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RESUMO 
 

O artigo em tela discute a respeito da participação dos alunos com desenvolvimento atípico na 
avaliação educacional, na atualidade, dialogando com alguns subsídios orientadores de 
sistemas de avaliação externa em vigor, na realidade brasileira. A situação da participação dos 
alunos com desenvolvimento atípico nos processos avaliativos confunde-se com o cotidiano 
do aluno na sala de aula comum e nos outros espaços da escola, privado de um projeto 
pedagógico adequado às suas necessidades de aprendizagem. Desse modo, a perplexidade dos 
atores educacionais prevalece, resultando em obstáculos à tomada de decisões político-
pedagógicas coerentes com o objetivo da avaliação as políticas educacionais em favor da 
escola inclusiva.  
Palavras-chave: Avaliação educacional, escola, alunos com desenvolvimento atípico. 

 
 
 

ABSTRACT 
 

The article discusses the screen about the participation of students with atypical development 
in educational assessment, today, talking with some subsidies guiding external evaluation 
systems in place in the Brazilian reality. The situation of participation of students with 
atypical development in the evaluation processes is intertwined with the daily life of students 
in the classroom and other common spaces of the school, a private educational project suited 
to their learning needs. Thus, the perplexity of the educational actors prevails, resulting in 
barriers to making educational policy decisions consistent with the objective of evaluating 
educational policies for inclusion schooling. 
Keywords: educational evaluation, school, students with atypical development. 

 



 

 

 

O presente artigo se propõe a discutir a respeito da participação dos alunos com 

desenvolvimento atípico na avaliação educacional, na atualidade, dialogando com alguns 

subsídios orientadores de sistemas de avaliação externa em vigor, na realidade brasileira. Para 

iniciar esse diálogo, situaremos brevemente a avaliação no contexto da educação brasileira. 

Na década de 90, no campo das políticas educacionais brasileiras, instituem-se de 

forma mais sistematizada e em constante ampliação os processos de avaliação externa dos 

serviços oferecidos pelos sistemas de ensino, por meio da aferição do nível de proficiência 

dos alunos nas disciplinas curriculares, respondendo a uma tendência mundial, em franco 

desenvolvimento, sobretudo nos dias atuais. Considerando as definições oriundas das 

conferências mundiais de Jomtien e Dakar, centralmente, preocupadas com o acesso e 

satisfação das necessidades básicas de aprendizagem dos alunos conferidas pela 

escolarização, experiências de avaliação em larga escala têm sido incentivadas tanto em 

abrangência nacional, a cargo da esfera governamental federal, por meio do Ministério da 

Educação, quanto em escopo mais específico, no interior dos sistemas estaduais e municipais 

de ensino, a cargo das secretarias de educação. 

As ações de coletar, analisar e disseminar informações sobre o desempenho dos 

sistemas de ensino, por meio da avaliação de rendimento dos alunos do ensino fundamental, 

médio e superior, estão previstas na LDB Nº 9.394/96, no Art. 9º, Incisos V e VI, como 

incumbência prioritária da União, em colaboração com os sistema de ensino, para definir 

prioridades e promover a melhoria da qualidade da educação brasileira (BRASIL, 2009). 

O Plano Nacional de Educação (2001) estabelece o desenvolvimento de sistemas de 

informação e de avaliação em todos os níveis e modalidades de ensino, com uma das cinco 

prioridades, tendo em vista as limitações dos recursos financeiros existentes em países 

subdesenvolvidos, por força do entendimento de que são “[...] instrumentos indispensáveis 

para a gestão do sistema educacional e melhoria do ensino.” (BRASIL, 2009, p. 101).  

Anterior aos documentos mencionados, no ano de 1991, é criado o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Básica – SAEB como uma ferramenta de monitoramento contínuo 

buscando subsidiar as políticas educacionais e reverter o quadro de baixo desempenho da 

aprendizagem, sob a responsabilidade do Ministério da Educação - MEC, incluindo, nas ações 

avaliativas, todas nas regiões brasileiras. O SAEB é uma avaliação amostral e incide sobre os 



finais de etapas de ensino, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio,  nas 

disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, como em todos os outros sistemas que 

surgiram depois. Segundo Villas Boas (2008), o SAEB tem incentivado a difusão de uma 

cultura avaliativa em larga escala, embora muitos sistemas de ensino em diferentes estados 

brasileiros venham sentindo a necessidade de criarem seus próprios sistemas de avaliação, 

possivelmente para dar contas de suas idiossincrasias. 

Além das provas do SAEB, o MEC é responsável pela coordenação da PROVA 

BRASIL, que teve início em 2005, operando de modo censitário, atingindo todos os alunos 

matriculados nos 5º e 9º anos das escolas públicas brasileiras. Outra avaliação criada em 2008 

e coordenada pelo MEC é PROVINHA BRASIL, que avalia todos os alunos matriculados no 

2º ano das escolas públicas, aplicando seus instrumentais no início e no final do ano letivo. 

No Ceará, desde 1992, foi criado o Sistema Permanente de Avaliação da Educação 

Básica do Ceará - SPAECE, como uma iniciativa do Governo do Ceará através da Secretaria 

de Educação do Estado - SEDUC. Tem como objetivo fornecer subsídios para formulação e 

monitoramento das políticas educacionais, incluindo a avaliação do desempenho, avaliação 

institucional e estudos e pesquisas educacionais em todas as escolas de ensino fundamental e 

médio do Estado do Ceará. A avaliação contempla: Alfabetização, com o SPAECE-Alfa (2º 

ano), o Ensino Fundamental (5º e 9º anos) e o Ensino Médio (1a, 2a e 3a séries).  

Seguindo o exemplo do SAEB e do SPAECE, o município de Tauá - Ceará, assim 

como em muitos municípios brasileiros, em 2009, foi criado o sistema de Avaliação 

Municipal da Educação de Tauá - AMET, que inclui avaliação de desempenho de todos os 

alunos do Ensino Fundamental, do sistema de ensino municipal, nas disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática. 

Embora os sistemas de avaliação citados, adotem parâmetros e metodologias 

diferenciadas, registram-se ao longo dos anos de realização, resultados preocupantes com 

relação ao rendimento escolar dos alunos brasileiros, em todos os níveis de ensino. Para 

exemplificar, esse cenário, os dados do SPAECE 2009, registra um resultado preocupante ao 

avaliar o 5º e 9º do ensino fundamental, visto que os alunos do 5º ano obtiveram 7,46% no 

Adequado, 30,34% no Intermediário, 41,27 no Crítico e 20,93 no Muito Crítico. Com relação 

ao 9º ano, 4,66% dos alunos constam situar no nível Adequado, 16,69, no Intermediário, 

42,54% no Crítico e 36,10% no Muito Crítico. Vale mencionar que a mudança favorável nos 

indicadores de rendimento dos alunos, tem sido registrada, a partir deste período, 

especificamente, no 2º ano, mantendo-se estável a situação do 5º e 9º anos. 



Face aos diagnósticos das situações de aprendizagens apresentadas, verifica-se um 

prejuízo do direito subjetivo do aluno de se desenvolver integralmente (LDB Nº 9.394/96), 

por meio de sua participação no processo educativo organizado pela escola. A prática das 

avaliações em larga escala não tem conseguido favorecer a aprendizagem, visto que essas 

sistemáticas não têm instigado um trabalho de apropriação e responsabilização de seus 

insatisfatórios resultados por seus atores conforme preconiza os objetivos da avaliação 

escolar.  

Franco (2004) e Fernandes (2009) argumentam, em distintas produções, que há 

muitas coisas em jogo na educação contemporânea, relacionadas dentre outras questões a 

equidade dos sistemas de ensino, para que possam assegurar aos alunos não somente 

igualdade de oportunidades de acesso, mas também de resultados favoráveis na aprendizagem 

escolar. Analisam também que esses investimentos e suas informações não tem sido 

suficientes para a formulação das políticas educacionais, haja vista, que essas avaliações têm 

sido pouco provocativas à sua utilização pelos gestores e professores.  

A avaliação deve se comprometer com a problematização, compreensão e mudança da 

realidade educativa que investiga, sob pena de servir de mecanismo de consolidação de um 

“quase mercado” (SOUZA; OLIVEIRA, 2003), marcada por intenções e ações que nutrem a 

cultura da competetitividade, da meritocracia, da transferência de responsabilidade para os 

sujeitos e as unidades escolares, elementos necessários à elaboração de ranking que rotulam 

as instituições, mas não agregam meios e recursos na luta pela superação das dificuldades 

identificadas.  

Essa preocupação, se expressa claramente no cotidiano das escolas, pressionadas à 

mobilizarem pessoas em torno de ações que gerem resultados favoráveis nas avaliações de 

larga escala, que têm representado sinônimo de reconhecimento social, por meio dos 

mecanismos de premiação dos alunos, profissionais e instituições. A conquista por 

indicadores positivos, geralmente, representados por níveis e cores nas escalas de 

proficiência, passaram a ser uma grande motivação para a efetivação do trabalho pedagógico 

da escola, cada vez mais arrojado e criativo, traduzido em instrumentos e mecanismos que 

ajudem a superar os indicadores ano a ano, como é o caso da aplicação de simulados com os 

alunos, oficinas de elaboração de itens para os professores, gestores das escolas e técnicos das 

secretarias de educação. 

Nessa perspectiva, a avaliação deixa de assumir o papel de iluminar os sujeitos na 

tomada de decisões que culminam em resoluções comprometidas com o combate às 

desigualdades constitutivas da estrutura do sistema de ensino. Com isso, pode se perpetuar os 



processos seletivos e excludentes de socialização do conhecimento e de formação humana, 

notadamente, para aqueles avaliados como desviantes dos padrões estabelecidos, como é o 

caso dos alunos com desenvolvimento atípico.  

 

Como os alunos com desenvolvimento atípico participam deste cenário avaliativo? 

Ao longo do tempo, a educação das pessoas com desenvolvimento atípico tem 

assumido uma nova concepção de caráter psicopedagógico, educacional e social, cujo ponto 

de convergência passa pelo processo educacional, em que todos possam aprender 

indistintamente. Esse movimento chamado de educação inclusiva representa um avanço 

configurado pelo entendimento de que a pessoa com desenvolvimento atípico pode e deve ser 

integrada na sociedade, e usufruir de todos os benefícios sociais, principalmente, os serviços 

educativos.  

Bauman (1999) defende que a inclusão deve ser tratada não mais como um 

reordenamento funcional, que por outras vias regenera a exclusão no bojo das instituições e 

dos processos socioculturais mais amplos, e sim como uma mudança de natureza 

paradigmática, que exige tanto romper com formas de pensar e agir predominantes, quanto 

criar novas alternativas para essa realidade. 

No seio da educação escolar, essa visão, expressa um entendimento de que não cabe 

ao educando adaptar-se a escola, mas o sistema educacional como um todo, deve se organizar 

para subsidiar com respostas educacionais os seus alunos, conforme suas necessidades 

educacionais. Essas respostas pedagógicas consistem em um aparato integrado de aspectos 

físicos organizacionais, atitudinais, científicos, curriculares e didáticos, sob a 

responsabilidade da comunidade intra e extraescolar, imbuídas de proporcionar oportunidades 

de aprendizagem todos os sujeitos (MITJÁNS MARTÍNEZ, 2005). 

A escola, diante desse entendimento, conforme Mantoan, vem resistindo à abertura 

incondicional às diferenças, “[...] Porque as situações que promovem esse desafio, mobilizam 

os educadores a rever e variar suas práticas, diretrizes, currículos e programas compensatórios 

[...]”, dessa forma a escola tem procurado “[...] escapar pela tangente e livrar-se do 

enfrentamento necessário [...]” (MANTOAN, 2005, p. 13). 

Os sujeitos implicados nessa discussão devem ter na operacionalização do seu 

direito à educação, não somente oportunidades de inserção institucional e socialização, como 

também o acesso ao saber sistematizado, oriundos dos diversos campos do conhecimento 



cientifico e social, proporcionando múltiplas e significativas relações com o mundo, com os 

outros e com ele próprio.  

Essa forma de compreender o papel da escola, diante da função educativa atribuída 

pela sociedade, questiona profundamente o teor puramente instrumental e classificatório da 

avaliação da aprendizagem, seja no âmbito educacional, escolar ou de ensino, gerando novas 

exigências e implicações à avaliação dentro das relações sócio-educacionais vigentes. Esteban 

(2002) afirma que a reflexão sobre a avaliação só tem sentido se estiver atravessada pela 

reflexão sobre a produção do fracasso/sucesso escolar no processo de inclusão/exclusão 

social.  

As preocupações em torno da equidade na educação deflagram as condições 

excludentes das minorias na sociedade e nas oportunidades de acesso ao saber sistematizado 

organizado historicamente pela escola, provocados enfaticamente pelo movimento em defesa 

da luta por uma educação inclusiva. Afinal, para pensar em construir uma escola inclusiva é 

preciso assumir conscientemente a complexidade e as profundas modificações inerentes à sua 

materialização. Isso pressupõe discutir crítica e coletivamente os fundamentos, os processos, 

os meios, as armadilhas teóricas e ideológicas, as consequências educativas que de fato 

resultem em uma ação transformadora da realidade e dos próprios sujeitos. 

Desse modo, a equidade começa a ganhar relevância nas reflexões e investigações 

em torno da avaliação interna e externa dos sistemas de ensino, mas de forma muito precária, 

acentuadamente, quando se refere ao tratamento dado aos alunos com desenvolvimento 

atípico nos sistemas de avaliação de larga escala. De modo geral, se observa um 

silenciamento com relação ao assunto, no seio dos sistemas de ensino, e, na produção 

acadêmica, se registra um número incipiente de trabalhos que pesquisam e discutem essa 

problemática, que aos poucos vai interpelando os sujeitos que participam e coordenam os 

processos de avaliação externa. 

Se os resultados de rendimento nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática 

dos alunos ditos normais têm sido desfavoráveis, o que pensar dos alunos com 

desenvolvimento atípico matriculados nas escolas comuns? Que participação tem sido 

reservada aos alunos com desenvolvimento atípico, nesse contexto de busca por rendimentos 

desejáveis e alta performance dos alunos das escolas, frente ao resultados das provas 

aplicadas pelos sistemas avaliativos? 

Para ilustrar e esSegundo orientações repassadas pelo MEC às secretarias de 

educação estaduais e municipais, na aplicação do SAEB e Prova Brasil, conforme documento 

socializado pela Secretaria de Municipal de Educação de Fortaleza – Ceará, no site oficial da 



instituição (FORTALEZA/SEDUC, 2012), a exemplo dos sítios eletrônicos de outros 

municípios brasileiros examinados, todos os alunos devem participar indistintamente, 

incluindo-se os alunos com necessidades educacionais especiais. Observa-se nas orientações 

ao gestor da escola, em uma seção específica, que ele deve “Realizar um trabalho de 

conscientização junto aos estudantes dos 5º e 9º Anos sobre a importância de cada um ter um 

empenho pessoal no dia da avaliação, com vistas ao sucesso. Agindo assim os resultados 

certamente vão contribuir na melhoria do desempenho escolar.” (FORTALEZA/SEDUC, 

2012).  

No entanto, de acordo com o referido documento, na seção Alunos com 

Necessidades Educativas Especiais, está prevista a seguinte orientação: “Caso o estudante 

com necessidade especial esteja impossibilitado de realizar a prova, recusar-se a respondê-la, 

ou ainda, desistir de realizá-la durante a aplicação, o Aplicador deverá solicitar ao professor a 

consultar a direção da escola sobre os devidos procedimentos a serem adotados”. Somente 

será agendada outra aplicação se não tiver ledor, ou seja, pessoas que façam o papel de leitor 

para os alunos com deficiência visual, disponível na escola. Esta orientação permite que os 

alunos com desenvolvimento atípico gozem da liberdade de decidir realizar a prova, 

manifestação que não está expressa como regra geral para todos os alunos, no documento em 

tela, bem como contraria a seção anterior, que zela pelo incentivo à participação de todos os 

alunos dos anos avaliados.  

Embora não esteja prevista na metodologia utilizada pelos sistemas de avaliação do 

MEC, o cálculo do coeficiente de participação do aluno na prova, deixando-o livre para 

escolher, observarmos em todo o texto do documento supracitado, a ausência desta 

informação, bem como uma abertura e licenciosidade, no que diz respeito à escusa dos alunos 

com desenvolvimento atípico. 

As avaliações do SPAECE, que serve de subsídio para o cálculo do Índice de 

Desempenho Escolar – IDE, referente aos alunos do 2º ano IDE-Alfa e do 5º ano IDE-5, 

considera o cálculo do coeficiente de participação dos alunos na prova, refletindo nos 

indicadores de desempenho das escolas, e consequentemente, na premiação a instituição no 

Prêmio Escola Nota Dez, Lei Estadual Nº 15.052/11 (CEARÁ, 2011). Nesses termos, o 

rendimento escolar dos alunos com desenvolvimento atípico representam, pelo menos, em 

primeira instância, uma ameaça ao desempenho desejado pelas instituições de ensino, 

ansiosas pela premiação que consiste em ajuda financeira e reconhecimento social. Uma 

forma de responder a essa situação, nem um pouco confortável, e ainda sem posicionamentos 

precisos dos órgãos da administração da educação, adota-se a estratégia de laudo médico, para 



designar os “alunos especiais”, resguardo a escola de ter seus índices de rendimento 

prejudicados para a premiação, porque de posse deste documento, as notas dos referidos 

alunos serão desconsideradas no cômputo geral de notas da instituição de ensino. 

A situação da participação dos alunos com desenvolvimento atípico nos processos 

avaliativos, portanto, confunde-se com o cotidiano do aluno na sala de aula comum e nos 

outros espaços da escola. Salvo algumas experiências ainda pontuais e as atividades 

desenvolvidas nas salas de Atendimento Educacional Especializado, em que o aluno é 

acompanhado individualmente no contraturno, pelo menos uma vez por semana, a 

participação do aluno consiste na socialização com os outros atores da escola, em uma 

posição de liberdade supervisionada, geralmente, por falta de um projeto pedagógico que 

alcance as suas necessidades de aprendizagem.  

O que podemos atentar, diante dessas construções iniciais, é que estamos em 

contexto preocupante, na qual a perplexidade e o silenciamento, imperam, obstaculizando 

decisões político-pedagógicas coerentes com o objetivo da avaliação, em seu sentido lato, e, 

principalmente, com as políticas educacionais em favor da escola inclusiva.  

Compreendemos, no presente estudo, a avaliação como um processo rigoroso 

associado à qualidade da educação, ao trabalho com conteúdos relevantes à formação do 

cidadão e ao relacionamento democrático e construtivo entre os agentes da educação, 

concepção marcada pelos fundamentos da tendência crítica, comunicativa e interativa de 

avaliação (FERNANDES, 2003). Desse modo, a avaliação em suas diferentes abrangências 

(Educacional, institucional e da aprendizagem) deve assumir um caráter fundamentalmente 

formativo, visto que está voltada para a formação do aluno em sua totalidade, acompanhando 

o desenvolvimento e transformação do mesmo; compromete-se com a compreensão da escola 

como espaço de integração dos sujeitos, como seres ativos e participativos, capazes de intervir 

na realidade em que atuam, para cumprirem sua função educativa, frente à sociedade.  

Vista por esse prisma, a avaliação supera os aspectos técnicos e se implica com o 

debate ético, político e pedagógico sobre os fins da educação e as possibilidades de 

concretizá-los no cotidiano das práticas dos sujeitos nas instituições das quais fazem parte, 

contribuindo a aprendizagem de todos e com a transformação da sociedade, sem distinções ou 

simplificações. 

Conforme analisa Villas Boas (2008), ao examinar os dados de desempenho dos 

divulgados pelo Ministério da Educação, através do SAEB, dentre os indicadores que têm 

forte impacto na aprendizagem dos alunos, geralmente não se inclui a avaliação, mesmo no 

seu sentido mais amplo, ela serve de mecanismo pelo qual o aluno acaba sendo incluído ou 



excluído da escola. Isso indica que ainda predomina, na prática educativa, a função somativa 

da avaliação, em detrimento de processos mais diagnósticos e formativos, que possam 

questionar também a avaliação e não somente as famílias e os alunos pelos desempenhos 

insatisfatórios atingidos nos resultados dos sistemas de avaliação. A avaliação precisa ser 

avaliada continuamente, por aqueles que avaliam e, especialmente, por aqueles que são 

avaliados. 

Sem dúvidas, para finalizar este ensaio, lançamos novos desafios aos pesquisadores 

e educadores, visto que reconhecemos que há muito a se (re)pensar e investigar a respeito da 

avaliação em seus diferente níveis e modalidades, exatamente, porque ela encerra em si, as 

escolhas feitas para organizar o trabalho pedagógico da escola, e os papéis que os sujeitos 

ocuparão no projeto de formação humana por ela desenvolvida. 
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