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RESUMO

O artigo tem como objetivo identificar, na literatura da área, a abordagem da avaliação da
aprendizagem como processo de inclusão de pessoas na trajetória de escolarização. Os estudos de
Christofari (2012); Hoffmann (2009); Luckesi (2011) respaldam o presente trabalho.
Metodologicamente, o estudo configura-se como uma pesquisa bibliográfica/documental e as fontes
são livros e artigos científicos. Os resultados indicam que a prática pedagógica é mediatizada pela
concepção de sociedade, de educação e de sujeitos, contribuindo para incluir ou excluir pessoas do
acesso ao conhecimento. Revelam que a avaliação da aprendizagem inclusiva pode acolher os que se
encontram alijados do processo de ensino-aprendizagem em sala de aula, superando o fantasma da
repetência e da evasão.

Palavras chaves: Avaliação da aprendizagem. Conhecimento escolar. Prática Pedagógica inclusiva.
Concepção inclusiva de avaliação. Mediação.

ABSTRACT

The article aims to identify, in the literature of the area, the approach of learning assessment as a
process of inclusion of people in the path of schooling. The Studies of Christofari (2012); Hoffmann
(2009); Luckesi (2011) support the present work. Methodologically, the study is configured as a
bibliographic / documentary research and the sources are books and scientific articles. The results
indicate that the pedagogical practice is mediated by the conception of society, education and
subjects, contributing to include or exclude people from access to knowledge. Inclusive learning
assessment can accommodate those who are oblivious to the classroom teaching-learning process,
overcoming the phantom of repetition and dropout. Keywords: Learning assessment. School
knowledge. Inclusive Pedagogical Practice. Inclusive conception of evaluation. Mediation.

RESUMEN

El artículo tiene como objetivo identificar, en la literatura del área, el enfoque de la evaluación del
aprendizaje como un proceso de inclusión de personas en el camino de la escolarización. Los
estudios de Christofari (2012); Hoffmann (2009); Luckesi (2011) apoya el presente trabajo.
Metodológicamente, el estudio se configura como una investigación bibliográfica / documental y las
fuentes son libros y artículos científicos. Los resultados indican que la práctica pedagógica está
mediada por la concepción de la sociedad, la educación y las materias, contribuyendo a incluir o
excluir a las personas del acceso al conocimiento. La evaluación del aprendizaje inclusivo puede
acomodar a aquellos que son ajenos al proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, superando el
fantasma de la repetición y el abandono.

Palabras clave: evaluación del aprendizaje. Conocimiento escolar. Práctica pedagógica inclusiva.
Concepción inclusiva de evaluación. Mediación.
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QUANDO AVALIAR SIGNIFICA INCLUIR

INTRODUÇÃO

O presente artigo aborda a avaliação da aprendizagem numa perspectiva de inclusão de pessoas no
acesso ao conhecimento escolar. Por meio de uma investigação na literatura da área, o presente texto
focaliza uma discussão até então pouco representativa nas pesquisas educacionais, relacionada com o
fato de que a prática avaliativa pode incluir ou excluir os estudantes.

É inegável que a organização do trabalho docente demanda um conjunto de práticas desenvolvidas
no dia-a-dia na sala de aula, de modo a promover a aprendizagem dos alunos em seu processo de
escolarização. Por sua vez, o fazer pedagógico é composto por diferentes processos, dentre estes, as
ações relacionadas com o ensino e a promoção de resultados referentes à aprendizagem escolar dos
sujeitos que estão na escola. Neste sentido, é importante salientar que o alvo da avaliação não se
limita apenas ao aluno, mas envolve o(a)s professores(as) e a instituição de ensino como um todo.

Na sala de aula, o trabalho docente muitas vezes é conduzido na perspectiva de atendimento às
exigências administrativas ou voltado para preocupações muito efetivas com o cumprimento dos
conteúdos escolares, com prazos e determinações solicitadas de diferentes setores, distanciando-se do
objetivo do ensino e, pouco contribuindo para a sua melhoria e engrandecimento.

Em busca de adequação a esses parâmetros e em função de suas visões de mundo, muitos docentes
tendem a realizar, com o(a)s aluno(a)s, atividades generalizadas como se a turma fosse homogênea,
desconsiderando as especificidades e individualidades do(a)s estudantes. A prática avaliativa, não
raras vezes, é realizada de modo desvinculado do ensino, ou seja, em situações pontuais, isoladas e
sem considerar aspectos sociais, culturais, pedagógicos e educativos. Volta-se, frequentemente, para
a realização de provas, a atribuição de notas e conceitos, conduzindo o fazer escolar sob a tônica em
torno da aprovação e da reprovação.

As consequências de tais ações resultam no distanciamento do(a) aluno(a) ao acesso ao
conhecimento sistematizado, numa limitada aproximação aos saberes escolares, gerando alto índice
de reprovação e consequente exclusão de aluno(a)s da escola, aumentando as estatísticas de fracasso
e evasão escolar. De modo geral, o insucesso escolar ou exclusão do processo ensino-aprendizagem
atinge grande quantitativo de estudantes, principalmente, os que já têm histórico de exclusão ou que
vivem em condição de vulnerabilidade social. Com efeito, a avaliação da aprendizagem tem sido
cada vez mais responsável pelo destino do(a)s aluno(a)s em todos os níveis de ensino.

Diante dessa problemática, a pesquisa investiga a seguinte questão: que contribuições a literatura
oferece para compreender a avaliação como possibilidade de inclusão escolar?

Na busca de respostas a este questionamento o trabalho tem como objetivo identificar, na literatura
da área, a abordagem da avaliação da aprendizagem como oportunidade de inclusão de pessoas em
suas trajetórias de escolarização. Busca assim, compreender a relação entre o processo de
democratização do ensino e a avaliação numa concepção inclusiva do trabalho pedagógico.

O estudo, de caráter exploratório, foi desenvolvido na perspectiva de uma pesquisa
bibliográfica/documental. De acordo com Gil (2008, p.50) “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a
partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”.
Metodologicamente, a investigação procedeu-se através de um levantamento, na literatura científica,
tomando como fonte de pesquisa livros e artigos científicos, sistematizados através de um descritor.
A partir das categorias selecionadas, as mensagens foram configuradas obedecendo à com a análise
temática e, em sequência, analisadas com base na análise conteúdo defendida por Bardin (1977).

Os estudos de André; Passos (2005), Christofari (2012), Esteban (2013), Hoffmann (2009), Luckesi
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(2011), Romão (2002), Silva (2008) fundamentam o trabalho e enfatizam a importância da avaliação
no processo ensino-aprendizagem como possibilidade de inclusão dos sujeitos no acesso ao
conhecimento escolarizado. Tais estudos trazem a ideia de que é essencial realizar a inclusão de
estudantes na tentativa de melhorar seu desempenho intelectual, com vistas a evitar o insucesso
escolar.

A validade deste estudo tem por base a necessária discussão sobre a centralidade da avaliação na
escola, como elemento fundante para a inclusão de pessoas no ambiente escolar, tendo em vista a
perspectiva de uma educação democrática, trazendo a desconstrução da ideia de homogeneização do
trabalho pedagógico.

O artigo destaca a avaliação inclusiva sob a visão de diferentes autores e, está organizado de modo a
apresentar aspectos relacionados à democratização do ensino e inclusão de pessoas, as ideias mais
significativas da avaliação inclusiva como essenciais ao acesso à educação escolar e, os processos
avaliativos que justificam uma prática pedagógica inclusiva.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM COMO SUPORTE PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO

O direito à educação não se limita ao acesso à escola, mas abrange questões mais amplas
relacionadas à garantia de que o(a)s aluno(a)s aprendam e que possam desenvolver-se como pessoa
no ambiente escolar. Para Guijarro (2005, p. 09):

O direito à educação é também o direito a aprender e a desenvolver-se
plenamente como pessoa. Para que isso seja possível é fundamental assegurar
a igualdade de oportunidades, proporcionando a cada um o que necessita, em
função de suas características e necessidades individuais.

Por mais que o ingresso à instituição escolar possa atender aos anseios da luta em prol da educação
para todos e todas, esta conquista somente se efetiva se contempladas as outras vertentes da
democratização do ensino. De acordo com Luckesi (2011, p. 95): “Democratização do ensino
implica, em primeiro lugar, democratização do acesso à educação escolar” (grifos do autor). Nessa
afirmação, o autor chama a atenção, no sentido de esclarecer que a educação escolar em sua mais
expressiva substância constitui um direito de todo(a)s o(a)s aluno(a)s e não somente de alguns ou
algumas que têm mais facilidade de aprender.

Assim, o direito de acesso à educação escolar deve ser oportunizado a todas as pessoas, independente
de classe social, situação sócio-econômica, região em que vivem, suas crenças e costumes, hábitos
culturais, nível intelectual, diversidade de gênero, raça, cor, posição ideológica, etc. Para que o
acesso à universalização do ensino possa ser considerado em sua plenitude faz-se necessário que as
outras vertentes sejam contempladas, quais sejam: a permanência na escola, o acesso à educação
escolar com qualidade do ensino e a terminalidade dos estudos. Permanecer, com sucesso, com
aprendizagem e com projeção de terminalidade garante ao aprendiz um sentimento de pertença à
instituição. Acesso, permanência com qualidade e terminalidade dos estudos constituem direitos
inalienáveis do cidadão e da cidadã. A escola deve favorecer, aos que nela estão inseridos, o acesso a
tais direitos. Para Luckési (2011, p. 100):

Será democrática a escola que possibilitar a todos os educandos que nela
tiverem acesso uma apropriação ativa dos conteúdos escolares. Ou seja, se
uma criança se matricula na escola, ela tem o objetivo de conseguir aprender
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conteúdos que desconhece; ela pretende elevar o seu patamar de
compreensão da realidade. Para tanto, a prática escolar e, consequentemente,
a prática docente deverão criar condições necessárias e suficientes para que
essa aprendizagem se faça da melhor forma possível.

Apropriar-se ativamente dos conteúdos escolares, apreender os assuntos que desconhece, elevar o
patamar de compreensão do seu meio e as condições de existência constituem direitos do(a)s
estudantes e elementos fundamentais para construção de sua identidade e de cidadania. A escola deve
então possibilitar a todos os sujeitos, condições necessárias para a aquisição do conhecimento
escolar, como um compromisso dos educadores, no exercício contínuo de efetivação da função social
da escola.

O docente tem que ter claro que todas as crianças podem aprender independente de suas
especificidades. De acordo com Guijarro (2005, p. 13), para uma aprendizagem significativa é
necessário:

Enfoques metodológicos e materiais didáticos que facilitem a aprendizagem e
a participação de todos os alunos. A questão central é como organizar as
situações de ensino para garantir o maior grau possível de interação e
participação de todos os alunos, sem perder de vista as necessidades
concretas de cada um.

Buscar fundamentos teórico-metodológicos e recursos didáticos que possibilitem a interação,
proporcionando a facilitação da aprendizagem constitui um desafio a ser enfrentado pelo coletivo de
educadore(a)s, com vistas a garantir a todo(a)s o(a)s estudantes, a democratização do acesso ao
processo de escolarização.

Desenvolver estratégias de ensino de modo a proporcionar resultados significativos na aprendizagem
do(a)s aluno(a)s tem relação com a visão do(a)s docentes sobre a sociedade, sobre a educação, sobre
os sujeitos. A prática pedagógica em sala de aula reflete estas concepções e tem consequências no
trabalho com os conteúdos escolares, na dinâmica da sala de aula e na avaliação da aprendizagem.
Para Romão (2005, p. 03), “No caso do conceito de avaliação educacional, a visão de mundo [...] é
mediatizada por uma concepção de educação que, por sua vez, referencia-se numa visão de mundo
específica”.

Decorre dessas concepções, a efetivação da prática docente, o relacionamento com o(a)s aluno(a)s, a
realização do ensino e do processo avaliativo. Se a perspectiva do(a) docente estiver comprometida
com o desenvolvimento de uma prática pedagógica inclusiva, possibilitará que o acesso do(a)s
estudantes ao processo de democratização do ensino se efetive. A avaliação da aprendizagem,
certamente, é o principal elemento dessa inclusão por oportunizar que o(a) professor(a) realize uma
tomada de decisão para modificar o ensino, para o(a) aluno(a)s se apropriem do conhecimento. Nas
palavras de Luckési (2011, p. 115):

[...] a primeira coisa a ser feita, para que a avaliação sirva à democratização
do ensino, é modificar a sua utilização de classificatória para diagnóstica. Ou
seja, a avaliação deverá ser assumida como um instrumento de compreensão
do estágio de aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em vista
tomar decisões suficientes e satisfatórias para que possa avançar no seu
processo de aprendizagem.
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Para que a avaliação da aprendizagem seja inclusiva é necessário sair da condição de classificatória e passar a ser diagnóstica,
de modo que o(a) professor(a) acompanhe e compreenda todo o processo de aprendizagem do aluno, permitindo o avanço do
sujeito independente de suas especificidades. O tópico a seguir aborda de modo mais específico a relação entre avaliação e
inclusão escolar.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E A EXCLUSÃO/INCLUSÃO DE PESSOAS

A política de acesso à universalização do ensino trouxe consigo não somente o aumento quantitativo
de pessoas ao ambiente escolar, mas o desafio de que a escola possa acolher essa população e atender
às suas necessidades. A afirmação a seguir é reveladora:

[...] o maior acesso à educação tem significado uma maior diversidade de
alunos na escola, porém, os sistemas educacionais seguem oferecendo
respostas homogêneas, que não satisfazem às diferentes necessidades e
situações do alunado, o que se reflete em altos índices de reprovação e evasão
escolar, que afetam em maior medida às populações que estão em situação de
vulnerabilidade. (GUIJARRO, 2005, p. 7)

O fato de muitos sujeitos terem adentrado ao ambiente escolar não foi acompanhado do esforço para
o atendimento às necessidades e especificidades destes estudantes. O ingresso à instituição escolar de
pessoas em situação de vulnerabilidade social passou a exigir da escola um maior investimento e um
envolvimento para acolhê-las e fazê-las avançar, o que, conforme as estatísticas das avaliações
externas, não têm sido realizadas a contento. A sociedade possui um alto índice de desigualdade
social e isso gera a exclusão de pessoas em diversos âmbitos, não sendo diferente no ambiente
escolar. Este ambiente, que é o responsável direto em possibilitar o acesso ao processo de
escolarização, por vezes, não atende às peculiaridades dos sujeitos, ocasionando um maior número
de insucesso escolar, reprovação e evasão dos alunos.

De modo geral, há uma certa intencionalidade na escola em igualar os sujeitos, isto é, de tratá-los
como se fossem iguais, o que concorre para a realização de um trabalho que utiliza atividades iguais
para todo(a)s os estudantes, as mesmas metodologias, instrumentos avaliativos semelhantes e
pontuais, com o intuito de uniformizar os conhecimentos e os sujeitos, numa perspectiva homogênea
do universo escolar.

A busca pela homogeneização, ainda que não intencional e circunstanciada, não raras vezes, pelo
excessivo de número de estudantes em sala de aula, negligencia a ênfase nas especificidades de cada
estudante, acumulando graves consequências para os que apresentam dificuldades em acompanhar o
ritmo da turma, concorrendo para o insucesso escolar.

Com efeito, lidar com uma diversidade de sujeitos com níveis diferenciados de aprendizagem dos
conteúdos escolares demanda subsídios teórico-conceituais e a ressignificação de práticas
pedagógicas que favoreçam melhorias e diferentes modos de ensinar/aprender. O não atendimento a
essas necessidades gera, em determinado(a)s aluno(a)s, sentimento de impotência diante dos
conteúdos ministrados, de animosidade com a dinâmica da sala de aula e desencantamento pelo
ambiente escolar, ocasionando desistência da escola. Os que persistem, mas não obtém sucesso,
acabam sendo reprovados e, findam por evadir-se da escola. Muitos são excluídos por não
alcançarem resultados positivos nos exames e provas, aumentando as estatísticas do fracasso escolar.
Em virtude dessa atuação, a escola seleciona e classifica os sujeitos não contribuindo para a inclusão
de pessoas. De acordo com Esteban (2013, p. 17):
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A prática de avaliação, que pretende medir o conhecimento para classificar os
(as) estudantes apresenta-se como uma dinâmica que isola os sujeitos,
dificulta o diálogo, reduz os espaços de solidariedade e de cooperação e
estimula a competição. Essa prática exclui do processo ações indispensáveis
para um contexto pedagógico favorável à aprendizagem de todos, portanto é
insuficiente para a professora que deseja ensinar a todos os seus alunos e
alunas.

Seguindo essa lógica da autora, a sala de aula precisa transformar-se em esse espaço de diálogo, de
cooperação, de solidariedade para viabilizar um contexto pedagógico favorável à aprendizagem. De
modo geral, a prática avaliativa desenvolvida em muitas escolas tem sido encaminhada numa
perspectiva de competição, pois não sustenta princípios de igualdade e diversidade, tornando-se
seletiva e excludente. Se o processo avaliativo distancia o(a) estudante do saber sistematizado, a
escola está atuando de modo antidemocrático, por não proporcionar o crescimento do aluno,
tornando assim, o ambiente escolar excludente. Para Luckési (2011, p. 112): “A prática
classificatória da avaliação é antidemocrática, uma vez que não encaminha uma tomada de decisão
para ao avanço, para o crescimento”.

Com a prática da avaliação seletiva e excludente, muito(a)s são excluído(a)s por não alcançarem
resultados esperados nos exames e provas. A falta de afinidade com o objeto da sala de aula exclui,
de modo geral, os já excluídos socialmente, ou seja:

a atual avaliação é um processo excludente não apenas em relação aos alunos
deficientes, mas aos socialmente desfavorecidos, ou seja, a avaliação tem
sido um instrumento a favor da sociedade elitista e hierarquizada, uma vez
que o seu emprego tem impedido aos já marginalizados o acesso à educação
(LUCKESI, 2011, p. 69).

Na prática classificatória, a escola pauta-se pelo binômio aprovação/reprovação, com valorização das
notas obtidas em momentos pontuais, através da realização das provas. Erroneamente a escola e o(a)s
professore(a)s chamam esses momentos de avaliação. Ao denominar o instrumento ‘prova’ como
sendo avaliação, como se os termos fossem semelhantes ou tivessem o mesmo significado, a escola
escamotea uma situação, com inúmeras consequências para o(a)s estudantes. De acordo com Luckesi
(2011, p. 52): “a escola opera com verificação e não com avaliação da aprendizagem”. Assim, os
formatos padronizados sob o quais o(a)s aluno(a)s são “avaliados” nas escolas ampliam as
desigualdades, favorecendo a exclusão dentro do próprio ambiente escolar, tornando o ensino
antidemocrático, uma vez que não favorece o acesso a todo(a)s.

O fato de a escola operar com verificação da aprendizagem, ou seja, com as notas isoladas obtidas
em momentos pontuais, torna a prática pedagógica excludente e seletiva. Em contraposição, se a
escola investe na avaliação da aprendizagem como um modo de possibilitar o redirecionamento do
ensino, as suas ações consolidam um processo avaliativo includente, acolhedor e construtivo. Para
Luckési (2011, p. 53): “a atividade de avaliar caracteriza-se como um meio de subsidiário do
crescimento, meio subsidiário da construção do resultado satisfatório”.

Na condição de subsidiária da prática pedagógica, a avaliação da aprendizagem deixa de ser uma
atividade finalizadora, firmando-se como sendo um processo em que seu objeto de interesse é a
melhoria da aprendizagem do aluno. Com isto, a avaliação opera com o ensino e não com a
verificação, isto é, visa alterar a prática pedagógica na busca de estratégias de ensino, de modo que
o(a)s aluno(a)s compreendam o que está sendo ensinado, consubstanciando um processo avaliativo
inclusivo, porque voltado para a aprendizagem e desenvolvimento do(a) aluno(a). Para Freitas (2009,
p. 71): “É preciso que haja [...] um sério investimento na criação de mecanismos institucionais de
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inclusão capazes de romper com a padronização do ensino e de garantir o apoio necessário para que
todos aprendam”. A criação de tais mecanismos envolve uma concepção de ensino e de avaliação
comprometida com o a construção coletiva do conhecimento.

André, Passos (2005, p.178) consideram que a avaliação “[...] terá que levar em conta a realidade dos
sujeitos envolvidos na ação pedagógica. Considerar, por um lado, que cada grupo é formado por
indivíduos com histórias pessoais, sociais, familiares culturais, educacionais muito variadas”. Por
essa razão, as práticas pedagógicas devem estar atentas à heterogeneidade dos sujeitos. A realização
de um ensino nessa perspectiva supõe interesse na aprendizagem e uma vinculação com as relações
interpessoais, com as inventividades, com a vida das pessoas.

Sobre esta questão Christofari (2012, p. 07) afirma que:

Na perspectiva da inclusão escolar a avaliação da aprendizagem pode ser
uma das alternativas para afrouxar os nós que prendem a escola em uma
prática cotidiana mais preocupada com a disciplina e com o controle dos
alunos, mais preocupada com o resultado do que com o processo e com uma
prática pautada nas relações que consistem o espaço escolar.

Neste sentido, a avaliação da aprendizagem está diretamente relacionada com a inclusão escolar,
desde que a escola eleja como polo de preocupação o acolhimento, o acompanhamento
individualizado, o processo ensino-aprendizagem e as relações que se estabelecem no ambiente
escolar. De acordo com Lopes; Gomes (2012), para que seja assegurado este ambiente propício ao
desenvolvimento da aprendizagem, duas dimensões precisam ser objeto de reflexão e de prática,
quais sejam: o envolvimento com o trabalho na organização das atividades didáticas e o
relacionamento com as pessoas.

Para Christofari (2012, p. 7):

[...] Um dos grandes desafios da instituição escolar, atualmente, é refletir sobre como criar
ações pedagógicas atinentes aos processos de aprendizagem inserindo-os em uma perspectiva
que favoreça os diferentes modos de ser e aprender sem aprisionar a diversidade humana no
quadro da anormalidade.

Sob essa ótica defendida pela autora, compete à escola criar ações que possam oportunizar ao(a)s
estudantes o acesso à aprendizagem do que está sendo ensinado. Para que a relação entre
ensino-aprendizagem se efetive de modo que todo(a)s sejam incluído(a)s e obtenham sucesso escolar
é necessário eleger estratégias para a inserção do(a)s aluno(a)s nas atividade na sala de aula. A
dinâmica do trabalho com os conteúdos deve ser desenvolvida de modo a facilitar a compreensão e
permitir o envolvimentos de cada um, principalmente do(a)s que apresentam maior distanciamento
na aquisição do conhecimento.Com efeito, “é preciso ter clareza de que as aprendizagens dos alunos
são dimensões diferentes para realizar um trabalho etnicamente responsável.” (HOFFMANN, 2009,
p. 31).

Por sua natureza, o trabalho pedagógico deve pautar-se pela valorização das relações interpessoais e
pela organização das atividades didáticas de modo a incluir o(a)s aprendentes. Torna-se
imprescindível e desafiador que a instituição escolar desenvolva práticas educativas que sejam
inclusivas, tendo em vista contemplar a diversidade de sujeitos. Para isto, o projeto educativo deve
estar voltado para a realização de um:

Currículo amplo e flexível que se possa diversificar e adaptar às diferenças
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sociais, culturais e individuais. O currículo tem de ser significativo e
pertinente para todos os alunos e alunas e não somente para aqueles das
escolas e culturas predominantes. Isso significa assegurar uma aprendizagem
básica para todos, e adaptar e diversificar o currículo para dar resposta à
diversidade de necessidades educacionais do aluno. Transformar os sistemas
de evolução da qualidade da educação para que considerem as diferenças
sociais, culturais e individuais. (GUIJARRO, 2005, p. 12)

O currículo escolar é espaço de produção de conhecimento e de produção de sujeitos. Daí a necessidade de que o mesmo seja
significativo para todos os alunos e alunas, de modo a assegurar oportunidades de aprendizagens, de construção coletiva de
novos saberes, de acesso a outros modos de ser, pensar e elaborar o conhecimento. Um currículo que valorize a vida, as
pessoas, as culturas, as iniciativas de criação com vistas a avançar no processo de escolarização contínua e eficiente.

Ainda que desafiador para as instituições escolares, o currículo é um dos elementos de grande relevância em que se podem
desenvolver meios de alcance a uma aprendizagem para que todos os sujeitos tenham êxito. Nesse enfoque, a avaliação situa-se
como elemento auxiliar da prática pedagógica para a obtenção do sucesso escolar.

Atender às necessidades dos sujeitos significa mudar o olhar da escola. Afastar-se da ideia de adaptar o aluno ao ambiente
escolar e, sim, promover um contexto escolar que o acolha em suas necessidades como pessoa e como estudante. É importante
que a instituição estabeleça os objetivos e intenções que realmente quer nutrir em relação ao ensino, à aprendizagem,
utilizando a avaliação como possibilidade de inclusão. Conforme Christofari (2012, p. 11), “A avaliação inclusiva deve ser
aquela que possibilita romper com os conceitos de erro, atraso, incapacidade”.

Tais dificuldades podem ser consideradas como percalços de travessia, como argumenta Luckési (2011, p. 200), ao afirmar que
“por sobre o insucesso ou o erro não se devem acrescentar a culpa e castigo”. Ao contrário disso, podem ser pontos de partida
para a realização de um trabalho que reconheça e responda às diversas necessidades dos sujeitos, compreendendo os modos de
ser, as dificuldades de aproximação aos conteúdos, os ritmos diferentes de aprendizagem de cada aluno(a). Para isto, é
necessário um ambiente inclusivo, em que acompanhe o(a) aluno(a) sob diferentes aspectos e que o(a) professor(a) esteja
disposto a repensar as suas práticas, de modo que promova modificações no ensino. Com isso, a dualidade
aprovação/reprovação dá lugar à preocupação com o aprendizado individual.

Na perspectiva de Freitas (2009, p. 76):

[...] a avaliação da aprendizagem busca constituir-se num meio de percepção
das necessidades frente ao processo ensino-aprendizagem, por considerar que
a avaliação como prática de classificação, centrada no erro/acerto, traduz, no
âmbito da educação, a lógica social da exclusão. Em função disso as práticas
de uma avaliação inclusiva não apenas respeitam as diferenças, mas
também criam mecanismos de apoio a aprendizagem e comprometem-se com
a reflexão crítica e permanente sobre o cotidiano escolar. (grifos nossos).

Para tanto, além de respeitar as diferenças dentro do ambiente escolar, a avaliação inclusiva
proporciona reflexões sobre o processo ensino-aprendizagem, por entender que é necessário superar
as condições que naturalizam o fracasso escolar, haja vista que todos têm direito à aprendizagem.

Para Baptista (2005, p. 19) “O professor que não é capaz de flexibilizar objetivos e planejar com certo nível de individualização
não consegue trabalhar com as classes heterogêneas que historicamente constituíram o campo de atuação da educação
escolar”. De acordo com essa prerrogativa, somente consegue realizar um ensino inclusivo quem está comprometido com o(a)s
aluno(a)s aparentemente menos aptos, menos adiantados, mais necessitados de atenção e de acompanhamento pedagógico.

Tomar essa atitude pedagógica requer não apenas uma alteração na performance didática do ensino,
mas exige uma compreensão mais ampla da realidade social para conceber a sala de aula como
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espaço de formação de pessoas e entender avaliação da aprendizagem como uma prática auxiliar na
condução da ação. Esteban (2013, p. 32), enfatiza que:

A avaliação pode contribuir para formular outras compreensões das vivências
compartilhadas no processo pedagógico. Destaco a necessidade de produzir
outras pautas de análise, de compreensão e de interação com as crianças das
classes populares, historicamente negadas pela escola, tendo seus saberes
negados.

Que outras pautas são essas de que fala a autora? Indubitavelmente, para a inclusão de pessoas no
acesso ao conhecimento escolar é necessário ir muito além das limitações, porque demanda vivências
compartilhadas, interação com aprendentes, entender as histórias de vida e construir saídas para
diminuir o fosso existente entre a aula e a aquisição do conhecimento, principalmente daquele(a)s
que são originalmente excluído(a)s do acesso a outros bens culturais. Demanda, sobretudo,
compreender que o ensino somente se realiza se houver aprendizagem.

Nesse enfoque, a avaliação da aprendizagem cumpre um importante papel. Para Christofari (2012, p.
9):

Quando o processo de avaliação da aprendizagem é tomado como uma
ferramenta importante na construção e reconstrução de relações, quando esta
prática é considerada como um modo de (re)criar estratégias pedagógicas
pautadas nas especificidades dos alunos, há mais chances de tornar-se um
dispositivo de inclusão escolar.

Por essa razão, é imprescindível que o professor e a escola construam e reconstruam práticas
pedagógicas com o principal objetivo de incluir todos os sujeitos de modo que possibilitem a
elaboração de uma aprendizagem significativa. Não são ações isoladas, mas objetivamente ações
coletivas, parceiras, resultantes de estudo e de discussão sobre o fazer escolar inclusivo. O ambiente
escolar é definitivamente heterogêneo, composto por uma diversidade de pessoas que precisam ser
incluídas para então, terem acesso ao conhecimento escolar.

Assim, para que essa avaliação seja de fato inclusiva é necessário conhecer bem cada sujeito, avaliar
cada situação especificadamente para garantir um processo positivo de aprendizagem. Para Guijarro
(2005, p. 10): a formalização dessa proposta:

[...] implica uma visão diferente da educação comum, baseada na
heterogeneidade e não na homogeneidade, considerando que cada aluno tem
uma capacidade, interesse, motivações e experiência pessoal única, quer
dizer, a diversidade está dentro do “normal”. Dada essa concepção, a ênfase
está em desenvolver uma educação que valorize e respeite às diferenças,
vendo-as como uma oportunidade para otimizar o desenvolvimento pessoal e
social e para enriquecer os processos de aprendizagem.

Para que os processos de aprendizagem sejam realmente inclusivos é essencial que a escola abrace e
valorize as diferenças existentes nesse ambiente, mas também que incorpore a ideia defendida por
Silva (2008, p. 12), de que “a prática docente por ser entendida inacabada e contingente é tomada
como objeto de investigação, de indagação, exigindo do professor e da professora uma postura
reflexiva. Assim, a sala de aula é o laboratório dos que ensinam e dos que aprendem”.
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Compete aos que fazem a escola essa postura reflexiva com vistas a perceber que é imprescindível o
repensar sobre os sujeitos da escola, sobre a prática do dia a dia, sobre as alternativas empreendidas
para a realização do ensino, sobre os estudos realizados. Significa tomar a prática e o
desenvolvimento do trabalho pedagógico como objeto de reflexão, de investigação e de produção de
novos conhecimentos. Importa, sobremaneira, entender que os processos de ensino precisam ser
desenvolvidos para que as pessoas cresçam e se desenvolvam. Para isso, a avaliação deve ser
diagnóstica, no sentido de apresentar um dado a partir do qual serão desenvolvidas ações possíveis
para possibilitar que o(a)s alunos tenham nova oportunidade de retomarem o que foi ensinado e
possam aprender. Para Guijarro (2005, p. 13):

Uma questão crucial é como conciliar um ensino respeitoso das diferenças e
dos processos individuais de aprendizagem, com uma avaliação que acaba
sendo igual para todos. Dada a perspectiva de uma educação inclusiva, o fim
da avaliação não é classificar ou rotular os alunos, mas como identificar o
tipo de ajudas e recursos que precisam para facilitar seu processo de ensino-
aprendizagem e de desenvolvimento pessoal e social.

É necessário que as instituições escolares rompam com o paradigma de uma avaliação igualitária, e
passem a atender as especificidades dos sujeitos, visando um processo avaliativo que dê
oportunidade de o(a)s aluno(a)s aprenderem. Christofari (2012, p. 09), anuncia que a escola já abriu
suas portas, mas é necessário descobrir “como trabalhar com a diversidade de modo a mantê-la
presente e ativa na escola”. Para que a escola seja inclusiva, o(a)s estudantes precisam interagir,
precisam ter oportunidades de acesso aos conhecimentos escolares, precisam crescer e se
desenvolver. Incluir é incorporar, é vivenciar ativamente, é participar das ações de modo integrado, é
obter êxito no processo educativo, independente de suas necessidades e limitações.

Guijarro (2005, p. 09), enfatiza que:

Para que isso seja possível é fundamental assegurar a igualdade de
oportunidades, proporcionando a cada um o que necessita, em função de suas
características e necessidades individuais. [...] A escola não somente é um
espaço fundamental para a transmissão da cultura e a socialização, como
também para a construção da identidade pessoal.

A avaliação da aprendizagem numa perspectiva de inclusão de pessoas rompe com a concepção de
homogeneidade no sistema escolar e compreende que o aprendizado não está caracterizado por boas
notas, mas sim pela compreensão e assimilação do objeto de estudo. Para Guijarro (2005, p. 10):

A educação na diversidade é um meio essencial para desenvolver a
compreensão mútua, o respeito e a tolerância, que são os fundamentos do
pluralismo, a convivência e a democracia. Por isso, é fundamental que as
escolas, que são instâncias fundamentais para a socialização dos indivíduos,
ofereçam a possibilidade de aprender e vivenciar esses valores.

Tais fundamentos somente se efetivam se escola promover, de maneira intencional, projetos que
intensifiquem uma melhor compreensão dos sujeitos, o respeito às diferenças existentes nesse
ambiente, buscando uma convivência inclusiva, porque comprometida com o que os alunos estão
estudando e dando-lhes condições de aprendizagem e possibilitando desenvolvam a construção de si
como sujeitos de direitos, como cidadãos e cidadãs. Incorporar essa perspectiva, de acordo com
Freitas (2009, p. 58):
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requer assumir como desafios os dilemas que decorrem da radicalidade da
compreensão da educação como um direito, perspectiva que situa a defesa de
uma avaliação inclusiva no âmbito de um horizonte de expectativas mais
amplo: a democratização do conhecimento e a constituição de uma práxis
educativa libertadora.

Assim, investir radicalmente na constituição dessa prática exige o envolvimento da escola de modo a
possibilitar que o(a)s estudantes, avancem, progridam nos estudos, desenvolvam-se. A avaliação da
aprendizagem como aliada desse investimento, instiga a retomada do ensino, afastando o fantasma
da repetência e da evasão escolar.

Com efeito, a avaliação inclusiva constitui-se como parte constitutiva do ensino, no sentido de
ampliar as possibilidades de aprendizagem, contribuindo para o processo de democratização do
conhecimento escolar, que compreende o acesso, a permanência com qualidade, o avanço da
escolarização e a terminalidade dos estudos.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A realização deste estudo prenuncia a compreensão que dá origem a uma interpretação diferenciada do significado de inclusão
escolar. Grosso modo, as publicações sobre essa temática referem-se à inclusão de pessoas deficientes. Porém, este estudo foi
realizado com o objetivo de identificar, na literatura da área, a abordagem da avaliação da aprendizagem como possibilidade
de inclusão de pessoas no processo de escolarização. Consubstancia-se sob outro olhar, uma vertente que se estabelece para
compreender a avaliação sob outro enfoque.

A avaliação da aprendizagem é responsável por parte do processo de democratização do ensino, como um direito à educação
para todo(a)s, que contempla a universalização do acesso à educação escolar, a permanência na escola com qualidade do ensino
e a terminalidade.

A prática pedagógica é mediatizada pela concepção de sociedade, de educação e de sujeitos,
contribuindo para incluir ou excluir pessoas do acesso ao conhecimento. Uma escola que se pretende
democrática deve possibilitar a apropriação ativa dos conteúdos escolares a todo(a)s o(a)s estudantes
e não apenas a alguns.

Para que a avaliação sirva à democratização do ensino deve pautar-se por uma perspectiva
diagnóstica, o que demanda subsídios teórico-conceituais e ressignificação das práticas pedagógicas
de modo a proporcionar melhores e diferentes modos de ensinar/aprender, possibilitando que o(a)s
aluno(a)s aprendam o que está sendo ensinado.

A avaliação da aprendizagem não pode ser confundida com momentos pontuais de utilização do
instrumento prova. O fato de a escola operar com verificação distancia sua ação de uma avaliação da
aprendizagem comprometida com a necessária alteração do ensino, com vistas à aprendizagem.

A prática pedagógica inclusiva privilegia o envolvimento com o trabalho na organização das
atividades escolares e o relacionamento com as pessoas. A avaliação da aprendizagem é subsidiária
da prática pedagógica, com foco no processo de ensino, para fortalecer o crescimento do(a) estudante
e a melhoria da aprendizagem.

O atendimento à heterogeneidade demanda que o(a) professor(a) flexibilize objetivos e recrie
estratégias pedagógicas com certo nível de individualização. O compromisso com a democratização
do ensino e com uma avaliação inclusiva requer que a escola compreenda os sujeitos e suas
singularidades.
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Em síntese, a literatura da área concede à avaliação da aprendizagem a posição de destaque no
investimento escolar para superar o fantasma da reprovação, da repetência e da evasão escolar.
Possibilita, por sua vez, que o(a)s estudantes desenvolvam a construção de si como sujeito de
direitos, como cidadãos e cidadãs.
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