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Resumo

A Educação Inclusiva representa propostas de mudanças no espaço escolar e nas ações educativas para
proporcionar a efetiva participação e aprendizagem dos alunos deficientes.

Muitas barreiras precisam ser transcendidas e as propostas pedagógicas para a avaliação redirecionadas,
conduzindo a um posicionamento que consista em práticas de ensino e aprendizagem sólidas e produtivas
para a educação dos alunos com deficiência.

É necessário que o professor redirecione sua didática sobre a avaliação escolar na perceptiva da inclusão de
todos e não de alguns. Desta forma, suas práticas pedagógicas eliminam a classificação de uns e exclusão de
outros. Os educandos com deficiência não podem ser moldados à condição de limitados intelectualmente. A
avalição escolar deve considerar suas potencialidades, integrandoos a vida em sociedade.

Palavraschave: Avaliação Escolar; Educação Especial; Alunos deficientes

Abstract Inclusive education is proposed changes in the school environment and educational actions to
provide effective participation and learning disabled students. Many barriers must be transcended and
pedagogical proposals forwarded for review, leading to a placement that consists of teaching practices and
solid and productive for the education of students with learning disabilities.

It is necessary for the teacher to redirect their teaching on student evaluation of the perceptual inclusion of all
and not some. Thus, their teaching practices eliminate the classification of some and exclusion of others.
Learners with disabilities can not be molded to the condition of limited intellectually. The school should
consider rating their capabilities, integrating them to life in society.
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A avaliação não se limita a um caráter do simples dever e obrigação do professor, parte de um compromisso
de respeito as individualidades e potencialidades dos educandos, contribuindo em sua plena formação
intelectual e moral. Com esse caráter o educador concederá ao aluno a apreensão e a elaboração de saberes
indispensáveis para o desenvolvimento humano. Por outro lado, a avaliação, no ambiente escolar adquire
finalidade que se sustenta nas exigências da sociedade.

A educação formal é desempenhada no processo de vivência que o aluno tem no ambiente escolar, mas é
responsabilidade do educador a constatação e mensuração do aprendizado do discente, expondo
quantitativamente as decorrências da aprendizagem. Essas avaliações são obtidas através de provas e testes,
que, às vezes, não contribui para a construção do conhecimento da demanda. Desse modo, o aluno memoriza
todos os conteúdos a ser avaliado, deixando de desenvolver a aprendizagem. Nos tempos atuais procede a
inclusão, onde na sala de aula existem uma heterogeneidade de educandos.

Neste contexto heterogêneo, será que os professores conhecem a inclusão como uma possibilidade de
formação de todos ou a fragmentação da sala em alunos ditos “normais” e os “diferentes” (deficientes) para a
aplicação e promoção do ato avaliativo?

Para a execução teórica e prática deste estudo foram escolhidos como metodologia, revisões bibliográficas,
bem como pesquisa exploratória.

A fundamentação foi baseada e alicerçada em autores de grande contexto acadêmico que buscam defender o
ato avaliativo escolar dentro uma perspectiva de formação plena do indivíduo, possibilitando sua autonomia
moral, intelectual, cultural e socioeconômica: Chueiri (2008); Luckesi (2002); Libaneo (1994); Moretto
(20032005); Hoffmann (1993) dentre outros.

Esse estudo, propõe uma reflexão, a partir das experiências profissionais dos autores envolvidos no processo
educacional da inclusão e da avaliação dos educandos em situação de deficiência (necessidades educacionais
especiais) nas redes regulares de ensino.

Entre os diversos fatores que mobilizaram nosso interesse em discutir esse tema, está seu caráter complexo,
especialmente no que diz respeito aos desafios do professor em promover um ato avaliativo que inclua a
todos e não somente aqueles alunos rotulados de “normais”.

1. INCLUSÃO: O QUE O PROFESSOR TEM COM ISSO?

Antes de adentrarmos na avaliação enquanto processo de formação de todos os alunos inseridos no ensino
regular, acima de tudo os que possuem algum tipo de deficiência dentro da perspectiva da Educação
Especial/Inclusiva, devemos garantir o aprofundamento sobre o que é inclusão e suas bases legais.

Em todo o mundo, nas últimas décadas, vem debatendo voltadas para uma nova leitura dos métodos de
ensinos escolares que impossibilitam o acesso ou impedem a prática dos projetos educacionais de milhares de
pessoas, sobretudo, tradicionalmente rotulados, “os excluídos” da educação formal. Esse processo, iniciouse
em 1970, tornouse mais relevante a partir da década de 1990, quando, aconteceram várias conferências
internacionais direcionadas para ampliação do acesso e qualidade da Educação.

As reflexões procedentes desses debates basearam atuações, cujo desígnio é garantir que todos os discentes
possam ter acesso, continuação e aprendizagem na escola. Conforme, instituído na conhecida Declaração de
Salamanca (citado por BRASIL, 2006), a proposta de Educação Inclusiva inicia no princípio de que as escolas
devem “acolher todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais,
emocionais, linguísticas, culturais ou outras” (BRASIL, 2006, p. 330).

Neste cenário, foi estabelecido um acordo que movimentou vários governos, entre eles o Brasil, para
inserirem melhoras expressivas no sistema de ensino, para seguir as metas sugeridas para a construção de
uma Educação para Todos. No Brasil, desde meados da década de 1990, a Educação Inclusiva vem sendo
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instituída como política pública, respaldada por legislação a nível nacional, estadual e municipal. Esta
Educação tomou uma nova preocupação com o Governo Lula, principalmente a partir da publicação da Política
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva em 2008 (BRASIL, 2008).

Entretanto, a Educação Inclusiva independente da causa das necessidades dos alunos, a escola deve
organizar e desenvolver adequações curriculares apropriadas às necessidades das pessoas com deficiências e
que podem obter sucesso na aprendizagem escolar. Isto significa que a modificação no método pedagógico
pode trazer, a essa demanda (alunos com deficiências), a possibilidade de aprendizagem e desenvolvimento.
Por isso que:

Temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o
direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí, a
necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que
não produza, alimente ou reproduza desigualdades (SANTOS, 1999, p.56).

Fazse necessário frisar que uma Educação Inclusiva de qualidade, não alude somente o acesso e a
permanência dos alunos deficientes na escola, mesmo que ele esteja bem acomodado e se desenvolvendo
socialmente, mas no seu aproveitamento acadêmico. Então não tem Educação Inclusiva quando o discente
não estiver compartilhando das atividades como os colegas de turma e aprendendo.

2. AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS: PARA QUE OS PROFESSORES OS CONHECEREM?

Qual o significado da palavra “deficiência”?
Referese, portanto, à biologia do ser humano, segundo o Decreto nº 3.298 declara que a deficiência é “toda
perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere
incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano”
(BRASIL, 2006, p. 193). Neste contexto a deficiência pode agruparse em quatro conjuntos distintos, sendo
definidos pelo Decreto nº 3.298 no Artigo 4º que diz:

I  deficiência física  alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do
corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentandose
sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia,
tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade
congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam
dificuldades para o desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296,
de 2004)

II  deficiência auditiva  perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis
(dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz
e 3.000Hz; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004)

III  deficiência visual  cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que
0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa
acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os
casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual
ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições
anteriores; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004)

IV  deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à
média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou
mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
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a) comunicação;

b) cuidado pessoal;

c) habilidades sociais;

d) utilização dos recursos da comunidade; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de
2004)

e) saúde e segurança;

f) habilidades acadêmicas;

g) lazer; e

h) trabalho;

V  deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências. (citado em:
BRASIL, 2006, p.194).

No entanto será que é esse conceito mesmo, ou melhor, será que é só isso?
Oliveira (2008, p. 132) salienta que “[...] as concepções que permeiam o cotidiano escolar ainda se pautam
na ideia de que as dificuldades são individuais e que a deficiência está instalada no sujeito [...]”. Assim “o
foco do problema é colocado no aluno, no seu desempenho, [...] e contribuindo para uma baixa expectativa
dos professores em relação a estes alunos” (CARNEIRO, 2009, p. 141). No conceito de Padilha (2000), é
preciso “[...] empurrar a barra que separa o normal do patológico, reconhecendo que as transformações
acontecem nas relações concretas de vida e somente nelas [...]” (p. 197).

3. AVALIAÇÃO NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM: CONCEITOS, CONCEPÇÕES E SENTIDO.

Na construção da avaliação, sempre perguntamos o que é avaliar?
Quais são os objetivos da avaliação?
Quais os suposto resultados que devo alcançar?
Assim visando uma educação democrática, a avaliação escolar, segundo Chueiri (2008), comporse em um
exercício propositado e estabelecido e se concretize a partir de objetivos pedagógicos, que ao dar início a com
a coleta dos subsídios importantes para conhecimento da realidade, durante o desempenho do trabalho, até a
sua finalização.

De acordo com Luckesi (2002):

[...] avaliação só faz sentido se favorecer a aprendizagem. Todavia, não se realiza
aprendizagem qualitativa, sem avaliar. Quando se combate o tom classificatório, [...]
pretendese, no fundo, superar abusos da avaliação, no que estamos todos de
acordo, mas não se poderia retirar daí que avaliação, de si, não é fenômeno
classificatório. Será mister distinguir acuradamente entre abusos da classificação, de
teor repressivo, humilhante e punitivo, e efeitos classificatórios implicados em
qualquer processo avaliativo, também quando dito qualitativo (LUCKESI, 2002,
p.23).

A avaliação ainda é idealizada e vivenciada nas escolas como um mecanismo de sustentação do sucesso ou do
fracasso. A concepção das escolas hoje é de conservação da avaliação como forma de classificação por meio
de provas e notas, direcionadas sobre a concepção tradicional das práticas pedagógicas que há décadas
atuam no cenário escolar do país.

No processo de avaliação, ressaltamos que Moretto, (2003) elucida a problemática da memorização presente
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nas condições que o aluno necessita saber para a realização da prova e que recorre muitas vezes “cola”. Isso
comprova na elaboração das provas, o professor preocupase mais em estabelecer questões que estabelecem
a memorização em prejuízo das habilidades que precisam de inteligência e meditação. Assim, não propõe
uma aprendizagem significativa para o educando, uma vez que o aluno apenas se preocupa em memorizar ou
colar para obter um bom resultado na prova. Segundo Libaneo (1994, apout):

A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho docente, que
deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. Através dela
os resultados que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e
dos alunos são comparados com os objetivos propostos a fim de constatar
progressos, dificuldades, e reorientar o trabalho para as correções necessárias
(apout OLIVEIRA, APARECIDA e SOUZA, p. 2386).

Convenhamos que os professores, normalmente pretendem direcionar seus empenhos ao aspecto quantitativo
da avaliação, apreciando e investindo menos no aspecto qualitativo, pois o processo qualitativo ordena muito
mais tempo do facilitador do conhecimento. No processo de avaliação o professor avalia, classifica ou para
regula o aluno?
Para reflexão desse questionamento trazemos em pauta conforme Loch (2000) sustenta que é necessário
compreender:

[...] avaliar não é dar notas, fazer médias, reprovar ou aprovar os alunos. Avaliar,
numa nova ética, é sim avaliar participativamente no sentido da construção, da
conscientização, busca da auto crítica, autoconhecimento de todos os envolvidos no
ato educativo, investindo na autonomia, envolvimento, compromisso e emancipação
dos sujeitos (p. 31).

4. PROCESSO AVALIATIVO PARA ALUNOS EM SITUAÇÃO DE DEFICIÊNCIA: VISÕES E PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS

O processo avaliativo faz parte de nossas práticas cotidianas, se destacado como uma ferramenta primordial
para promover a exclusão ou inclusão do cidadão no contexto em que está inserido.

No mundo da educação escolar, a avaliação comprometerse a conduzir o educando para sua plena formação,
garantindo seu crescimento, pessoal e intelectual.

Hoffmann, (2005, p. 15), destaca que a “[...] pensar no educandos, destacandoos e valorizandoos como
sujeitos de sua própria história.”

Neste contexto, como promover instrumentos avaliativos para os alunos da Educação Especial/Inclusiva?

Como garantir a esses, sua plena formação, já que possuem algum tipo de deficiência?

A realidade demostra que a maioria dos professores desconhecem a variedade de instrumentos avaliativos
para atender os alunos em situação de deficiência. Assim nos cabe outro questionamento: será culpa desses o
desconhecimento ou a falta de práticas pedagógicas para atender esse tipo de público em especial. Será justo
rotulalos de descomprometidos e negligentes?
Ou devemos culpar a falta de direcionamentos específicos nos programas de graduação em licenciatura para
formação plena do professor em garantir a inclusão.

Diante do exposto, nossos estudos se direcionam para as visões e concepções dos professores em relação as
práticas avaliativas dos alunos em situação de deficiência dentro da Educação Especial/Inclusiva na sala de
aula regular, pois pensar em avaliar os alunos com deficiência as barreiras tornamse mais complexas.

Em nosso entendimento, essa temática tornase relevante como forma de nortear o processo avaliativo dos
alunos com deficiência, assistidos pela Educação Especial/Inclusiva e que vivenciam em seus cotidianos,
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obstáculos que interferem em seus processos de aprender.

Para finalidades metodológicas acerca das concepções de visões do professores sobre avaliar alunos
deficientes foi realizada entrevistas como forma de dinamizar e reconhecer o processo.

A maior dúvida dos professores se construiu na seguinte pergunta: Os alunos com deficiência devem ser
avaliados da mesma maneira que seus colegas?

A resposta que nós damos, é sim. Esses alunos devem em seu processo de aprendizagem possuir garantias
plenas em sua formação. Pensar em avaliação dissociada da inclusão é simplesmente negligenciar seu papel
essencialmente formador.

Chamamos a atenção para a seguinte afirmação: Não se deve confundir, avaliar a todos de avaliar na mesma
proporção.

Avaliar a todos, significa inclusão da homogeneidade e especificidades de cada aluno, respeitando sua
particularidade e limitações. Avaliar na mesma proporção significa utilizar de maneira correta os instrumentos
do ato avaliativo no reconhecimento das potencialidades e habilidades de cada um, seja aluno assistido pela
Educação Especial/Inclusiva ou não.

Nessa perspectiva, estamos dizendo que, na hora de avaliar um aluno deficiente é preciso simplesmente
identificar suas limitações e em seguida utilizar um instrumento avaliativo que melhor se adeque a esse,
garantido sua formação da mesma forma que os demais.

Cabe ressaltar que os instrumentos de uma avaliação se direciona a todos os alunos e não apenas das
pessoas com deficiências. A diferenciação existente entre os educandos ditos como normais e os com
deficiências encontrase nos recursos de acessibilidade que devem ser postos à disposição para os inclusos
com objetivo de gerar garantias em sua formação.

Ressaltamos que Recursos de acessibilidade compreende, atividades com letra ampliada, Braille, interpretes,
aulas gravadas, ou seja, todos os instrumentos essenciais para garantir o desenvolvimento pleno a partir das
necessidades dos alunos com deficiências.

Outro ponto a ser destacado corresponde a dualidade que se construiu ao longo das décadas acerca da
avaliação. A mesma ainda é vista como momento único e específico com hora e data marcada em calendário

escolar com objetivo de quantificar o desempenho do aluno acerca dos conteúdos trabalhados. Como já foi

citado anteriormente a avaliação escolar se caracteriza dentro de um processo didáticopedagógico que

garante a plena formação do aluno, construída a partir de instrumentos ao longo de toda a unidade. A prova

se refere ao último estágio do processo avaliativo, ou seja, significa o instrumento final para a conclusão dos

saberes (conteúdos) propostos. Assim podemos entender que, a avaliação é essencialmente a base que

garante a formação do educando, enquanto a prova conclui um ciclo para a continuidade de outro.

Destacamos a ideia de Moretto (2005) a avaliação é feita de formas diversas, com instrumentos variados,

sendo o mais comum deles, em nossa cultura, a prova escrita. Por esse motivo, em lugar de apregoarmos os

malefícios da prova e levantarmos a bandeira de uma avaliação sem provas, procuramos seguir o princípio:

se tivermos que elaborar provas, que sejam bem feitas, atingindo seu real objetivo, que é verificar se houve

aprendizagem significativa de conteúdos relevantes.

Dentro dessa abordagem, verificamos inúmeros questionamentos por parte dos professores do ensino regular

sobre a elaboração das provas dos alunos deficientes. Muitas dúvidas são postas frente as realidades, tais

como:
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1.Tenho um aluno com dislexia, como vou entender suas respostas?

2.Esse aluno toma remédio controlado e simplesmente não consegue compreender em momento algum os

conteúdos imagina responder uma prova.

3. Lotaram a sala de doidinhos e agora querem que salvemos a pátria na hora da prova. Eu simplesmente

como não tenho paciência dou logo a resposta das questões para ele.

4.Como não temos um acompanhamento efetivo do corpo técnico-pedagógico da escola, deixo por conta. Não

é nota que o sistema quer, então nota irá ter.

5. O mais grave é que, apontam esse ou aquele aluno como especial e simplesmente não nós é passado qual

tipo de problema que ele tem, ai fica difícil trabalhar, é uma farsa e eu não tenho culpa. Não sou psicólogo ou

psiquiatra. Não sou habilitado para dar laudo e sim nota.

6. Tenho boa vontade e paciência, porém não há um apoio institucional em garantir a nós professores uma

melhor compreensão acerca dos processos pedagógicos sobre o aluno com deficiência.

7. É cada uma! ficamos a unidade toda com esses alunos sem saber o quer fazer, e na hora da prova tenho

que me virar para prestar assistência, como se existisse um doente. E aqui é hospital é?

Tenho pena, mais não posso fazer além de minhas possibilidades como professora.

8. É um pesadelo elaborar uma prova para esses alunos. Não sei qual pergunta devo fazer, que tipo de

abordagem de conteúdo. Faço uma provinha e pronto.

9. O interessante é que nos mandam fazer provas diferenciadas para esses alunos. Agora eu pergunto,

elaborar uma prova assim é ou não é excluir?

10. Quando você propõe que alguns alunos deficientes não façam as provas porque já foram avaliados no

processo, simplesmente a resposta é que os pais querem ver o resultado final com nota senão os mesmos

podem achar que seus filhos estão sendo excluídos. É difícil, muito difícil.

Percebemos como é extremamente convergente as concepções e práticas dos professores do ensino regular

acerca do ato avaliativo dos alunos com deficiência, em especial a elaboração e aplicação das provas. Desde

modo, podemos entender que as práticas avaliativas educacionais em grande parte são vistas como uma

barreira na atuação do professor.

Neste contexto, a avaliação escolar dos alunos com deficiência, deve ser essencialmente inclusiva, garantindo

o desenvolvimento de suas necessidades cognitivas, afetivas, psicológicas e individuais.

Logo, chamamos a atenção para questionar: devemos optar entre avaliar para reproduzir ou avaliar para

produzir.

Na reprodução temos o engessamento das provas, que geralmente em suas questões exigem respostas

limitadas ao que foi exposto em sala de aula, com memorização.

Quando escolhemos por avaliar na perspectiva da produção, valorizamos todo o processo pedagógico e

didático em sala: debates, seminários, trabalhos, exercícios, simulados, documentários etc. levamos em conta
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os parâmetros conceituais, atitudinais e procedimentais para evolução de suas competências e de seus

conhecimentos.

Para o processo avaliativo dos alunos deficientes ser de fato produtiva é necessário o acompanhamento

pedagógico não só do professor mais de todo os envolvidos na educação escolar, equipe diretiva,

coordenação, especialistas na área de inclusão, família e comunidade em geral. Desde modo, a formação do

aluno deficiente é construída com significados tornandoos plenos e não fragmentados e enquadrados como

limitados ou coitados.

5. CONCLUSÃO

Avaliar não se limita apenas as necessidades educacionais dos alunos, mas identificar e valorizar suas

habilidades, proporcionando o desenvolvimento de suas potencialidades. Desde forma, o ato avaliativo se

constituirá na tomada de decisões para a promoção de uma aprendizagem significativa.

Neste contexto, avaliar os alunos em situação de deficiência, significa conhecer e compreender suas

necessidades, levandoos ao desenvolvimento de suas potencialidades para a promoção de sua plena

cidadania.

Conhecer e compreender as características das necessidades dos alunos em situação de deficiência,

transcendendo suas dificuldades e mobilizando suas possibilidades, significa incluílo em todo o contexto

escolar, permitirá a tomada de decisões no que se refere às adequações para a promoção da avaliação

escolar. Desde modo, avaliar na educação Especial/Inclusiva compreende uma ação didática pedagogia aliada

a psicológica.

Portanto, verificase que o ato de avaliar não limitase a medição e quantificação de informações acerca dos

conteúdos estabelecidos, significa verificar o desenvolvimento e evolução das habilidades, competências e

outros aspectos cognitivos, afetivos, espirituais, psicológicos e motor, possibilitando dar direção à autonomia

pessoal desses alunos para sua plena formação.
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