão 

física bem como a capacidade de pensar e agir concomitantemente e, 

desenvolver também suas potencialidades criativas, sócio-afetivas e espontâneas 

( VARGAS,2000), mesmo que para isso necessitem de mais tempo para 

conquistá-las. 

Com a perspectiva de contribuir efetivamente para o desenvolvimento 

dos nossos educandos, tanto na área psicomotora, cognitiva ou  social, cabe a 

nós, educadores, ampliar nosso olhar na tentativa de facilitar ou até mesmo 

garantir a sua autonomia. 

 Pensar em interação social, qualidade de vida e conquista da cidadania da 

pessoa com necessidades especiais sem passar por uma melhor consciência 

de suas limitações, é não investir na totalidade do ser humano, é manter o 

ideário cartesiano que há bases para crenças na incompetência da pessoa 

(OLIVEIRA [et.al],2002). 

 

1.4. Adaptações Curriculares: Uma luz no fim do túnel? 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), foram elaborados com 

base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996. Seu principal 

objetivo é   orientar a respeito de estratégias para a educação de alunos com 

necessidades especiais. Para isso, elaborou um material didático-pedagógico 

intitulado “Adaptações Curriculares” que se inserem na concepção da escola 

inclusiva defendida na Declaração de Salamanca.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) foram inspirados e 

embasados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Seu maior objetivo 

é orientar a respeito das estratégias para a educação de alunos com necessidades 

especiais; para tanto, elaborou e implantou as “Adaptações Curriculares” ( 

material didático pedagógico) que vai de encontro à concepção da escola 

inclusiva defendida na Declaração de Salamanca. 

Vista como uma proposição nova e abrangente os PCNs  se esforçam em 

interagir ensino e sociedade, não nutre intenções de impor normas, apenas abre 
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um leque de possibilidades para atingir objetivos, transformar a didática e 

redimensionar conteúdos. 

Como Ensinar? O que ensinar? Para que ensinar? A relação entre 

currículo e o conhecimento escolar a muito vem sendo objeto de inúmeras 

pesquisas. Lopes (1997) entrelaça, estreita a relação entre escola e cultura. Ele 

traz à tona questões sobre os princípios, hipóteses e resultados, enfim, sobre a 

teoria da ciência acerca do conhecimento e sua relação. 

A orientação proposta nos PCNs reconhece a importância da participação 

construtiva do aluno e, ao mesmo tempo, da intervenção do professor para a 

aprendizagem de conteúdos específicos que favoreçam o desenvolvimento 

das capacidades necessárias à formação do indivíduo. Ao contrário de uma 

concepção de ensino e aprendizagem como um processo que se desenvolve 

por etapas, em que a cada uma delas o conhecimento é acabado, o que se 

propõe é uma visão de complexidade e da provisoriedade do conhecimento. 

De um lado, porque o objeto do conhecimento é complexo de fato e reduzi-lo 

seria falsificá-lo; de outro, porque o processo cognitivo não acontece por 

justaposição, senão por reorganização do conhecimento. É também 

provisório, uma vez que não é possível chegar de imediato ao conhecimento 

correto, mas somente por aproximações sucessivas que permitem sua 

reconstrução. ( PCNs, 1997, p.44)  

 

As Adaptações Curriculares são recursos especiais educacionais que 

possibilitam tornar a aprendizagem viável para alunos com necessidades 

especiais. Não podem ser encaradas como soluções paliativas  para “males 

diagnosticados” nos alunos, nem justificam a cristalização do ato pedagógico 

igualmente produzido para todos na sala de aula.  

Devem ser destinadas aos que necessitam de serviços e/ou situações especiais 

de educação, realizando-se, preferencialmente, em ambiente menos restrito e 

pelo menor período de tempo, de modo a favorecer a promoção do aluno a 

formas cada vez mais comuns de ensino. (PCNs, 1998, p.34) 

 

  Não se cria um novo Currículo para o aluno que apresenta 

peculiaridades especiais, nem se propaga a idéia de que as instituições de ensino 

tem uma estrutura idealizada ou que realiza um fazer pedagógico adequado a 

que o aluno deve se adequar. 

Utiliza-se o mesmo Currículo de forma dinâmica, mutável e passível de 

ampliação. Tanto aluno como a instituição de ensino devem   se redimensionar  
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com o intuito de, juntos, alcançarem uma  dimensão totalizada da escola, 

conquistando uma educação para todos(PCNs, 1998, p.33).   

Constatemos a seguir os tipos de adaptações possivelmente necessárias e 

o que se pretende obter com a utilização dessas medidas. Podemos dividi-las em 

duas em duas classes: 

 

-Adaptações curriculares não significativas – São todas as pequenas 

interferências realizadas no currículo regular. O professor facilmente as realiza 

em seu planejamento diário, pois requer ajustes menores dentro do contexto da 

sala de aula (PCNs,1998,p.35) 

  

 

QUADRO I 

Adaptações Não Significativas do Currículo 

 

 Organizativas 

Organização de agrupamentos 

Organização didática 

Organização do espaço 

 Relativas aos objetivos e conteúdos 

Priorização de áreas ou unidades de conteúdos 

Priorização de tipos de conteúdos 

Priorização de objetivos 

Seqüenciação 

Eliminação de conteúdos secundários 

 Avaliativas 

Adaptação de técnicas e instrumentos 

Modificação de técnicas e instrumentos 

 Nos procedimentos didáticos e nas atividades 

Modificação de procedimentos 

Introdução de atividades alternativas às previstas 

Introdução de atividades complementares às previstas 

Modificação do nível de complexidade das atividades 
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Eliminando componentes 

Seqüenciando a tarefa 

Facilitando planos de ação 

Adaptação dos materiais 

Modificação da seleção dos materiais previstos 

 Na temporalidade 

Modificação da temporalidade para determinados objetivos e conteúdos  

previstos. 

Fonte: Manjón, op. cit., 1995, p. 89 

 

-.Adaptações Curriculares Significativas- São realizadas em menor proporção. 

Atendem às necessidades especiais dos alunos que apresentam um quadro mais 

severo nas suas potencialidades (PCNs,1998,p.38-39) 

 

 

QUADRO II 

Adaptações Curriculares Significativas 

 

 

Elementos curriculares modalidades adaptativas 

 Objetivos 

Eliminação de objetivos básicos 

Introdução de objetivos específicos, complementares e/ou alternativos 

 Conteúdos 

Introdução de conteúdos específicos, complementares ou alternativos; 

Eliminação de conteúdos básicos do currículo 

 Metodologia e Organização Didática 

Introdução de métodos e procedimentos complementares e/ou alternativos 

de ensino e aprendizagem 

Organização 

Introdução de recursos específicos de acesso ao currículo 

 Avaliação 
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Introdução de critérios específicos de avaliação 

Eliminação de critérios gerais de avaliação 

Adaptações de critérios regulares de avaliação 

Modificação dos critérios de promoção 

 Temporalidade 

Prolongamento de um ano ou mais de permanência do aluno na mesma 

série ou no ciclo (retenção) 

Fonte: Manjón, op. cit., 1995, p. 89 

 

1.5. O Processo Avaliativo 

 

Todo professor concorda que Avaliar é um exercício complexo e 

extremamente difícil. Aprovar ou reter um aluno em determinada série ou ciclo 

então,  é incontestavelmente preocupante, muitos gastariam de não realizar tal 

exercício, pois através dessa decisão podemos selar para sempre o destino dos 

nossos alunos. A retenção pode comprometer o futuro do indivíduo e da sua 

família, condenando-os à exclusão social. 

Se Avaliar se constitui tarefa tão árdua, para que  realizá-la? Segundo 

estudos realizados por Kraemer (1996) podemos constatar que: 

Na visão de Miras e Solé (1996, p. 375), os objetivos da avaliação são 

traçados em torno de duas possibilidades: emissão de “um juízo sobre uma 

pessoa, um fenômeno, uma situação ou um objeto, em função de distintos 

critérios”, e “obtenção de informações úteis para tomar alguma decisão”. 

Para Nérici (1977), a avaliação é uma etapa de um procedimento maior que 

incluiria uma verificação prévia. A avaliação, para este autor, é o processo de 

ajuizamento, apreciação, julgamento ou valorização do que o educando 

revelou ter aprendido durante um período de estudo ou de desenvolvimento 

do processo ensino/aprendizagem.  

Segundo Bloom, Hastings e Madaus (1975), a avaliação pode ser considerada 

como um método de adquirir e processar evidências necessárias para 

melhorar o ensino e a aprendizagem, incluindo uma grande variedade de 

evidências que vão além do exame usual de „papel e lápis‟.  

É ainda um auxílio para classificar os objetivos significativos e as metas 

educacionais, um processo para determinar em que medida os alunos estão se 

desenvolvendo dos modos desejados, um sistema de controle da qualidade, 

pelo qual pode ser determinada etapa por etapa do processo 

ensino/aprendizagem, a efetividade ou não do processo e, em caso negativo, 

que mudanças devem ser feitas para garantir sua efetividade.  
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Tais compreensões nos arremetem às conclusões que modificam idéias 

defendidas por muitos de nós: o foco do aluno deve ser a aprendizagem, e que 

ela aconteça de forma prazerosa e proveitosa. A avaliação nada mais é que um 

auxílio para se saber se os objetivos definidos foram alcançados com sucesso,  e 

quais as ações  devidas para fazê-lo compreender o mundo em que vive, 

capacitando-o a transformá-lo.  

Com relação  ao processo avaliativo de alunos com necessidades 

especiais os PCNs nos lembram:  

“Quando relacionado ao aluno, em face de suas necessidades especiais, o 

processo avaliativo deve focalizar: 

 os aspectos do desenvolvimento (biológico, intelectual, motor, emocional, 

social, comunicação e linguagem); 

 o nível de competência curricular (capacidades do aluno em relação aos 

conteúdos curriculares anteriores e a serem desenvolvidos); 

 o estilo de aprendizagem (motivação, capacidade de atenção, interesses 

acadêmicos, estratégias próprias de aprendizagem, tipos preferenciais de 

agrupamentos que facilitam a aprendizagem e condições físico-ambientais 

mais favoráveis para aprender). 

Quando direcionado ao contexto educacional, o processo avaliativo deve 

focalizar: 

 o contexto da aula (metodologias, organização, procedimentos didáticos, 

atuação do professor, relações interpessoais, individualização do ensino, 

condições físico ambientais, flexibilidade curricular etc.); 

 O contexto escolar(projeto pedagógico, funcionamento da equipe docente e 

técnica, currículo, clima organizacional gestão etc.). 

 Quando direcionado ao contexto familiar, o processo avaliativo deve 

focalizar, dentre outros aspectos: 

 as atitudes e expectativas com relação ao aluno; 

 a participação na escola; 

 o apoio propiciado ao aluno e à sua família; 

 as condições socioeconômicas; 
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 as possibilidades e pautas educacionais; 

 a dinâmica familiar. 

 

Quanto à promoção dos alunos que apresentam necessidades especiais, o 

processo avaliativo deve seguir os critérios adotados para todos os demais ou 

adotar adaptações, quando necessário. 

Alguns aspectos precisam ser considerados para orientar a promoção ou a 

retenção do aluno na série, etapa, ciclo (ou outros níveis): 

 a possibilidade de o  aluno ter acesso às situações escolares regulares e com 

menor necessidade de apoio especial; 

 a valorização de sua permanência com os colegas e grupos que favoreçam o 

seu desenvolvimento, comunicação, autonomia e aprendizagem; 

 a competência curricular, no que se refere à possibilidade de atingir os 

objetivos e atender aos critérios de avaliação previstos no currículo adaptado; 

 o efeito emocional da promoção ou da retenção para o aluno e sua família. 

A decisão sobre a promoção deve envolver  mesmo grupo responsável 

pela elaboração das adaptações curriculares do aluno.” (PCNs,1998,p.57-58). 

Salientamos que o aluno com  necessidades  especiais se desenvolve de 

forma qualitativa diferenciada, necessitando, em alguns casos, de um tempo 

também diferenciado,  não podendo ser visto como inferior ou incapaz de 

aprender.  

Não partimos de sentimentos de piedade ou comiseração, nem 

levantamos a bandeira da retenção para alunos com necessidades especiais 

incluídos no Bloco Inicial de Alfabetização, apenas buscamos assegurar 

conquistas alcançadas em longos anos de exclusão e assim buscarmos  

soluções para necessidades específicas de alguns alunos, principalmente, os 

que apresentam limitações mentais. Para isso, são necessárias algumas 

estratégias adaptativas: 

 

_mudar a temporalidade dos objetivos, conteúdos e critérios de avaliação, 

isto é, considerar que o aluno com necessidades especiais pode alcançar os 

objetivos comuns ao grupo, mesmo que possa requerer um período mais 

longo de tempo. De igual modo, poderá necessitar de período variável para o 

processo de ensino aprendizagem e o desenvolvimento de suas habilidades; 
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_ mudar a temporalidade das disciplinas do curso, série ou ciclo, ou seja, 

cursar menos disciplinas durante o ano letivo e, desse modo, estender o 

período de duração do curso, série ou ciclo que freqüenta; 

(PCNs,1998,p.51) 

 

Ajustes no processo educacional como a temporalidade serão capazes de 

fortalecer e possibilitar  a inclusão.”É importante observar que as adaptações 

focalizam as capacidades , o potencial, a zona de desenvolvimento proximal 

(nos termos de Vigotski) e não se centralizam nas deficiências e limitações do 

aluno, como ocorria”(PCNs,1998,p.38). 
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2. OBJETIVOS 

 

 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Analisar como tem sido compreendida e empregada a “temporalidade” para 

crianças com necessidades especiais  dentro do BIA(Bloco Inicial de 

Alfabetização) 

 

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 
 

 

 Analisar as práticas avaliativas adotadas no Bloco Inicial de 

Alfabetização que resultam na promoção ou retenção do aluno; 

 Verificar como os profissionais de educação interpretam a 

“temporalidade”. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Fundamentação Teórica da Metodologia 

O trabalho proposto foi desenvolvido através da pesquisa qualitativa, isto 

é,  buscamos entender um problema específico em profundidade, ao invés de 

estatísticas, regras e outras generalizações; trabalhamos com descrições, 

comparações e interpretações, pois pesquisas qualitativas estimulam os 

entrevistados a pensar e falar livremente sobre algum tema, objeto ou conceito. 

Esse tipo de estudo faz emergir aspectos subjetivos, suscita a explicitação de 

motivações às vezes inconscientes, de forma espontânea. É uma abordagem que 

busca revelar opiniões, comportamentos e/ou atitudes latentes dos indivíduos.  

3.2. Contexto da Pesquisa 

 

Realizamos a pesquisa em duas escolas públicas inclusivas da Secretaria 

de Educação do D.F, atendidas pela mesma Diretoria Regional de Ensino. A 

necessidade de pesquisarmos  em diferentes escolas se dá em função da não 

existência de turmas inclusiva em diferentes anos numa  mesma escola. 

A escola A atende seus alunos em turnos distintos, sendo cinco turmas no 

matutino e seis no vespertino. Dessas onze turmas, oito pertencem ao BIA 

(Bloco Inicial de Alfabetização). 

 Considerada escola possuidora de privilégios por  abrigar a equipe  

responsável pelo Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem da região. 

Este serviço atua na promoção de ações que viabilizam a reflexão e 

conscientização de funções, papéis e responsabilidades dos atores da escola, 

principalmente, professores e gestores, bem como no apoio à equipe escolar, 

favorecendo a apropriação de conhecimentos, o desenvolvimento de recursos e 

habilidades que viabilizem a oxigenação  a renovação das práticas educativas ( 

ARAÚJO,2003; MARINHO – ARAÚJO &  ALMEIDA, 2005); possuir  um 

grande número de profissionais especializados  na área de inclusão, além de 

orientadora, coordenadoras e direção composta por todos os integrantes. Limita-

se em uma vasta área livre, sala de apoio em pleno funcionamento, com 

profissional altamente conceituada.  
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Esta instituição conta com sete alunos com necessidades especiais, 

devidamente diagnosticados:  

 

CARACTERÍSTICA QUANTITATIVO 

Dislexia 01 

Deficiência Física 01 

Deficiência  Intelectual 05 

 

A escola B funciona em regime integral. Atende todos os alunos no turno 

matutino com atividades curriculares e no contra-turno, desenvolve atividades de 

ordem recreativa, cultural e social.  

É composta de nove turmas, sendo seis delas do BIA, possui um número 

significativo de crianças portadoras de necessidades especiais:  

 

CARACTERÍSTICA QUANTITATIVO 

TGD 

(Transtorno Global do Desenvolvimento) 

01 

Autismo 01 

 Síndome de Down 02 

Deficiência  Física 03 

Deficiência Intelectual 03 

 

 

 

3.3. Participantes  

 

Participante Idade Cargo Grau de 

instrução 

Curso na área 

de inclusão 

Tempo de 

magistério 

Experiência 

com 

Educação 

Especial 

Escola 

Pesquisadora 39 

anos 

Professora Pós -

graduação 

(cursando) 

Inclusão 

Escolar 

20 anos 1 ano ------ 

A 46 Professora Pós  - Inclusão 20 anos 5 anos A 
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anos graduação Escolar 

B 41 

anos 

Diretora Pós - 

graduação 

Educação 

Especial 

24  anos 5 anos A 

C 43 

anos 

Professora Superior 

Completo 

----------- 13 anos 1 ano A 

D 37 

anos 

Professora/ 

Sala de 

Recursos 

Pós - 

graduação 

Atendimento 

Especializado/ 

Escola 

Inclusiva 

18 anos ------------ A 

E 40 

anos 

Vice - 

Diretora 

Pós - 

graduação 

Inclusão nas 

séries Iniciais 

24 anos 7 anos B 

F 39 

anos 

Professora Pós - 

graduação 

Especialização 

em Educ. 

Inclusiva, 

Autismo, 

DV... 

15 anos 8 anos  B 

G 48 

anos 

Professora/ 

Sala de 

Recursos 

Pós - 

graduação 

TGD- Módulo 

IV- Inclusão 

Social 

20  anos 10 anos  B 

 

3.4. Materiais 

 

Para a realização deste trabalho os materiais utilizados foram: papéis, 

canetas para registros,  além de roteiros de entrevista (em anexo) que tinham o 

objetivo de conhecer a idade, função, graduação, área de 

formação/especialização, tempo de trabalho e de  experiência com inclusão dos 

profissionais de educação entrevistados, além de colher informações sobre 

possíveis conhecimentos na área de inclusão e do tema temporalidade. 

 

 

3.5. Instrumentos de Construção de Dados     

 

Com o objetivo de estruturar a pesquisa utilizamos um roteiro de 

entrevista versando sobre questões cruciais que norteariam nossa construção de 

dados: o que os profissionais da educação entrevistados acham da inclusão? 

Como avaliam seus alunos com necessidades especiais? Quais os conhecimentos 

que possuem sobre temporalidade? O que acham da promoção continuada 

adotada pelo BIA?... 

O roteiro de entrevista utilizado consta anexado no final deste trabalho. 
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3.6. Procedimentos de Construção de Dados 

 

Foram realizadas 6 (seis) visitas  em cada uma das duas  selecionadas 

para realização da pesquisa. Destas 6 visitas, a primeira  foi destinada para 

apresentação do termo: Coleta de Dados para Monografia. Todos os gestores 

mostraram muito interesse e empenho pelo estudo, além de autorizar a pesquisa, 

se colocaram à disposição. Em seguida, fizemos outra visita para  apresentamos 

o Termo de Livre Consentimento para ser assinado pelos profissionais 

selecionados.   

Na Escola A, por se tratar de uma instituição com profissionais 

conhecidos pela pesquisadora, a escolha dos entrevistados se deu em função da 

competência, compromisso e dedicação dos educadores mediante o atendimento 

dispensado aos alunos com necessidades especiais, aos olhos da entrevistadora. 

Já na escola B, após  serem instruídos das necessidades da pesquisa, os próprios 

gestores indicaram as pessoas.  

Quando ocorreu o contato direto com os entrevistados, no primeiro 

momento houve uma conversa informativa, sem perguntas pré- formuladas, onde 

entrevistador e entrevistado ficaram à vontade para discorrer sobre o assunto. 

Anotações de questões relevantes foram realizadas pelo pesquisador em bloco de 

anotações. 

As entrevistas  foram   respondidas através de questionário com 10 

perguntas, sendo 4 questões objetivas constando dados de identificação, de  

formação e  de experiência; as demais questões foram mais dissertativas e 

investigavam sobre conhecimento do profissional em INCLUSÃO, 

TEMPORALIDADE, PROMOÇÃO CONTINUADA E AVALIAÇÃO dos 

alunos com necessidades especiais.   

QUADRO 1-  mostra as visitas realizadas na ESCOLA “A” 

VISITA DATA MATERIAIS OBJETIVO DA VISITA  

1ª 06/12/2010 -Termo Coleta 

de Dados para 

- Apresentação da pesquisadora junto à 

direção da escola e entrega do Termo 
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Monografia. 

-Caneta  

Coleta de Dados para Monografia. 

2ª 08/12/2010 -Roteiro  de 

Entrevista e 

Termo de Livre 

Consentimento; 

-Lista com os 

nomes dos 

profissionais a 

serem 

entrevistados; 

 

- Apresentação para os gestores   do 

Roteiro da Entrevista a ser aplicado;  

-Relato dos nomes dos profissionais 

envolvidos na pesquisa; 

-Entrega dos  Termos de Livre 

Consentimento aos pesquisados. 

-Assinatura dos documentos 

3ª 09/12/2010 - Roteiro da 

Entrevista, 

caneta e bloco 

para maiores 

anotações. 

 

- Conversa informativa com o 

profissional “A”: objetivo da pesquisa; 

- Realização da entrevista. 

4ª 14/12/2010 - Roteiro da 

Entrevista, 

caneta e bloco 

para maiores 

anotações. 

-Conversa Informativa com o 

profissional “B”: objetivo da pesquisa. 

- Realização da entrevista. 

5ª 15/12/2010 - Roteiro da 

Entrevista, 

caneta e bloco 

para maiores 

anotações. 

-Conversa informativa com o 

profissional “C”: objetivo da pesquisa. 

-Realização da entrevista. 

 

6ª 16/12/2010 - Roteiro da 

Entrevista, 

caneta e bloco 

-Conversa informativa com o 

profissional “D”: objetivo da pesquisa. 

- Realização da entrevista. 
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para maiores 

anotações. 

 

 

QUADRO 2-  mostra as visitas realizadas na ESCOLA “B” 

.   

VISITA DATA MATERIAIS OBJETIVO DA VISITA  

1ª 06/12/2010 -Termo Coleta 

de Dados para 

Monografia. 

-Caneta  

- Apresentação da pesquisadora junto à 

direção da escola e entrega do Termo 

Coleta de Dados para Monografia. 

2ª 07/12/2010 -Roteiro  de 

Entrevista. 

 

- Apresentação para os gestores   do 

Roteiro da Entrevista a ser aplicado;  

-Recebimento da relação dos 

profissionais a serem entrevistados; 

 

3ª 08/12/2010 -Termo de Livre 

consentimento. 

-Entrega dos  Termos de Livre 

Consentimento aos pesquisados. 

-Assinatura dos documentos. 

4ª 14/12/2010 - Roteiro da 

Entrevista, 

caneta e bloco 

para maiores 

anotações. 

-Conversa Informativa com o 

profissional “E”: objetivo da pesquisa. 

- Realização da entrevista. 

5ª 15/12/2010 - Roteiro da 

Entrevista, 

caneta e bloco 

para maiores 

anotações. 

-Conversa informativa com o 

profissional “F”: objetivo da pesquisa. 

-Realização da entrevista. 

 

6ª 16/12/2010 - Roteiro da 

Entrevista, 

-Conversa informativa com o 

profissional “G”: objetivo da pesquisa. 
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caneta e bloco 

para maiores 

anotações. 

- Realização da entrevista. 

 

 

 

 

3.7. Procedimentos de Análise de Dados 

 

Após, concluídas as entrevistas, de posse dos registros escritos, passamos 

a realizar comparações das respostas. Detectamos concepções comuns e 

concepções discrepantes em relação aos temas abordados. Os resultados desta 

análise serão divulgados e discutidos na próxima seção. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Análise dos relatos de pesquisa 

 

Concluídas entrevistas com diferentes profissionais de educação atuantes 

no BIA,  em duas escolas públicas inclusivas da Secretaria de Educação do DF, 

chegamos aos resultados aqui apresentados: 

Dos sete participantes da pesquisa, quatro já haviam trabalhado com 

outra etapa do BIA anteriormente, um participante não havia trabalhado e dois, 

não responderam à questão. Dos quatro participantes que responderam 

afirmativamente, dois trabalharam com primeiro ano, um trabalhou com 

primeiro e segundo ano e um com terceiro ano.  

Com relação a estarem atuando neste ano com alunos com necessidades 

especiais, quatro responderam que sim especificando  as necessidades: deficiente 

físico, deficiente intelectual, TGD, Autista, Down; os três restantes, alegaram 

que não.  

Sobre possuir experiências em anos anteriores com alunos com 

necessidades especiais, apenas dois disseram que já tiveram, um lecionou para 

aluna com Síndrome de Down e  o outro  não especificou a deficiência, os 

demais negaram ou não responderam. 

Vejamos agora, como nossos entrevistados se posicionaram, quais suas 

concepções  diante de temas  norteadores para nossa pesquisa: 

 

TEMAS Concepções Comuns Concepções 

destoantes 

Termos marcantes 

1 

Concepção de 

Inclusão 

A inclusão é muito 

importante e 

necessária 

Nem todos os 

professores estão 

preparados 

academicamente e 

psicologicamente 

Positiva desde que 

haja professores 

comprometidos em 

respeitar a 

temporalidade e o 

ritmo de cada aluno 

2 Não  -------------------- Posso avaliá-los 
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Avaliação dos 

alunos especiais é a 

mesma para os 

demais alunos? 

oralmente, durante 

atividades 

diversificadas e 

principalmente 

observando o seu 

desempenho de 

acordo com suas 

potencialidades. 

3 

Compreensão da 

Temporalidade 

Recurso legal/ 

Adequação 

necessária 

Qualidade  Respeito ao tempo/ 

ritmo individual 

4 

Temporalidade 

para os alunos com 

necessidades 

especiais 

Necessária/ essencial Atividades de 

acordo com o nível 

da criança 

Mesmo alunos não 

diagnosticados têm 

um tempo diferente 

do outro 

5 

Concorda com a 

promoção 

continuada adotada 

pelo BIA 

Sim Não, estamos 

promovendo alunos 

sem conhecimentos 

básicos 

O aluno é sujeito de 

um processo onde 

irá construir seu 

conhecimento nas 

três etapas. Período 

em que serão feitas 

todas as 

intervenções e 

estratégias 

necessárias. 

6 

Promoção 

continuada em 

relação aos alunos 

com necessidades 

especiais no BIA 

Concordo Discordo, dessa 

forma contribuímos 

para a exclusão. 

Alunos portadores 

de necessidades 

especiais devem ser 

avaliados de forma 

diferenciada, 

observando sempre, 
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o seu crescimento 

cognitivo, em 

relação a si mesmo. 

 

 

Em relação ao tema 1 – Concepção de Inclusão, encontramos dentre os 

nossos participantes que este processo é muito importante e necessário, porém, 

nem todos os professores estão preparados. Destaca-se, nas entrevistas, que a 

inclusão pode ser positiva desde que os professores sejam comprometidos em 

respeitar a temporalidade e o ritmo de cada aluno. É exatamente para este 

caminho que nos conduzem os estudos realizados até aqui. 

Dessa forma cada profissional da educação é convidado a  modificar sua 

postura, muitas vezes excludente, refletir sobre suas  práticas, transformando-as  

diariamente; assim, encontraremos soluções para a inclusão.  

Adaptações são necessárias para assegurar  a aprendizagem e acima de 

tudo, a inclusão de crianças com necessidades especiais. Vigotski afirma “É 

importante observar que as adaptações focalizam as capacidades, o potencial, a 

zona de desenvolvimento proximal e não se centralizam nas deficiências e 

limitações do aluno.” ”(PCNs,1998,p.38). 

  

Tema 2 – Processo Avaliativo dos alunos com necessidades especiais. 

Este  tema  alcançou unanimidade. Todos os participantes concordaram que a 

forma utilizada para avaliar alunos com necessidades especiais não deve ser a 

mesma utilizada para avaliar os demais alunos. Enfatizaram que a avaliação 

destes alunos pode e deve ser diferenciada, recursos adicionais e adaptações 

deverão ser utilizados; a individualidade e a potencialidade devem ser 

respeitadas.            

Através de bibliografias consultadas (BRASIL,1998) também 

concluímos  que o aluno          com necessidades educativas especiais se 

desenvolve de forma diferenciada, necessitando, em alguns casos, de recursos e 

um tempo também diferenciado,  não podendo por isso,  ser denominado  como 

inferior ou incapaz de aprender e que as Adaptações Curriculares são recursos 
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especiais educacionais que possibilitam tornar a aprendizagem viável para estes 

educandos. Não podem ser resumidas como soluções momentâneas  para “males 

encontrados” nos alunos, nem justificam a cristalização do ato pedagógico 

igualmente produzido para todos na sala de aula.  

Devem ser destinadas aos que necessitam de serviços e/ou situações especiais 

de educação, realizando-se, preferencialmente, em ambiente menos restrito e 

pelo menor período de tempo, de modo a favorecer a promoção do aluno a 

formas cada vez mais comuns de ensino. (PCNs, 1998, p.34) 

A questão 3 nos arremete  à compreensão da Temporalidade. Segundo a 

maioria dos entrevistados a Temporalidade pode ser definida como um recurso 

legal, uma adequação necessária que deve priorizar o respeito ao ritmo 

individual do aluno com necessidades especiais, uma vez que, para estes, o 

tempo se difere. Encontramos opinião destoante quando questionada a 

“qualidade” do ensino. Para alguns participantes,  realizando adequações 

curriculares como a temporalidade para alunos com necessidades especiais, 

comprometemos a excelência do ensino. 

Vejamos o que Oliveira tem a dizer sobre este aspecto: 

Pensar em interação social, qualidade de vida e conquista da cidadania da 

pessoa com necessidades especiais sem passar por uma melhor consciência 

de suas limitações, é não investir na totalidade do ser humano, é manter o 

ideário cartesiano que há bases para crenças na incompetência da pessoa 

(OLIVEIRA [et.al],2002). 

É respeitando as limitações dos alunos com necessidades especiais, que 

garantiremos a conquista da sua autonomia. A autonomia como cidadão impera 

sobre a excelência  da educação. Não almejamos para muitos dos nossos alunos 

diplomas nem medalhas, apenas que estes se tornem cidadãos independentes, 

conquistadores do respeito e aceitação da sociedade por sua diversidade. 

Em relação ao tema 4-  O que pensa da temporalidade para alunos com 

necessidades especiais, nos deparamos com argumentos incisivos de que é um 

recurso necessário, essencial no processo de ensino aprendizagem de educandos 

com necessidades especiais. Comentários sobre a necessidade de aplicação de 

atividades de acordo com o nível da criança foram tecidos, o que enriqueceu 

toda nossa argumentação sobre Adaptações Curriculares: 
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               “Não se cria um novo Currículo para o aluno que apresenta 

peculiaridades especiais, nem se propaga a idéia de que as instituições de 

ensino tem uma estrutura idealizada ou que realiza um fazer pedagógico 

adequado a que o aluno deve se adequar. 

Utiliza-se o mesmo Currículo de forma dinâmica, mutável e passível de 

ampliação. Tanto aluno como a instituição de ensino devem   se 

redimensionar  com o intuito de, juntos, alcançarem uma  dimensão 

totalizada da escola, conquistando uma educação para todos”(PCNs, 

1998,p.33) 

 

Sobressai neste tema a questão de  que mesmo os alunos não 

diagnosticados  especiais possuem um tempo, ritmo diferente do outro.  

 

            “Segundo Vygotsky, as leis que vigoram o desenvolvimento da 

pessoa com deficiência mental são as mesmas que regem o desenvolvimento 

das demais pessoas. Aspecto este também presente nos processos 

educacionais (VYGOSTKY, 1997, 2003). Para ele, a criança cujo 

desenvolvimento foi comprometido por alguma deficiência, não é menos 

desenvolvida do que as crianças „normais‟, porém é uma criança que se 

desenvolve de outra maneira. Isto é, o desenvolvimento, fruto da síntese entre 

os aspectos orgânicos, socioculturais e emocionais, manifesta-se de forma 

peculiar e diferenciada em sua organização sociopsicológica. Assim, não 

podemos avaliar suas ações e compará-las com as demais pessoas, pois cada 

pessoa se desenvolve de forma única e singular.” (PLETSCH & BRAUN, 

2008). 

 

          Cada ser é único, possui seu próprio ritmo, necessidades e habilidades no 

processo de evolução, que devem ser respeitadas. Este fato ocorre tanto no 

ambiente familiar quanto no escolar. O professor que deve ser um observador 

incondicional, tem um papel explícito de interferir no processo, não conduzi-lo. 

Suas aulas devem centrar nos interesses e conhecimentos prévios da sua turma. 

Atividades diversificadas devem ser elaboradas para sanar dificuldades 

individuais. 

           O tema  5 nos envereda em direção à Promoção Continuada adotada 

pelo Bloco Inicial de Alfabetização. Quando indagados sobre este assunto 

nossos participantes apresentaram posturas diferenciadas. Os que afirmaram 

que concordam, alegaram que este processo faz parte da proposta do BIA, que 

visa uma reorganização nos ciclos visando tempo e espaço. Para estes 

educadores, o aluno é sujeito de um processo onde irá construir seu 
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conhecimento nos três primeiros anos propostos pelo Bloco, período em que 

serão realizadas todas as  interferências necessárias. Os que não concordaram, 

justificaram falta de conhecimento e maturidade (pré-requisitos primordiais 

para os outros anos) das crianças promovidas. 

          Este assunto requer de todos nós uma singular compreensão. A 

implantação dos ciclos na educação brasileira surgiu da necessidade de 

regularizar a demanda escolar. O governo do Distrito Federal em respeito à Lei 

Federal- que visa  a implantação do Ensino Fundamental de 9 anos- elaborou 

um projeto que trouxe significativas conquistas  para a realidade da educação 

brasileira. 

             O BIA- Bloco Inicial de Alfabetização, a partir de uma proposta 

pedagógica construída com a participação de profissionais de educação através 

de debates e  encontros sistemáticos reorganizou o tempo e o espaço escolar,   

defendendo o fazer coletivo, a progressão continuada até o 3º ano de 

escolaridade, a aquisição da alfabetização/letramento numa perspectiva da 

ludicidade, o desenvolvimento global do educando e mais  investindo  na 

formação dos profissionais de educação.  

            É inegável que este empreendimento  trouxe ganhos  irreparáveis para a 

nossa educação. Índices do IDEB- Índices de Desenvolvimento da Educação 

Básica- apontam relevante crescimento nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, na Rede Pública de Ensino. Todos nós concordamos  que o 

Brasil está longe de ser considerado país de primeiro mundo, principalmente no 

tocante à educação, porém se continuarmos investindo  nas políticas de 

organização escolar, priorizando os anos iniciais de escolarização 

alcançaremos uma educação de qualidade. 

            Segundo VillasBoas (2010), pesquisadora da Faculdade de Educação 

da Universidade de Brasília, implantar um ciclo de alfabetização implica 

construir uma escola desvinculada das características da seriação, tais como: a 

fragmentação do trabalho e seu desenvolvimento não-diferenciado, a avaliação 
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centrada em notas e a aprovação ou reprovação. Portanto, requer outra 

concepção de ensino e aprendizagem, requer outra escola. 

Para Mainardes (2001) a introdução de ciclos e da progressão continuada 

no  sistema de ensino brasileiro prioriza o processo do desenvolvimento 

humano, sua evolução, características e peculiaridades.  

 

O tema 6  aborda sobre a Promoção Continuada em relação aos alunos 

com necessidades especiais no BIA, alguns dos entrevistados concordaram que é 

um procedimento que deve atingir todos os alunos inseridos no ciclo. A maioria, 

no entanto, discorda por acreditar que agindo assim, contribuímos para a 

exclusão, e enfatizam: alunos com necessidades especiais devem ser avaliados 

de forma diferenciada, observado sempre o seu crescimento cognitivo, em 

relação a si mesmo. 

Sobre este aspecto o MEC- Ministério da Educação ( Brasil,1998)  nos 

orienta que a decisão sobre a promoção de alunos com necessidades especiais  

deve envolver o mesmo grupo responsável pela elaboração das adaptações 

curriculares do aluno e que  o processo avaliativo deve seguir os mesmos 

critérios adotados para todos os demais alunos ou , quando necessário, 

temporalizar objetivos, conteúdos, critérios de avaliação e promoção. 

Assim, defendemos que adaptações devem visar as  necessidades do 

aluno e não as do sistema. Reconhecemos  que as modificações curriculares são 

cruciais para  todo e qualquer trabalho educativo que vislumbra, essencialmente,  

o  desenvolvimento do educando. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

O objetivo deste estudo foi analisar como tem sido compreendida e 

empregada pelo Sistema Educacional a temporalidade, adaptação curricular 

defendida pelo MEC em documentos da década de noventa, atualmente em 

desuso pela política nacional, entre os alunos com necessidades especiais 

inseridos no Bloco Inicial de Alfabetização. Para tanto, foram realizadas 

entrevistas com diferente profissionais de educação que nos possibilitou adentrar 

na realidade  de inclusão destes alunos.  

           A análise dos dados evidenciou  aguçada  angústia entre os professores no 

tocante a uma avaliação diferenciada para os alunos com necessidades especiais 

Acreditamos  que novos olhares sobre o processo avaliativo destes alunos são 

necessários neste empreendimento. Uma educação de qualidade e inclusiva é o 

que todos nós almejamos, mas isso só será possível quando respeitados e 

garantidos todos os direitos cabíveis aos nossos alunos com  necessidades 

educacionais especiais.         

            Concluímos que há apropriações na atual política educacional que 

assegura a mudança da temporalidade  dos objetivos, conteúdos, dos critérios de 

avaliação e de promoção dos alunos com necessidades especiais, muitas vezes 

mal interpretadas pelo sistema que se mostra inflexível, afetando diretamente o 

desenvolvimento do aluno. 

            Partindo deste estudo inicial, que levanta algumas reflexões, sugerimos 

que novas pesquisas sejam elaboradas com o intuito de responder  às dúvidas 

que permanecem. Estudos que permitam maior aprofundamento na questão 

temporalidade, que rompam com o modelo elitista e preconceituoso de nossas 

escolas, defendo a   igualdade de aprender para todos e que possam ajudar na 

elaboração de novas bibliografias e novas práticas inclusivas.   
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7. APÊNDICES 
 

 

 

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 PG-

PDS 

Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar   

 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

Nome: 

_________________________________________________________________ 

Idade:_______________           Data:___/___/___ 

 Instituição de Ensino em que trabalha: ______________________________________ 

Cargo:_________________________________________________________________ 

Grau de instrução: ( )2ºgrau ( )Superior Completo ( )Superior incompleto 

( )Outros_______________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

 Possui algum curso na área de inclusão? 
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 (  ) NÃO  

 (  )SIM  Curso(s):____________________________________________________ 

Tempo de Magistério:____________ 

Tempo de experiência com Educação Especial:_____________________ 

1-Em que etapa do BIA você está atuando neste ano? 

(  )- 1º ano 

(  )- 2º ano  

(  )-3° ano 

2-Atuou com outra etapa em anos anteriores? Que etapa? 

______________________________________________________________________ 

3_Você trabalha com alunos portadores de necessidades especiais no BIA? 

(  )-SIM      Especifique:_________________________________________________ 

(  )-Não 

4-Em caso negativo, teve esta experiência anteriormente? 

(  )SIM     Especifique:____________________________________________________   

(  )-Não 

5-O que acha da inclusão? Comente a sua resposta. 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6)- A forma que você utiliza para avaliar um aluno portador de necessidades especiais é 

a mesma utilizada para avaliar os demais alunos? Justifique, se possível, com exemplos: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7)- Como você compreende a TEMPORALIDADE?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8)-   O que pensa sobre a TEMPORALIDADE para os alunos com necessidades 

especiais? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

9)-Você concorda com a promoção continuada adotada pelo BIA? Por quê?  (Se 

possível, exemplifique sua resposta). 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

10)-Sobre a promoção continuada adotada pelo BIA, o que acha deste procedimento  em 

relação aos alunos com necessidades especiais? (Se possível, exemplifique sua 

resposta). 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

* Gostaria de acrescentar algo a respeito destes temas? Fique à vontade. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Obrigada pela sua participação! 
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ANEXO I 
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ANEXO II- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Professor 

 

 

 

Universidade de Brasília – UnB  
Instituto de Psicologia – I 
Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 
Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar   

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
Senhores Professores, 

 

Sou orientando 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 “Inclusão Escolar”. 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 neste contexto de 

ensino.  

                 Constam da pesquisa três entrevistas com profissionais da Educação (Professores, Gestores, 

Assistentes Pedagógicos, Coordenadores...) que atuam ou que já atuaram com crianças portadoras de 

deficiência intelectual dentro do BIA, no intuito de compreender o processo de inclusão de crianças com  

necessidades educacionais especiais e analisar as práticas avaliativas adotadas . Para isso,  solicito sua 

autorização para participação no estudo. 

 

Esclareço que esta participação é voluntária. Você poderá deixar a pesquisa a qualquer 

momento que desejar, sem que isto lhe acarrete qualquer prejuízo. Asseguro-lhe que sua identificação 

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

analisados coletivamente.   

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. 

Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 

 

Respeitosamente, 

---------------------------------------------- 

Orientanda do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação Inclusiva Escolar 

UAB – UnB 

Concorda em participar do estudo? (   ) Sim (   ) Não 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________________________________ 

E-mail (opcional): ________________________________________ 
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