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RESUMO

Esse trabalho tem como objetivo analisar os resultados da pesquisa: Avaliação de Estudantes com Deficiência Intelectual Ingressos em
Escolas de Ensino Fundamental, desenvolvida na Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Campus VIII, entre os anos de
2012-2013. Na oportunidade, buscou-se identificar as estratégias utilizadas pelos professores para a avaliação do educando com
deficiência intelectual. A metodologia desse estudo é qualitativa, o local da pesquisa foi o CEMPA e os sujeitos da pesquisa foram dez
professoras de crianças com deficiência intelectual. Os principais instrumentos de pesquisa foram: a observação participante, entrevista
e questionário aberto. Por fim, o processo de inclusão é um grande desafio para a escola pública brasileira, sobretudo quando se
pretende desenvolver capacidades de aprendizagem baseadas no respeito, diálogo e convivência entre as diferenças.
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ABSTRACT

This paper aims to analyze the results of the research: Assessing Students with Intellectual Disabilities Tickets in Elementary Schools,
developed at the University of Bahia - UNEB, Campus VIII, between the years 2012-2013. On occasion, we sought to identify the
strategies used by teachers to assess the student with intellectual disabilities. The methodology of this study is qualitative, the research
site was CEMPA and the subjects were ten teachers of children with intellectual disabilities. The main research instruments were:
participant observation, interviews and open questionnaires. Finally, the inclusion process is a major challenge for the Brazilian public
school, especially when you want to develop learning skills based on respect, dialogue and coexistence between the differences.

Keywords: Inclusion. Intellectual Disabilities. Evaluation.

1 INTRODUÇÃO

Discutir sobre inclusão é falar sobre as diferenças inerentes ao ser humano. Cada um possui uma “bagagem” particular, com suas
próprias crenças, com sua visão de mundo, sua cultura de referência, com condições pessoais diferentes, com interesses e capacidades
distintas. Em meio a essa bagagem, surgem algumas necessidades particulares que requerem modificações na metodologia escolar, tal
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qual se exige que se dê mais tempo para que determinados alunos avancem em determinados objetivos ou conteúdos. Ao invés de
classificar e rotular as crianças sempre como culpadas do processo do não aprender, deve-se observar quais são os meios utilizados por
muitos docentes para “mensurar” o desenvolvimento desses estudantes e qual o papel do ato avaliativo, uma vez que em diversos casos
desmotivam o interesse do aluno pela aprendizagem.

Nesse ínterim, percebe-se uma tendência generalizada nos grupos pedagógicos ao tratarem sobre a educação especial utilizando
conteúdos especiais, sejam eles: método especial, material especial e pessoal especializado; o que deveria ser compatível com os
objetivos da educação em geral, tendo o princípio da igualdade como orientador de todas as ações.

Nessa perspectiva, costumeiramente a avaliação é confundida com provas, testes, entre outros. Não obstante, há certa ligação entre os
termos, mas não devem ser tomados como sinônimos. A avaliação, segundo Luckesi (2002) é um “juízo de qualidade sobre dados
relevantes”, este não limitando-se aos ‘objetos materiais’, mas à qualidade do que está sendo ensinado pelo professor e aprendido pelo
aluno. Com o educando que tem Deficiência Intelectual não é diferente, necessitando mais ainda de cuidados e compreensão do
docente, uma vez que a inserção do estudante especial em salas regulares configura-se recentemente, requerendo do educador mais
estudos na área.

Neste contexto, a avaliação realizada merece mais atenção para que não se confunda a distração com as necessidades educacionais do
aluno. Para isso, o professor deverá observar alguns aspectos que favorecerão a aprendizagem do educando com esta necessidade,
utilizando estratégias, e até mesmo, reorganizando os conteúdos e objetivos das aulas a fim de que o ensino contemple também o
alunado com deficiência intelectual.

Não obstante, foram objetivos da pesquisa: observar as estratégias utilizadas pelos docentes para a efetiva avaliação de alunos com
deficiência intelectual. Analisar a proposta avaliativa do professor, sua relação com os propósitos avaliativos e objetivos traçados.
Ademais, buscaram-se identificar através de relatos de professores, coordenadores e demais profissionais da instituição, as alterações
necessárias para uma avaliação do processo ensino-aprendizagem, condizente com a aprendizagem da criança. Estes objetivos
permitiram compreender, de forma mais clara, a perspectiva do professor que tem em seu público discente, alunos com deficiência
intelectual. Embora inúmeros educadores utilizem meios distintos de aplicar seus conteúdos, todos perpassam pela fase de avaliação,
sendo necessária maior sensibilidade destes ao identificar a evolução dos seus alunos.

Para isso, o presente trabalho encontra-se dividido da seguinte maneira: faz uma discussão conceitual sobre a avaliação no processo
ensino-aprendizagem, envolvendo as práticas avaliativas de professores deste processo, de modo mais especifico discute a avaliação
do educando com Deficiência Intelectual. Por conseguinte, são apresentados os elementos metodológicos utilizados no
desenvolvimento da pesquisa. Por fim, são apresentados os resultados da pesquisa relativos a duas categorias de análise, quais sejam:
1) Estratégias utilizadas pelos professores para realização da avaliação do ensino-aprendizagem de alunos com deficiência intelectual;
2) Alterações necessárias para avaliação e aproveitamento do estudante com deficiência intelectual.

2 AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM NO CENTRO DA DISCUSSÃO

Progressivamente, o termo avaliar tem perdido o sentido de provas e tarefas que valem notas, normalmente utilizado por professores
que ainda se pautam no método tradicional de ensino. Este conceito vem sofrendo modificações depois dos professores perceberem
que as provas não dizem muito do aprendizado do aluno, mas outros aspectos relevantes do dia-a-dia que não podem ser desprezados.
Para isso Luckesi (2002) conceitua avaliação como “juízo de qualidade sobre dados relevantes”, desmistificando o fato dos dados
quantitativos serem responsáveis pelo total aprendizado do aluno. Outro aspecto que se assemelha ao termo avaliação é exposto por
Regina Haydt (1988) ao distinguir os termos testar e medir:

Testar significa submeter a um teste ou experiência, isto é, consiste em verificar o desempenho de alguém ou
alguma coisa através de situações previamente organizadas chamadas testes.

Medir significa determinar a quantidade, extensão ou grau de alguma coisa, tendo por base um sistema de
unidades convencionais (p.9) (grifos nossos).

A partir dos dados citados nota-se que, embora tenham proximidades entres seus significados, seus conceitos não representam de fato a
avaliação propriamente dita. Luckesi (2002) distingue ainda a verificação da aprendizagem, na medida em que o ato de verificar pode
ser traduzido como “ver se algo é ou não verdadeiro”. No caso do aluno, pode ser interpretada como investigação ‘da verdade que ele
sabe (ou não sabe) isso ou aquilo’. No momento em que o dado obtido configura o objeto examinado, a verificação do aprendizado se
encerra, por meio de uma aferição, ou medida.
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No entanto, analisando os conceitos, é possível fazer uma ligação entre seus significados, uma vez que, para verificar o aprendizado de
seus alunos o professor comumente aplicará um teste, atribuindo uma nota a cada aluno de acordo com as questões certas, neste caso
ele estará mensurando. Esses dados, pouco significam se tratados isoladamente, logo o professor analisará o rendimento deste
educando comparando as várias notas entre os demais educandos e a atual do mesmo. Com o alunado especial é necessário maior
cuidado, pois a forma de avaliar é diferenciada, principalmente em se tratando de crianças com deficiência intelectual, uma vez que
devido a seu atraso cognitivo os mesmo não correspondem ao ritmo dos demais colegas de classe.

A avaliação implica, sempre, na relação de quem avalia (avaliador) e quem é avaliado, cabendo ao primeiro apreciar, refletir, analisar
determinados aspectos considerados significativos, sejam estes de âmbito emocional, cognitivo ou comportamental. Partindo do
significado de reciprocidade, não afastando o seu uso no meio escolar, é possível observar a importância da participação dos colegas e
do professor como problematizador em sala de aula. Nesse sentido, a aprendizagem se processa por uma interação do indivíduo que
aprende com o objeto a ser conhecido, o que ocorre pela ação do sujeito frente ao objeto.

O programa de avaliação do professor não só determina os hábitos de estudos dos alunos, mas também a maneira da interação em
classe, a quantidade e qualidade de sua aprendizagem, além de influenciar o nível de ensino e aprendizagem sobre os quais se apóia o
seu esforço de aprender. Observa-se a prática através do exemplo dado por Morris L. Bigge:

Mesmo que o professor se esforce em ensinar em um nível de compreensão ou de reflexão, se continuar
utilizando testes que exijam memorização, a maior parte da aprendizagem se processará neste nível. Assim
sendo, o professor deveria considerar cuidadosamente a natureza dos testes que vai utilizar e dos demais
procedimentos de avaliação (BIGGE, 1977, p.353).

É preciso fazer uma observação do que o aluno fez, do que está fazendo e como este rendimento poderá refletir em processos futuros.
De acordo com Lima (1994) o professor não deve pensar individualmente em relação ao resultado do aluno. Deve pensar o processo
pedagógico em suas dimensões amplas. No caso de um erro pela maioria da classe a avaliação desloca-se dos alunos e passa para o
professor, no instante em que deixa de se perguntar o que os alunos aprenderam, mas como o docente está ensinando. Sendo o
processo válido ou não, é momento do professor fazer uma autoavaliação do seu processo de ensino.

O docente, independente de sua atuação (ensino nas séries iniciais, fundamental, médio ou superior), tem como ação principal a
mediação entre o que o aluno sabe e o que ele tem a aprender. O seu crescimento, enquanto profissional, refletirá de forma
significativa neste processo, que embora complexo, torna-se melhor com sua mediação.

4 AVALIANDO O EDUCANDO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Comumente percebe-se que diversos professores ainda se detêm a meios tradicionais de ensino por ser mais ‘fácil’. Tentando
considerar todos os alunos iguais é normal que pensem dessa forma. O que muitos esquecem é o fato do aluno com deficiência
intelectual – e outros tantos – não corresponder igual a modelos pré-estabelecidos, não por sua deficiência, mas por que são indivíduos
diferentes em sua singularidade. Esta percepção é notável quando o professor não reconhece no educando especial um sujeito de
saberes e valores, em busca de sua afirmação, pautando-se numa ideia de lacuna ou insuficiência.

Inúmeras situações mostram que alguns docentes tratam o educando com deficiência intelectual voltados numa pedagogia de super
proteção. Visualiza-se este trabalho quando o professor propõe frequentemente atividades que não provocam dificuldades verdadeiras
para o aluno, aprovando o trabalho do aluno sem que o mesmo tenha demonstrado um esforço para a realização dele, entre outras
situações que acabam por desmerecer a aprendizagem do educando, promovendo, mesmo sem intenção, o fracasso deste. É preciso
lembrar que uma das responsabilidades do professor é estimular o desenvolvimento cognitivo e a autonomia dos jovens que
frequentam as salas de aulas.

Outra situação constante na educação consiste em separar as crianças por idade cronológica, numa tentativa de ‘igualar’ as
aprendizagens. Esta metodologia não pode ser utilizada quanto ao educando com deficiência intelectual uma vez que, considerando o
atraso cognitivo proveniente da própria deficiência, estes não apresentam um raciocínio condizente com sua idade ‘corporal’, mas uma
‘idade cognitiva’ diferente de seus coetâneos normais, e só uma avaliação constante poderá assinalar o desenvolvimento deste alunado.
Mantoan (1997) complementa dizendo que:

Privilegiar a idade mental no desenvolvimento de habilidades de vida prática e na aquisição de conhecimentos
acadêmicos pode retardar de tal maneira essas aprendizagens, que elas não seriam úteis para a independência do
sujeito na sua idade real (MANTOAN, 1997, p. 140).

Pág.3/8



A valorização desses sujeitos não se reduz apenas às oportunidades, mas a igualdade de valores, essenciais ao convívio social. Para
Pereira (2003, p. 47), o currículo atenderá melhor o público com deficiência intelectual quando “permitir ao aluno o máximo de
desenvolvimento pessoal nas suas vertentes individual e social, respeitando à diferença; incidir nos aspectos físicos, afetivos e
intelectuais, de forma global, em cada momento evolutivo e em função dos diferentes contextos vivenciais”.

O aluno com deficiência intelectual poderá ser avaliado em seus aspectos motores, desenvolvimento da expressão oral e escrita,
raciocínio lógico matemático, funcionamento cognitivo e afetividade. Em relação motricidade do aluno, o professor observará a
capacidade de manuseio dos objetos de diferentes formas e tamanho, pegar no lápis para pintar, desenhar ou escrever. No que diz
respeito à oralidade, o docente observará se o aluno compreende mensagens simples, se é capaz de expressar suas idéias de modo
coerente com a situação. Nesse caso, o aluno pode expressar sua compreensão através de desenhos, apontar algum objeto tentando
expressar sua vontade/necessidade naquele momento e ainda pode realizar movimentos corporais afirmativos ou negativos. Além
disso, o professor observará se o aluno verbaliza de forma clara suas idéias, se ele faz uso de um vocabulário diversificado.

No campo da escrita e leitura, Gomes (2010, p. 11) salienta que:

O professor deverá considerar se o aluno compõe o nome próprio sem ajuda do outra pessoa; se ele considera
que o seu nome está escrito, mesmo quando falta alguma das letras que o compõe; se ele considera que seu nome
está escrito quando todas as letras estão visíveis, ainda que a ordem das mesmas tenha sido alterada, e, por fim,
se ele considera que seu nome está escrito quando todas as letras estão presentes na ordem adequada (GOMES,
2010, p. 11).

O nome do aluno é apenas o início da aquisição da linguagem escrita, sendo este, o primeiro passo para a inserção de outros conceitos
e produções, uma vez que, sabendo ler e escrever seu próprio nome terá mais facilidade em reconhecer as demais letras e fonemas,
construir outros vocábulos, frases compostas e até pequenas redações. No quesito raciocínio lógico-matemático, a atenção do professor
redobra, pois é necessário que a avaliação dessas experiências seja realizada através de situações-problema contidas nessas
experiências, onde as resoluções levem o aluno a levantar hipóteses por meio de seus conhecimentos prévios.

Os aspectos sócio-afetivos do aluno com deficiência intelectual também se constituem fator de atenção do professor durante a
avaliação. Esses alunos podem ter dificuldades, especialmente, no que se refere à construção da imagem de si mesmo. Aspectos como
a exclusão social, a dificuldade em interpretar as atitudes e os comportamentos dos outros em relação a si, as experiências de fracasso
nas diversas situações da vida cotidiana se constituem contribuintes para os problemas afetivos.

Estas e outras temáticas e as formas como são tratadas/trabalhadas são imprescindíveis no aprendizado dos educandos com deficiência
intelectual e até mesmo dos alunos sem qualquer deficiência. Para tanto, é necessário que o professores tenham o mínimo de formação
para trabalhar com este público

5 PERCURSO METODOLÓGICO

Ao se falar em educação é impossível dissociá-la de termos que envolvam qualidade, principalmente quando se trata de aspectos
avaliativos. Embora diversos professores ainda se concentrem em práticas tradicionais, já é possível observar outra maneira de analisar
a avaliação, como sendo um processo que compreende atributos qualitativos de aprendizagem. Portanto, a natureza da pesquisa foi
qualitativa.

Ademais, a pesquisa seguiu também a linha do método fenomenológico quanto à ausência de hipóteses pré-elaboradas. Do ponto de
vista da fenomenologia a realidade não é algo objetivo que possa ser explicado em todo o contexto como um conhecimento científico.
Essa realidade é voltada ao fenômeno e surge da intencionalidade da consciência. Até dado momento da observação, a investigação
procedeu por meio de pesquisa exploratória numa perspectiva de que o tema escolhido é pouco explorado na literatura acadêmica e
como afirma Gil (1999, p. 43) “habitualmente envolvem levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e
estudo de caso. [...] são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar uma visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado
fato”.

A pesquisa foi feita no Centro Educacional Municipal de Paulo Afonso (CEMPA). Localizada na Travessa Dr. Luiz Viana Filho S/N,
centro, é uma instituição de Educação Infantil e Ensino Fundamental, que se torna acessível a todas as crianças que a frequentam,
enriquecendo o seu desenvolvimento e inserção social.

Para atender os objetivos da pesquisa foi utilizado como universo de estudo o corpo docente da instituição. De um total de 48
professores (entre professores titulares e cuidadores) foi realizada amostragem com 10 professores, dando preferência àqueles que
trabalharam ou trabalham com alunos especiais, explicitamente os educandos com deficiência intelectual.
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Os instrumentos de pesquisa utilizados nesse estudo foram: questionário, contendo oito questões abertas e uma semiaberta, entrevista e
observação participante. Em relação à entrevista, trata-se de outra forma de coletar dados mais precisamente, pois “oferece maior
oportunidade para avaliar atitudes, condutas, podendo o entrevistado ser observado naquilo que diz e como diz” (LAKATOS &
MARCONI, 1991). A entrevista foi realizada com a psicopedagoga da instituição, sendo utilizada a entrevista semiestruturada ou
semidirigida, permitindo que ao longo da entrevista fossem surgindo outros questionamentos respondidos quando necessário.

Nesse caminho, utilizou-se ainda, a observação participante. Esse recurso metodológico foi efetuado durante um mês, possibilitando
um tempo de estudo mais aprofundado. Como afirma Lakatos & Marconi (1991, p. 190) “a observação é uma técnica de dados para
conseguir informações e utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir,
mas também em examinar fatos ou fenômenos que se desejam estudar”.

6 RESULTADOS DA PESQUISA

No processo de análise dos dados foi utilizada a técnica de análise por categorias. Este método permite que a análise dos dados seja
mais bem interpretada, pois, possibilita encontrar os dados organizados em categorias correspondentes aos objetivos do trabalho.
Segundo Minayo (1999) essa técnica de análise é interessante à medida que organiza, sumariza e coordena os dados encontrados na
pesquisa. Nesse sentido, serão analisadas nesse trabalho as seguintes categorias de análise da pesquisa: 1) Estratégias utilizadas pelos
professores para realização da avaliação do ensino-aprendizagem de alunos com deficiência intelectual; 2) Alterações necessárias para
avaliação e aproveitamento do estudante com deficiência intelectual.

6.1 Estratégias utilizadas pelos professores para realização da avaliação do ensino-aprendizagem de alunos com deficiência intelectual.

Antes de conhecer as estratégias utilizadas pelas professoras, como requer a primeira categoria, sentiu-se a necessidade de saber o que
as docentes consideram como avaliação da aprendizagem. Várias respostas salientam que a avaliação deve ser diária, com observação
e muita paciência. Essas respostas nos são explicitadas através das falas das professoras:

É um processo que se dá no dia-a-dia onde observamos os avanços da criança, é uma troca entre professor e
aluno. (Docente 02)

Entendo que a avaliação é um processo de observação diária, é contínuo. (Docente 03)

Reconhecimento dos saberes dos alunos. A aprendizagem deve ser vista como processo individual de construção
do conhecimento. (Docente 07)

A avaliação da aprendizagem é extremamente complexa. Não se trata de uma avaliação quantitativa, mas
qualitativa. (Docente 10)

Com base nos depoimentos, pode-se compreender que a avaliação não se restringe apenas a provas, mas leva em consideração
aspectos não ‘valorativos’ como a observação e o processo de aprendizagem individual do educando, voltando-se à qualidade do
processo realizado. A resposta da docente 10 exemplifica bem, reafirmando a ideia de Luckesi (2002) sobre “avaliação como juízo de
qualidade”.

Quando perguntadas sobre as estratégias utilizadas para avaliar a aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual, um número
expressivo de respostas salienta que utilizam além de observação dos avanços obtidos pelas crianças, materiais concretos, brincadeiras,
método de repetição, jogos de encaixe, entre outras, expressas nos depoimentos:

Utilizo a linguagem verbal e não-verbal. Atividades que desenvolvam a coordenação motora e raciocínio lógico.
Ex.: jogos de encaixe, blocos, massa de modelar. (Docente 04)

A princípio nada de nenhuma estratégia diferente da usada com os demais, não obtendo resultado vou utilizando
estratégias mais específicas dentro da necessidade de cada aluno. (Docente 05)

Observa-se na fala da Docente 04 que a mesma utiliza-se de instrumentos diferenciados. No entanto, o depoimento da docente 05
revela uma contradição em relação à outra, demonstrando que nem todas possuem preparo específico para trabalhar com crianças
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especiais, uma vez que este público ‘pede’ mais atenção.

Desprezar o que foi feito até dado momento não anulará os &39;erros&39;, mas compreende-se também a necessidade de
complementar esses recursos, tornando a aprendizagem mais rica e proveitosa. Parafraseando Pereira (2003), o currículo que melhor
satisfaz o público com deficiência intelectual deve “permitir ao aluno o máximo de desenvolvimento pessoal nas suas vertentes
individual e social, respeitando à diferença”, ou seja, os diversos aspectos que envolvem a criança especial.

Em relação aos conteúdos programados, a maioria das professoras considera suficiente, pois é possível adaptar o mesmo às
necessidades dos alunos com deficiência intelectual. Entretanto, nota-se algumas ressalvas quanto a esse aspecto, refletidos nos
depoimentos abaixo:

Temos que adequar os conteúdos para os alunos. (Docente 01)

Não, porque o conteúdo deve estar de acordo com a realidade ou nível em que a turma se encontra. O
planejamento também é flexível. (Docente 04)

Falta muita coisa para que os conteúdos programados atinjam o esperado. (Docente 09)

Estas falas revelam o quanto é necessário ter cuidado quando se trabalha com crianças especiais, pois nem todos os conteúdos
pensados para o restante da turma contemplam as especificidades do educando com deficiência intelectual. Isso é refletido pela fala da
Docente 09 ao citar que falta muito para ser atendido. Em contraponto, percebe-se na fala da Docente 01 a necessidade apenas de
adequação. Para compreender melhor o problema sobre a adequação ou não dos conteúdos, Mantoan (1997, p. 141) explica que “novas
metodologias e técnicas de ensino que propiciam uma dinâmica mais adequada aos ambientes escolares às características do
funcionamento mental das pessoas com deficiência estão sendo testadas para ultrapassar-se os obstáculos do meio cognitivo”.

Nesta categoria, nota-se com as respostas que as docentes entendem a avaliação como algo mais subjetivo, portanto qualitativa. As
observações diárias ultrapassam as provas e a mensuração das notas. Quanto às estratégias, observa-se a utilização de meios favoráveis
à aprendizagem do aluno, mesmo não sendo suficientes, pois o emprego destes ainda é limitado em relação à infinidade de recursos
disponíveis.

6.2 Alterações necessárias para avaliação e aproveitamento do estudante com deficiência intelectual

Complementando a categoria anterior, esta procura saber das pessoas envolvidas no processo ensino-aprendizagem se há alguma
alteração a ser feita nas práticas de atendimento ao aluno com deficiência intelectual, e em caso afirmativo coletar sugestões desses
‘atores’. Para tal, indagou-se inicialmente se receberam ou recebem algum treinamento ou reciclagem para que possam atender este
público. Em resposta a pergunta, observou-se um dissenso nas respostas, a ponto de constatar que metade das respostas diz ter
treinamento e outra metade relata não receber qualquer reciclagem ou treinamento para exercer a função. No entanto, quem recebe
algum treinamento, completa dizendo que se trata apenas de orientação da psicopedagoga da instituição. Revelam estas respostas
através dos depoimentos abaixo:

Não. Buscamos informações e experiências com outras colegas. (Docente 04)

Sim, todos os dias temos uma psicopedagoga para nos auxiliar, ajudar em qualquer dificuldade e trocarmos
experiências. (Docente 07)

Participamos de alguns cursos e temos apoio da psicopedagoga. (Docente 09)

Em conversa anterior com a responsável pela educação especial no município, afirma realizar periodicamente treinamento para as
diversas necessidades educacionais, em contraponto, as docentes afirmam que não recebem esse treinamento. Este fato reflete a falta
de acompanhamento, de ambas as partes: ou a secretaria não dispõe de vagas suficientes, comunicação, ou o quadro docente não tem
interesse por cursos de aperfeiçoamento. Independente do motivo, é observável que se houvesse um melhor acompanhamento por
parte de ambos, o aproveitamento do educando com deficiência intelectual poderia ser melhor. Para Ropoli (2010, p. 28) “a formação
de professores consiste em um dos objetivos do PPP. Um dos seus aspectos fundamentais é a preocupação com a aprendizagem
permanente de professores, demais profissionais que atuam na escola e também dos pais e da comunidade [...]”, neste caso fica a
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pergunta sobre a responsabilidade dessa formação continuada.

A pergunta seguinte complementa a anterior, pois foi perguntado às docentes, o que pode ser melhorado durante o processo de
avaliação visando um melhor aproveitamento do estudante. As respostas foram variadas, no entanto as que mais se destacaram foram:

Qualificação do docente na sua prática pedagógica; aulas prazerosas. (Docente 04)

Evitar testes padronizados, não utilizar a avaliação como um instrumento de classificação, incorporar o sentido
ético e inclusivo na avaliação, possibilitar que o erro possa ser visto como um processo de aprendizagem –
construção de conhecimentos. (Docente 07)

Respeitar sua condição própria de aprendizagem, sem querer igualá-lo ao outro. Valorizar o “jeito” de ser e
aprender. (Docente 10)

Embora com palavras e termos diferentes, a melhora esperada recai principalmente para o professor, necessitando de qualificação,
ética e até mesmo empatia em relação ao educando com deficiência intelectual. Finalizando, foi perguntado aos docentes como
consideravam o processo avaliativo realizado na escola e pedimos sugestões caso sentissem necessidade. Em respostas, a maioria
considerou regular ou que pode melhorar. Observando esse aspecto, as sugestões foram diversas, entre as quais se destacaram:

Pais mais participativos na escola, formação adequada para os professores lidarem com a situação. (Docente 04)

A utilização de portfólio permite a observação sistemática e diária daquilo que os alunos são capazes de
produzir. Eles permitem que tomemos conhecimento não só das dificuldades, mas também das habilidades dos
alunos, para que, através dos recursos necessários, estas habilidades sejam ampliadas. (Docente 07)

Entre os relatos, há vários que se repetem, no entanto esses expostos explicitam bem as demais sugestões. É possível afirmar que as
sugestões já fazem parte do cotidiano do professor, pois pode ser a melhor forma de se trabalhar com este público. A instituição possui
uma ficha de acompanhamento , permitindo observar o quadro evolutivo de aprendizagem do aluno especial durante todo o ano letivo.
Esta ficha não exclui outras formas de acompanhamento, a exemplo do portfólio sugerido.

Ao final das análises é possível afirmar que as docentes, embora não utilizem as mesmas palavras, compreendem o ato de avaliar para
além da prova, buscando a devida qualidade do processo avaliativo. No entanto, para se chegar ao nível mínimo de qualidade, as
professoras sentem dificuldades ao trabalhar os conteúdos devido à grande necessidade de se adequar e planejar atividades específicas
ao alunado especial. Isto não deveria ser um grande problema, pois a maioria das docentes encontra-se na área de educação há mais de
15 anos, ou seja, com vasta experiência, capaz de confrontar as necessidades de atender um público tão diferenciado. A partir deste
ponto, evidencia-se a ‘deficiência’ dos setores públicos ou mesmo da instituição em promover treinamentos e reciclagens ao seu corpo
docente expresso nas falas das professoras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo avaliativo instiga muitas pessoas por ser algo subjetivo, sendo uma prática peculiar a cada sujeito. Logo, questiona-se:
como avaliar algo ou alguém por meio de um juízo valorativo, se não se conhece as perspectivas de outrem Qualquer pesquisa
transpõe estas dúvidas e acredito ser justamente por isso, algo tão instigante. Isto faz repensar diversos conceitos pouco entendidos
durante a vida acadêmica, mas que ganharam significados mais abrangentes no decorrer do processo de pesquisa.

Entender a verdadeira finalidade da avaliação escolar só será possível quando tivermos professores dispostos a aceitar novos desafios,
capazes de identificar nos erros propostas para repensar o planejamento e as atividades desenvolvidas em sala de aula, considerando
seus alunos como parceiros. Quando optamos por avaliar aquilo que o aluno é capaz de desenvolver, a observação, a atenção às
repostas do aluno às atividades trabalhadas, a análise das tarefas que ele é capaz de realizar, fazem parte dos processos pedagógicos
utilizados para avaliar. Nessa perspectiva, entendemos que é possível avaliar, de forma adequada e útil, alunos com deficiências. Mas,
se observarmos com atenção, tudo o que o que se diz da avaliação do aluno com deficiência, serve para avaliar qualquer aluno, porque
a principal meta da inclusão escolar reside na abrangência e qualidade para todos os envolvidos.

Portanto, a aprendizagem não deve ser considerada como resultado que depende única e exclusivamente do aluno, mas deve estar
sendo construída dia-a-dia, pois quando o professor identifica que o aluno apresenta obstáculos na realização das atividades ou percebe
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que não participa das mesmas, torna-se necessária à intervenção desse docente, pois ele pode precisar de mais tempo para realizar a
atividade; requerer material mais simples.

Por fim, o processo de inclusão, ainda hoje, é um grande desafio para a escola pública brasileira, aos pais e interessados em fazer desse
espaço um ambiente de convívio, respeito às diferenças, capaz de desenvolver as capacidades de aprendizagem de todos os sujeitos
sociais, adquiridas por direito, mas, sobretudo, necessárias enquanto prática instaurada na escola. Acredito que os resultados deste
estudo possam contribuir com as discussões atuais em torno da temática sobre a inclusão do deficiente intelectual no ensino regular e a
avaliação do processo de aprendizagem, ligados à formação dos professores, à utilização de metodologias de ensino, à avaliação
vislumbrando novos horizontes para a escola contemporânea, marcada pela diversidade e a diferença.

REFERÊNCIAS

BIGGE, Morris L. Teoria da aprendizagem para professores. São Paulo, SP: Ed. da Universidade de São Paulo, 1977.

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 1999.

GOMES, Adriana L. L. Verde. A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar: o atendimento educacional
especializado para alunos com deficiência intelectual. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial;
[Fortaleza]: Universidade Federal do Ceará, 2010.

HAYDT, Regina Cazaux. Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem. São Paulo, SP: Ática, 1988.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 3. Ed. São Paulo: Atlas, 1991.

LIMA, Adriana de O. Avaliação Escolar: julgamento ou construção Petrópolis, RJ: Vozes, 1994.

LUCKESI, Cipriano. Por uma prática docente criativa e construtiva. In: LUCKESI, Cipriano. Avaliação da aprendizagem escolar.
12 ed. São Paulo, SP: Cortez, 2002, p. 120-151.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Ser ou estar, eis a questão: explicando o déficit intelectual. Rio de Janeiro: WVA, 1997.

MINAYO, Maria Cecilia, de S. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 11. Ed.Petrópolis: Vozes, 1999.

PEREIRA, Mario do Carmo. ‘Se houvera quem me ensinara...’: a educação de pessoas com deficiência mental. 2. Ed. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, 2003.

ROPOLI, Edilene Aparecida. A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar: a escola comum inclusiva. Brasília:
Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial; [Fortaleza]: Universidade Federal do Ceará, 2010.

[1] Graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB (greiceadriele@hotmail.com).
[2] Prof. MSc. Assistente da Universidade do Estado da Bahia – UNEB (profeunicemaria@yahoo.com.br).
[3] Prof. MSc. Assistente da Universidade do Estado da Bahia – UNEB. (vinnymil@yahoo.com.br).

Pág.8/8


