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RESUMO

O presente estudo é fruto de uma pesquisa-ação realizada num grupo escolar da 
Rede Municipal de Itajaí, cuja intenção foi a de buscar respostas para a seguinte 
questão problema: Como os professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
da Rede Municipal de Itajaí utilizam os resultados da avaliação escolar dos alunos 
que apresentam Deficiência Mental e/ou Déficit Cognitivo para planejar e organizar 
a  prática  pedagógica?  Para  tanto,  foi  necessária  a  realização  de  seminários  de 
estudos, no qual participaram como sujeitos da investigação três professoras que 
trabalham  com  alunos  que  possuem  laudo  de  deficiência  mental  e/ou  déficit 
cognitivo.  O  estudo  está  fundamentado  nas  contribuições  de  Vigotski  e  nos 
princípios da avaliação formativa. A investigação exigiu uma discussão em torno 
das seguintes questões: compreensões das professoras  do processo de inclusão e 
suas  concepções de aprendizagem, formação docente, prática avaliativa dos alunos 
com diagnóstico de deficiência  mental  e  o planejamento das  ações pedagógicas 
para  promover  as  aprendizagens.  Os   dados  forneceram  informações,  as  quais 
revelaram   que  a  inclusão  dos  alunos  que  possuem  necessidades  educacionais 
especiais no município, legitimou-se por meio de documentos legais. Todavia, a 
prática escolar ainda precisa ser repensada, tanto na questão do planejamento de 
ensino  quanto  na  questão   da  avaliação  da  aprendizagem  escolar,  pois,  as 
implicações  destas  na  qualidade  do  ensino  à  diversidade  são  extremamente 
decisivas para a efetivação da inclusão escolar, exigindo uma postura pedagógica 
que compreenda os problemas na aprendizagem como construções sociais.

Palavras-chave: inclusão escolar,  deficiência mental, avaliação da aprendizagem

 ABSTRACT
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This study is the result of a action-research carried out in a school in the Itajaí Municipal 
Education  Network,  which  sought  to  answer  the  following question:  How do teachers 
working in the Initial Years of Elementary Education, in the Itajaí Municipal Education 
Network, use the results of school assessment of students with Mental handicap and/or 
Cognitive Impairment, in the planning and organization of their teaching practice? With 
this  aim,  study seminars  were  carried  out  with  the  participation  of  three  teachers,  the 
subjects of this investigation, who work with students reported as having mental handicap 
and/or cognitive impairment. The study is based on the contributions of Vygotsky and the 
principles  of  formative  assessment.  The  investigation  required  a  discussion  on  the 
following  questions:  the  teachers’  understanding  of  the  process  of  inclusion  and  their 
concepts  of  learning,  teacher  training,  the  practice  of  assessing  students  diagnosed  as 
mentally handicapped, and the planning of teaching actions to promote learning. The data 
supplied information which revealed that the inclusion of students with special educational 
needs in the municipal district is legitimized by legal documents. However, the school 
practice still needs rethinking, both in terms of educational planning, and the management 
of school assessment, since the implications of these on the quality of teaching to diversity 
are  extremely  decisive  for  the  effectiveness  of  school  inclusion,  requiring  a  teaching 
attitude which views learning problems as social constructions.

Key words: school inclusion, mental handicap, learning assessment
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1  INTRODUÇÃO

Ao longo das últimas décadas, a educação apresenta uma trajetória de luta em favor 

da equalização social. De acordo com Saviani (2003) o princípio de que a educação é um 
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direito de todos e dever do Estado foi o que inspirou a organização dos Sistemas Nacionais 

de Ensino, em meados do século XIX. O percurso histórico da educação revela que há 

aproximadamente um século e meio,  procura-se por meio da escolarização promover a 

igualdade social  e  a  universalização do ensino a  todas as  crianças indistintamente.  Os 

escritos de Saviani indicam que o movimento de inclusão, o qual se anuncia como um 

novo paradigma não é tão novo assim.

O  movimento  de  inclusão  social  é  originário  do  processo  de  integração  que 

conforme Garcia (1999) e Omote (1999) teve suas raízes na Europa, no final da década de 

50, com a promulgação de uma lei que regulamentava a Educação Especial e incentivava a 

criação  de  condições  de  vida  nos  padrões  normais  para  os  alunos  com  necessidades 

educacionais especiais1.

Santos, citada por Garcia (1999) salienta que o movimento de integração pode estar 

relacionado à  conjunção histórica de três fatores:  as  duas  grandes guerras mundiais,  o 

fortalecimento do movimento dos Direitos Humanos e o avanço científico.

Após a Segunda Guerra Mundial houve um grande número de sujeitos mutilados ou 

fisicamente debilitados, causando a escassez de mão de obra. Isso gerou a necessidade de 

se criar programas de reabilitação desses sujeitos  para o trabalho. Em decorrência das 

guerras  surge  o  movimento  pelos  Direitos  Humanos,  atribuindo  direitos  aos  sujeitos 

considerados deficientes. Dessa forma, o movimento de integração surge paralelamente a 

outros movimentos sociais em torno da democracia.

O  movimento  de  integração,  segundo  Garcia  (1999),  estava  baseado  em  dois 

princípios:  normalização  e  integração.   O  princípio  de  normalização  diz  respeito  ao 

contexto  em  que  os  sujeitos  com  deficiências  se  desenvolvem,  pressupondo  modos  e 

condições de vida semelhantes às formas e condições de vida do resto da sociedade. A 

normalização  representa,   ainda,  segundo  a  autora,  a  base  filosófico-ideológica  da 

integração. 

A integração pressupunha que era dever da criança, em troca de sua socialização 

com  os  não  deficientes,  adaptar-se  à  escola.  O  olhar  nesse  processo  se  voltava 

essencialmente para as características das deficiências. A escola não tinha preocupação 

formativa,  apenas  mantinha  o  aluno  que  apresentava  alguma  necessidade  educacional 

1 O termo “Necessidades Educacionais Especiais” refere-se a crianças e jovens cujas necessidades decorrem de 
sua elevada capacidade ou de suas dificuldades para aprender. Esta  expressão  está associada  à dificuldade de 
aprendizagem,  não  necessariamente  vinculada  a  deficiência.  (PCNs,  Adaptações  Curriculares,  1999).  Este 
termo será utilizado no transcorrer do texto sob esta perspectiva.
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especial  ocupado  com atividades  de  prontidão  elementares.  Em casos  específicos,  nos 

quais a criança não aprendia da forma padronizada, a escola fazia o seu encaminhamento 

para a classe especial dentro da própria escola ou para o Ensino Especial. Esta era a forma 

que a escola encontrava de prestar auxílio ao aluno e isentar-se do seu fracasso.  

A prática de integração social no que diz respeito à escolarização das crianças com 

necessidades educacionais especiais apresentou resultados insatisfatórios no decorrer dos 

anos, tanto no que diz respeito ao ensino quanto na permanência  destas, nas salas de aula 

do ensino regular. Segundo Omote (1999), nas décadas de 1970 e 1980, no Brasil e em 

vários  outros  países  aconteceram  muitas  críticas  aos  recursos  e  modalidades  de 

atendimentos  interpretados  como  segregativos.  Esta  insatisfação  provocou  a  busca  de 

novos  caminhos,  os  quais  pudessem  promover  a  democratização  do  ensino  básico  e 

garantir não só o acesso, mas a permanência e a qualidade educacional a todas as crianças. 

Começaram a surgir então, propostas alternativas em busca da eliminação da segregação. 

Este contexto apontou para a necessidade de o ensino comum e o ensino especial 

compartilharem a responsabilidade pela educação de alunos deficientes e propostas mais 

radicais sugeriram a fusão entre o ensino comum e o ensino especial. Surge daí, então, em 

meados da década de noventa, a discussão da inclusão propriamente dita e os educadores 

especializados brasileiros começaram a fazer amplo uso desse conceito.

O movimento de inclusão social implica na responsabilidade da escola em adequar-

se ao aluno. O que era antes dever do aluno, passa a ser dever da escola: adaptar-se aos 

alunos  com necessidades educacionais especiais. Mais do que a sua simples adaptação, o 

processo  inclusivo  se  caracteriza  pelo  valor  formativo,  educacional,  pela  garantia  de 

acesso e permanência de todas as crianças na escola do ensino regular, notadamente, de 

todos os alunos  que apresentam deficiências físicas, sensoriais ou mentais. 

As discussões desencadeadas pelo movimento da inclusão social envolvem 

refletir não só as igualdades, mas também as diferenças, pois elas existem e não podem ser 

ignoradas.  Portanto,  espera-se  que  o  ensino  regular  no  âmbito  da  educação  inclusiva 

contribua de fato para a aprendizagem desse alunado, não mais se prestando a um papel de 

faz de conta, mantendo-os alheios ao processo de ensinar e aprender, sem importar-se com 

o seu desenvolvimento intelectual.

A inclusão social é um movimento de repercussão mundial e vem sendo amparado 

e assumido legalmente por diversos países. A Declaração Universal de Direitos humanos 

de  1948  afirmou  que  todas  as  pessoas  têm direito  à  educação  e  tal  compromisso  foi 
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reafirmado em 1990, na Conferência Mundial sobre Educação para Todos, na qual foram 

definidas  propostas  para  garantir  esse  direito  a  todos,  independente  de  suas  diferenças 

particulares.  No Brasil,  a  Constituição  Federal  de  1988  representa  o  marco  inicial  do 

compromisso com a inclusão social e em 1990, ao concordar com a Declaração Mundial de 

Educação  para  Todos,  o  Brasil  assume  o  compromisso  de  construir  um  sistema 

educacional inclusivo.

A partir  da  Conferência  Mundial  sobre as Necessidades  Educacionais  Especiais 

realizadas em Salamanca, Espanha, em Julho de 1994, o movimento pela inclusão social é 

intensamente fortalecido. Participaram dessa Conferência, representantes de noventa e dois 

países  e  vinte  cinco  organizações  internacionais,  os  quais  por  meio  do  documento 

intitulado Declaração de Salamanca,  reafirmaram o compromisso em prol da Educação 

para  Todos,  reconhecendo a  necessidade  e  a  urgência  de  garantir  a  educação para  as 

crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais  especiais no quadro do sistema 

regular de educação. 

A inclusão social se fundamenta nos princípios de igualdade de oportunidades para 

todos  e  coloca  em questão  o  direito  de  todas  as  crianças  à  educação,  à  integração  e 

participação na dinâmica social.  As matrículas das crianças consideradas deficientes no 

ensino regular  pressupõem a consolidação desses  direitos,  pois,  compreende-se que na 

escola comum, estas terão garantia de acesso aos conhecimentos sistematizados. 

O ensino nessa perspectiva se constitui num grande desafio, uma vez que há um 

número grande de excluídos sem oportunidades de acesso à educação, apesar da luta em 

favor da universalização do ensino (BRASIL, 1999).  

Todavia, é necessário nesta perspectiva de inclusão romper com velhos paradigmas 

e internalizar novos conceitos e funções referentes à avaliação, planejamento, currículo e 

prática pedagógica. Não há como falar em inclusão escolar sem repensar a compreensão 

destas questões. 

Incluir alunos com necessidades educacionais torna-se possível quando se acredita 

numa sociedade inclusiva, numa escola inclusiva e, ainda, numa concepção de homem que, 

além de um ser biológico, é também um ser histórico e social. No entanto, não se pode 

negar  que  a  inclusão  é  um  tema  problemático  e  preocupante  no  contexto  escolar, 

principalmente quando se trata da avaliação do aluno com  Necessidades Educacionais 

Especiais no processo de ensinar e aprender.

Esse assunto chama a atenção porque se percebe no contexto escolar que, a maioria 
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das  crianças  encaminhadas  para  o  apoio  ou  para  a  área  da  saúde,  avaliadas  pelos 

professores como alunos com dificuldades de aprendizagem, na realidade não possuem 

dificuldades  intransponíveis,  eles  simplesmente  não  são  considerados  nas  suas 

necessidades específicas, nas quais a intervenção do professor como mediador do processo 

de apropriação do conhecimento seria fundamental.

A  preocupação  maior  se  dá  com  os  alunos  diagnosticados  como   deficientes 

mentais e/ou com déficit cognitivo. Estes freqüentam as classes regulares, estão integrados 

no contexto escolar, mas acredita-se que a simples inclusão, não garante que estas crianças 

se beneficiem do ensino, numa sala de aula do ensino regular, pois somente diante de um 

processo de escolarização em que haja acesso e permanência na escola regular, com ações 

voltadas a promover o desenvolvimento intelectual e social do sujeito, é que existe de fato, 

a inclusão. 

1.1 Contextualizando o problema

A Rede Municipal de Ensino de Itajaí, em sintonia com os documentos nacionais2 e 

internacionais3 adota  políticas  educacionais  inclusivas  mais  efetivas  depois  da 

promulgação da Lei no 3.352/98 que dispõe sobre o Sistema Municipal de Ensino de Itajaí. 

A  partir  daí,  observa-se  que  as  matrículas  de  alunos  com  necessidades  educacionais 

especiais nas classes comuns do ensino regular vêm, especialmente nos últimos três anos, 

aumentando consideravelmente. Isto implica estudos e ações que auxiliem na compreensão 

e na apropriação de novos conceitos que emergem do paradigma da educação  inclusiva 

que se estabelece no contexto educacional do município.

Atualmente, a Rede Municipal de Ensino possui 384 (trinta e oito) estabelecimentos 

escolares. 29 (Vinte e nove) escolas estão concentradas na zona urbana e 9 (nove) na zona 

rural.  O  número  de  matrículas  inicial  no  ano  de  2004  chegou  a  15.911  (quinze  mil, 

2 Constituição Federal, Lei no 9.394 de 20/12/1996 (LDBN); Lei 3.352 de 15/12/1998; PCNs (Parâmetros 
Curriculares Nacionais,  1999), Plano Nacional de Educação, 2001,  e a Resolução CNE/CEB no 2 de 11 de 
setembro de 2001. 
3 BANCO  MUNDIAL.  Prioridades  e  estratégias  para  a  educação:  estudo  setorial  do  Banco  Mundial. 
Washington  D.C.  1995;  ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Declaração de  Guatemala; 
UNESCO. O Marco da ação de Dakar. Senegal, 2000; UNESCO/CORDE. Declaração de Salamanca e Linha 
de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais. Brasília, 1994.
4 Uma nova Unidade Escolar encontrava-se em construção no início desta pesquisa, mais especificamente no 
momento de coleta de dados. No final de 2004, esta foi inaugurada e a Rede Municipal de Ensino passou a 
ser constituída por 39 Unidades escolares.
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novecentos e onze) alunos no Ensino Fundamental. Destes, 8.731 (oito mil, setecentos e 

trinta e um alunos) freqüentam os Anos Iniciais (1a a 4a série). 

O fato impressionante deste dado não é o número de alunos matriculados na Rede, 

mas,  o  número  de  alunos  diagnosticados  como  alunos  que  apresentam  necessidades 

educacionais especiais. Eles chegam a representar aproximadamente 2% do alunado. Este 

número parece insignificante em relação à Rede, porém, é um fato curioso se analisado em 

relação às escolas: são 332 (trezentos e trinta e dois alunos). A maioria deles, distribuídos 

nas escolas da zona urbana, freqüentando as salas de aula dos Anos Iniciais.

Todos  os  alunos  com necessidades  educacionais  especiais,  os  quais  podem ser 

observados no quadro 1 apresentam laudo da área da saúde com algum tipo de deficiência, 

classificada  como:  Cego,  Baixa  Visão,  Surdo,  Deficiente  Auditivo,  Deficiente  físico, 

Deficiente  Mental,  Deficiências  Múltiplas,  Condutas  Típicas.  A atenção e  interesse  da 

pesquisa voltaram-se para os dados estatísticos dos alunos com deficiência mental e/ou 

déficit cognitivo, cujos índices são os mais elevados. Convém salientar que no quadro 1 

foram destacadas as escolas que apresentam um índice de deficiência mental  acima de 

1,5%. 

Quadro 1: Matrículas do Ensino Fundamental – Rede Municipal de Itajaí
Escolas (1a a 

4a 
Série)

(5a a
8a 

Série)

Total 
Matrícula

PNEE
*

Total 
PNEE

%

No DM no 
Ens.Fund.

%DM 
Ens.Fund.

1 C.E. Prof. Cacildo 
Romagnani 891 700 1591 38 2,4% 31 1,94%

2 E. Banibal César 500 497 997 20 2% 2 0,2%
3 E. B. Antonio Ramos 431 516 947 7 0,73% 2 0,21%
 4 E. B. Ariribá 91 87 178 1 0,53% 0 0%
5 E. B. Arnaldo Brandão 360 223 583 40 6,9% 10 1,71%
6 E. B. Avelino Werner 316 370 686 3 0,43% 0 0%
7 Eb. Elias Adaime 302 264 566 3 O,53% 2 0,35%
8 E. B. Francisco Celso Mafra 104 242 346 9 2,6% 0 0%
9 E. B. Gaspar da Costa Moraes 209 615 824 30 3,6% 4 0,48%
10 E. B. João Duarte 221 182 403 5 1,24% 0 0%

Escolas (1a a 
4a 

Série)

(5a a
8a 

Série)

Total 
Matrícula

PNEE
*

Total 
PNEE

%

No DM no 
Ens.Fund.

%DM 
Ens.Fund.

11 E. B.João Paulo I
I

387 337 724 1 0,13% 0 0%

12 E. B. José F. Potter 91 191 282 5 1,8% 2 0,70%
13 E. B. José Medeiros Vieira 313 301 614 9 1,5% 1 0,16%
14 E. B. Mansueto Trés 241 185 426 13 3% 4 0,93%
15 E. B.  O. Falconiere da Cunha 543 491 1034 10 0,96% 0 0%
16 E. B. Pe. Melvin Jones 578 394 972 26 2,7% 8 0,82%
17 E. B. Pedro Baron 483 338 821 9 1% 5 0,60%
18 E. B. Pedro Paulo Rebello 319 98 417 11 2,6% 6 1,43%
19 E. B. P. A. Werner 105 91 196 4 2% 4 2,04%
20 E. B. Prof. Edy V. W. 

Rothbarth
107 117 224 0 0% 0 0%

21 E. B. Inês C. de Freitas 133 116 249 16 6,4% 8 3,21%
22 E. B. Judith D. de Oliveira 127 223 350 13 3,7% 2 0,57%
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23 E. B. Prof. Maria D. Gomes 188 114 302 10 3,3% 6 1,98%
24 E. B. Prof. Maria J. H. Peixoto 198 144 342 10 2,9% 2 0,58%
25 E. B. Prof. T. B.   Athayde 228 84 312 7 2,2% 5 1,60%
26 E. B. Yolanda Ardigó 165 130 295 8 2,7% 6 2,03%
27 G. E. Carlos de P. Seára 177 --- 177 1 0,56% 0 0%
28 G. E. Elisa Gessele Orsi 139 --- 139 5 3,5% 5 3,59%
29 G. E. Guilhermina B. Müller 324 --- 324 8 2,4% 5 1,54%

Subtotal: Zona Urbana 8271 7050 15321 322 2,1% 133 0,86%
30 E. B. Padre José de Anchieta 94 46 140 2 1,4% 0 0%
31 E. B. Prof. Martinho Gervási 90 84 174 4 2,2% 3 1,72%
32 E. I Clarindo S. Cunha 41 --- 41 1 2,4% 1 2,43%
33 E. I. D. de Caxias 32 --- 32 0 0% 0 0%
34 E. I. Gabriel Dallago 27 --- 27 0 0% 0 0%
35 E. I. Jorge D. Gonzaga 46 --- 46 1 2,1% 1 2,17%
36 E. I. Maria do Carmo Vieira 52 --- 56 0 0% 0 0%
37 E. I. Maria P. Pereira 45 --- 45 2 4,4% 2 4,44%
 38 E. M. Rosa N. Cabral 33 --- 33 0 0% 0 0%

Subtotal: Zona Rural
460 130 590 10 1,6% 7 1,18%

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora a partir de informações da Secretaria Municipal de Educação – 
Itajaí, através dos quadros demonstrativos da matrícula inicial de 1a a 4a séries, demonstrativo de matrícula 
inicial de 5a a 8a séries e demonstrativo do número de alunos com necessidades educacionais especiais em 
classes comuns – Ensino Fundamental- 2004.
* Portadores de Necessidades Educacionais Especiais - termo utilizado nos PCNs, documentos e orientações 
escolares.

A Secretaria Municipal de Educação com vista a atender as políticas educacionais 

emergentes no município investiu esforços na criação do Centro de Educação Alternativa 

do município de Itajaí (CEMESPI) e numa equipe de multiprofissionais (fonaudiólogos, 

psicólogos, psicopedagogos, pedagogos e especialistas educacionais) para integrar a nova 

instituição,  contando  com  os  serviços  desta  para  efetivar  com  qualidade  a  educação 

inclusiva na Rede. 

Mesmo não sendo o objetivo desta pesquisa é interessante salientar que, o que se 

observou na realidade escolar foi que, ao exigir como critério de atendimento um laudo 

médico comprovando a deficiência da criança, o CEMESPI legitimou os encaminhamentos 

de crianças a especialistas da área da saúde em busca do diagnóstico, e assim, contribuiu 

em grande parte, para produzir alunos com necessidades educacionais especiais nas escolas 

municipais.  A  produção  de  alunos  com  necessidades  educacionais  especiais  pelas 

instituições que se dizem especializadas merece atenção em estudos posteriores.

O  número  de  crianças  diagnosticadas  com  algum  tipo  de  deficiência  na  Rede 

Municipal de Ensino teve um aumento considerável em relação aos anos anteriores e isso 

tem tornado precário o serviço prestado pelo CEMESPI, o qual não conta com um número 

suficiente de profissionais para atender a demanda de alunos que apresentam necessidades 

educacionais especiais.  
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Dos 332 (trezentos e trinta e dois) alunos com necessidades educacionais especiais 

da Rede, o CEMESPI presta atendimento interno a 129 (cento e vinte e nove) alunos. Os 

demais são acompanhados quinzenalmente ou mensalmente,  conforme a gravidade dos 

casos de deficiência, por educadoras do CEMESPI que vão até as escolas para observá-los 

nas  suas  atividades  escolares  e  prestar  orientações  aos  professores.  Estas,  além  do 

atendimento externo, trabalham internamente com as especificidades dos alunos, os quais 

freqüentam a instituição em horários contrários ao da escola.

Algumas  crianças  que  vieram para  o  ensino  regular  encaminhados  pela 

APAE  e  outras  instituições  de  ensino  especial  continuam  sendo  atendidas  por  estas, 

também em períodos contra turno. A classe de apoio pedagógico (CAP), na própria escola, 

com atendimentos contra turno, auxilia as crianças que possuem laudo, mas que não são 

atendidas  por  nenhuma dessas  instituições,  e  ainda,  as  crianças  que são encaminhadas 

pelos professores do Ciclo Básico (1a e 2a fases) por apresentarem um baixo desempenho 

na sala de aula. 

Apesar do movimento em prol da educação inclusiva na Rede Municipal de Ensino 

de  Itajaí,  percebe-se  que  a  prática  pedagógica  nas  escolas  permanece  com  muitos 

resquícios  tradicionais  que  parecem  cristalizados  na  sociedade  atual  e  dificultam  o 

processo de inclusão. 

Este fato é percebido no contexto escolar quando, após a obtenção de um 

resultado negativo na avaliação da aprendizagem, exige-se das crianças que por algum 

motivo  não  conseguem a  apropriação  do  conhecimento  da  forma  esperada,  um laudo 

médico para comprovar aos pais e à comunidade que a escola não é culpada pelo fracasso 

do aluno. Ao exibir o laudo de deficiência mental e/ou déficit cognitivo isenta-se a prática 

pedagógica e a responsabilidade da não aprendizagem fica sendo única e exclusivamente 

da criança, que além de sua história de fracasso escolar, terá de conviver também com o 

rótulo de "deficiente mental". 

Percebe-se ainda, que o laudo de deficiência mental e/ou déficit cognitivo, bem 

como os demais laudos da área da saúde, tornam-se justificativas para a não aprendizagem 

dos  alunos  e  é  utilizado  pelos  professores  como  instrumento  para  a  avaliação  do 

desempenho escolar.

Nesse  contexto,  a  avaliação  escolar  acaba  por  adaptar  a  criança  a  sua  própria 

dificuldade,  ao  invés  de  estimular  suas  estratégias  de  aprendizagem  e  reorganizar  o 

trabalho pedagógico do professor para que seja oportunizado a todos os alunos o acesso ao 

25



conhecimento. Ignora-se o fato de que todos os movimentos do ser humano em relação à 

vida exigem uma tomada de decisão e que é a constante avaliação que se faz da realidade o 

que permite ao homem fazer escolhas, optar por determinados caminhos, excluir ou incluir 

coisas ao seu estilo de vida.  

Se por um lado, a avaliação é um processo tão corriqueiro no planejamento das 

ações e nas tomadas de decisões pessoais do dia-a-dia, por outro, a sua complexidade é 

imensa quando se refere à avaliação da aprendizagem escolar. 

No meio educacional a avaliação torna-se um ato tão complexo que, na maioria das 

vezes,  serve  como  um  mecanismo  que  favorece  a  evasão  e  fracasso  escolar.  Muitos 

aspectos da avaliação precisam ser esclarecidos, exigindo do educador a compreensão da 

sua utilização  como um instrumento  auxiliar  da aprendizagem e  como parâmetro  para 

observar  os  resultados  e  verificar  se  a  prática pedagógica  alcançou de  fato  o objetivo 

principal de sua ação em sala de aula: a apropriação do conhecimento.

Todavia, o que se percebe é que os critérios utilizados (quando existentes) para 

avaliar  o  processo  de  ensinar  e  de  aprender  são,  na  maioria  das  vezes,  alheios  à 

aprendizagem do aluno. Alguns estudos5 revelam que quando se questiona um professor 

sobre uma avaliação  abaixo da  média as  respostas  que  se  obtém dele  são:  não  presta 

atenção,  é  indisciplinado,  não  completou  a  atividade,  é  faltoso,  tem muita  preguiça,  é 

desinteressado,  a  família  não  ajuda,  a  família  é  desestruturada,  etc.  Dessa  forma,  a 

avaliação ao invés de servir  como um mecanismo de análise  pedagógico,  torna-se um 

instrumento  de  exclusão.  Esta  é  utilizada  para  comparar  alunos,  padronizar 

comportamentos e saberes, rotular, discriminar, ameaçar, reprovar. 

A preocupação com estas questões e a inquietação causada pelo fato dos alunos 

com necessidades  educacionais  especiais  permanecerem vários  anos  (três,  quatro e  até 

cinco anos) na mesma série, sem avanços significativos na aprendizagem escolar e, ainda, 

a desconfiança de que por trás desse cenário educacional tenha como pano de fundo uma 

prática  avaliativa  ainda  classificatória  e  excludente,  gerou  a  curiosidade  e  a  busca  de 

respostas para a seguinte questão problema: Como os professores dos Anos Iniciais do 

Ensino  Fundamental  da  Rede  Municipal  de  Itajaí  utilizam os  resultados  da  avaliação 

escolar dos alunos que apresentam Deficiência Mental e/ou Déficit Cognitivo para planejar 

e organizar a prática pedagógica?

5 MELLO, G. N. (1981), FREITAS, L. B. de L. (1998), BARREIROS, G. F. (1997).
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Na busca de  respostas  possíveis  para a  questão problema procurou-se apoio na 

abordagem histórico-cultural  na  perspectiva de Vigotski  que  nos remete a  uma prática 

interdisciplinar e a uma visão integrada de conhecimentos, contribuindo para a produção 

da necessidade de mudança e de reflexão sobre a inclusão dos alunos com necessidades 

educacionais  especiais,  possibilitando  a  formação  de  novos  conceitos  que  levem  em 

consideração a história e a constituição social do sujeito.

Por meio dessa teoria, pode-se entender que os homens são sujeitos e construtores 

da  própria  história  e  da  coletividade  e  que  nesse  processo  de  construção  é  possível 

constituir a história de um outro jeito, com outra direção, apesar de todos os intervenientes 

sociais que dificultam a mudança. Mesmo sendo um processo demorado e exaustivo, vale a 

pena acreditar e lutar para que a inclusão social possa, um dia, estabelecer-se de fato.

O presente estudo à luz dessa teoria surgiu do desejo de se assistir a concretização 

efetiva  de  uma  educação  inclusiva  com  qualidade  e  da  necessidade  de  se  obter 

conhecimentos  que  possibilitem  um  novo  olhar  sobre  a  avaliação  dos  alunos  com 

necessidades  educacionais  especiais  e  uma  nova  compreensão  das  questões  aqui 

levantadas. 

Essa investigação implicou na explicitação de outros temas que de uma forma ou de 

outra  estão  conectados  ao  objetivo  do  trabalho,  os  quais  foram  emergindo  durante  a 

pesquisa realizada.

As reflexões decorrentes destas questões compõem a presente dissertação, a qual 

foi  organizada da seguinte  forma: a  introdução apresenta o tema e a  problemática que 

desencadeou a investigação. O primeiro capítulo fundamenta a opção metodológica, a qual 

foi caracterizada pela pesquisa-ação e revela o percurso realizado para a coleta e análise 

dos dados, através da organização de seminários de estudos e da análise de conteúdo.  

O segundo capítulo intitulado: Compreensões do Processo de Inclusão -desvela os 

movimentos  do  município  de  Itajaí  na  organização  das  políticas  educacionais  para  a 

implementação da educação inclusiva nas escolas da Rede. A discussão perpassa ainda 

questões como: concepções de deficiência, inclusão, formação de professores, diagnósticos 

dos alunos com deficiência mental e/ou déficit cognitivo e concepções de aprendizagem, 

mostrando como estas percepções enfocam as diferenças individuais dos alunos e exaltam 

a dicotomia entre os alunos “normais” e os “especiais” da sala de aula.

O  terceiro  capítulo  –  Avaliação  da  Aprendizagem  na  Educação  Inclusiva  - 

concentra  o  foco  desta  pesquisa.  Aborda  aspectos  pedagógicos  conectados  à  prática 
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avaliativa: instrumentos e critérios de avaliação; planejamento; currículo; documentos das 

escolas; materiais didáticos e avaliação. O texto desvenda a forma como a avaliação da 

aprendizagem  acontece  na  sala  de  aula  e  como  esta  contribui  para  a  perpetuação  da 

ignorância,  exclusão  e  produção  de  alunos  com  necessidades  educacionais  especiais. 

Revela, ainda, a trama de emoções e sentimentos que afloram no trabalho com os alunos 

considerados ‘especiais’ na sala de aula. Este estudo se fez pertinente e necessário, pois a 

pesquisa revelou que do discurso das professoras sobre o trabalho com o aluno considerado 

deficiente mental surgem as manifestações mais diversas: angústia, prazer, solidão, alegria, 

tristeza,  enfim,  um emaranhado de  sentimentos  que  ora  auxiliam,  ora  desmoronam as 

expectativas e possibilidades da realização de uma prática pedagógica inclusiva.

Finalmente, nas considerações finais ressaltam-se os resultados e as contribuições 

desta investigação, indicando novas possibilidades e pontuando que a complexidade e a 

delicadeza do tema suscitam novos estudos e maior atenção ao assunto tanto no que diz 

respeito à formação inicial  e  continuada dos  professores para o  ensino na diversidade, 

quanto à formação para a realização de uma prática avaliativa formativa.

2  PERCURSO METODOLÓGICO

O objetivo fundamental desta pesquisa foi o de investigar o uso dos resultados do 

processo  de  avaliação  escolar  dos  alunos  com  Deficiência  Mental  e/ou  com  Déficit 

Cognitivo pelas professoras6 dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no planejamento e 

organização da prática pedagógica, buscando compreender e identificar as possibilidades e 

os entraves gerados pela prática avaliativa na aprendizagem dos alunos com necessidades 

educacionais especiais, mais especificamente, os considerados Deficientes Mentais e/ou 

Déficit Cognitivo. Deste propósito se desdobraram os seguintes objetivos específicos:

6 Com relação ao gênero, o texto se reporta ao gênero feminino ‘ professoras’ pelo fato de não ter havido 
participação masculina nesse trabalho.
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1) Analisar  a  compreensão  das  professoras  participantes  da  pesquisa  sobre  a 

inclusão dos alunos deficientes mentais nas salas do ensino regular e quais suas 

concepções de deficiência  mental e de aprendizagem.

2) Identificar os instrumentos e critérios de avaliação, utilizados pelas professoras 

dos  Anos  Iniciais  do  Ensino  Fundamental  na  Rede  Municipal  de  Itajaí,  na 

avaliação dos alunos com  Deficiência Mental e/ou Déficit Cognitivo.

3) Verificar se foram feitas adequações ou mudanças na prática do professores, a 

partir das avaliações, para possibilitar a aprendizagem desses alunos no ensino 

regular.

4) Registrar  mudanças  na  prática  dos  professores  a  partir  de  estudos 

sistematizados e acompanhamento de suas atividades.

O entendimento de que tais objetivos seriam atingidos de forma mais ampla, num 

trabalho  coletivo,  no  qual  fossem  promovidos  a  troca  de  conhecimentos,  discussões, 

conflitos e consensos, com vistas aos interesses comuns de um grupo, induziu-nos a optar 

por  uma  investigação  na  perspectiva  da  abordagem qualitativa  e  pela  metodologia  da 

pesquisa-ação na realização desse trabalho.

Esse método é definido por Thiollent (1996 p. 14) como 

Um  tipo  de  pesquisa  social  com  base  empírica  que  é  concebida  e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de 
um  problema  coletivo  e  no  qual  os  pesquisadores  e  participantes 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 
cooperativo ou participativo.

Esta  opção  metodológica  possibilitou  à  pesquisadora  participar  ativamente  na 

discussão e elaboração de atividades avaliativas com as professoras da Rede Municipal de 

Ensino de Itajaí, sujeitos dessa pesquisa, e de alguma forma, contribuir com algumas ações 

a partir dos referenciais teóricos utilizados na investigação. Para tanto, foi necessário o 

planejamento de seminários de estudo com a participação de um grupo de professores que 

trabalhassem diretamente com alunos considerados deficientes mentais nas salas dos Anos 

Iniciais, no ensino regular. 

Delineada a questão problema e a metodologia a ser utilizada, buscou-se definir o 

campo da pesquisa para o desenvolvimento de um plano piloto. Escolheu-se um Grupo 

Escolar localizado no bairro Fazenda, baseado nos seguintes critérios:
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• Escola na qual a pesquisadora trabalhou durante 14 anos. Nos seis primeiros 

anos, como professora de 3a e 4a série, e nos últimos 8 anos como professora da 

Classe de Apoio Pedagógico (CAP) atendendo alunos da 1a e 2a fase do ciclo 

básico e alunos de 3a e 4a série; 

• Escola que, conforme quadro 1, situa-se dentre as que possuem um dos índices 

mais  elevados  de  alunos  com  histórico  de  deficiência  mental  e/ou  déficit 

cognitivo. São cinco alunos, os quais, representam 1,54% da matrícula; 

• Professoras  na  escola  interessadas  em discutir  a  avaliação  dos  alunos  com 

necessidades educacionais especiais.

Delimitado o campo da pesquisa, outras ações foram desencadeadas:

• Reunião  com  a  Direção  Escolar  para  esclarecer  e  combinar  as  ações  da 

pesquisa, dentre as quais, a intenção da realização de seminários;

•  Contato  com  as  professoras  dos  Anos  Iniciais  que  possuem  alunos  com 

diagnóstico  de  deficiente  mental  e/ou  déficit  cognitivo  para  identificar  suas 

expectativas e interesse em participar de seminários de estudos sobre avaliação 

do  deficiente  mental  e  se  submeterem  à  condição  de  sujeitos  da  referida 

pesquisa;

• Elaboração  de  um plano  de  ação  contemplando  informações  teóricas  sobre 

avaliação  e  planejamento  do  professor  quanto  a  aplicação  da  avaliação 

diagnóstica e formativa, bem como as tomadas de decisão (planos de ação) a 

partir dos resultados da avaliação dos alunos diagnosticados como deficientes 

mentais ou déficit cognitivo;

• Elaboração  de  um  questionário  com  perguntas  fechadas  e  abertas  cuja 

finalidade  era  colher  dados  pessoais  das  professoras  e  informações  de  seus 

conhecimentos a respeito da proposta da pesquisa;

• Construção do texto científico com ampla pesquisa bibliográfica. O referencial 

teórico se apresenta no relatório, fundamentando o texto de análise dos dados.

2.1 Composição do grupo
 

Para  compor  o  grupo  foram  convidadas  as  professoras  de  um  grupo  escolar 

municipal cujo nome será preservado, no entanto, somente duas professoras se dispuseram 
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a participar. A recusa das demais professoras se explica pelo fato de elas trabalharem 40 

horas semanais e não disporem de tempo livre para os estudos. Algumas fazem o curso de 

graduação no período noturno e outras possuem filhos pequenos e afazeres domésticos que 

comprometeriam a assiduidade nos encontros.

A escola, no entanto, não podia liberá-las, pois não dispunha de profissionais que 

pudessem estar assumindo as salas de aula nos horários em que as professoras regentes 

estivessem nos seminários de estudos, uma vez que estes estavam  previstos para acontecer 

regularmente, uma vez por semana, durante os meses de setembro, outubro e novembro de 

2004.

Uma professora que trabalha com alunos com necessidades educacionais especiais 

numa escola  da  rede,  próxima  à  unidade  escolar  onde  seria  desenvolvida  a  pesquisa, 

demonstrou interesse em participar dos seminários de estudos e foi convidada a integrar-se 

no grupo. 

Conciliar o horário do grupo de estudos foi uma tarefa difícil. Das três professoras 

participantes da pesquisa, duas trabalham 20 horas semanais, (uma no horário matutino e a 

outra  no  vespertino),  a  outra  professora,  trabalha  40  horas  semanais,  nos  períodos: 

matutino e noturno.  Para desatar o nó deste cordão de obstáculos, decidiu-se fazer os 

encontros no período vespertino, pois duas professoras tinham o tempo livre, e então, para 

que  a  terceira  participante  pudesse  inserir-se  no  grupo,  a  pesquisadora  contratou  os 

serviços de uma professora substituta.

As professoras, que durante o texto serão referenciadas como P1, P2 e P3, com o 

propósito de preservar suas identidades, demonstraram estar dispostas a contribuir com a 

pesquisa, pois compartilhavam com a pesquisadora a crença de que estes momentos de 

estudos  e  discussão  poderiam  contribuir  para  o  desenvolvimento  de  uma  prática 

pedagógica de maior qualidade, junto aos alunos com necessidades educacionais especiais. 

Quadro 2: Perfil das Professoras Participantes da Pesquisa

SUJEITOS IDA
DE

FORMAÇÃO TEMPO DE 
MAGISTÉRIO

REGIME DE 
TRABALHO

EXPERIENCIA
COM PNEE

P1 39
ESPECIALIZAÇÃO 
EM ORIENTAÇÃO 

EDUCACIONAL
18 ANOS EFETIVA NA 

REDE
SIM

P2 40
ESPECIALIZAÇÃO 

EM 
PSICOPEDAGOGIA 

(em curso)

18 ANOS EFETIVA NA 
REDE

NÃO

ESPECIALIZAÇÃO 
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P3 27 EM 
PSICOPEDAGOGIA 

(em curso)

4 ANOS CONTRADA
NA REDE

SIM

Fonte: informações fornecidas pelas participantes através de suas respostas ao questionário. 
 

Como demonstra o quadro, duas professoras, P1 e P2 são efetivas no município há 

dezoito anos. A P3 é uma profissional contratada na Rede e trabalha com o Ciclo Básico (1a 

e  2a séries)  há  4  anos.  Todas  são  graduadas  no  curso  de  Pedagogia.  Uma  tem 

especialização em Orientação Educacional e duas estão terminando a especialização em 

Psicopedagogia. 

Quanto  à  experiência  profissional  com  alunos  que  possuem  necessidades 

educacionais especiais duas professoras revelaram ter experiência no trabalho com estes 

alunos, nos anos anteriores. A P3 trabalhou durante três anos com o ensino especial na 

APAE,  mas  relata  que  no  ensino  regular  é  diferente  e  que  precisa  de  ajuda  e  mais 

conhecimentos.  A  P1  revela  que  já  trabalhou,  mas  que  se  preocupa  por  não  ter 

conhecimento na área. A P2 está trabalhando pela primeira vez com um aluno considerado 

deficiente mental. Com relação à prática avaliativa, a P2 revelou não fazer a avaliação do 

aluno  por  não  saber  como  fazer.  A  P3 faz,  porém,  com  dificuldades.  A  P1 não  se 

manifestou. 

Todas as participantes demonstram conhecimento sobre a inclusão, mas se sentem 

despreparadas  para  lidar  com  as  dificuldades  dos  alunos.  Relataram  que  orientações 

oferecidas pela Rede Municipal de Ensino (referindo-se ao CEMESPI) pouco contribuem 

para  o  aperfeiçoamento  do  trabalho  com  os  alunos  que  apresentam  necessidades 

educacionais especiais.

2.2 Os seminários de estudos

Os seminários de estudos ocorreram nos meses de setembro, outubro e novembro 

de 2004, em encontros semanais com duração mínima de duas horas. O grupo constituído 

por 4 participantes, incluindo a pesquisadora, se encontrava todas as segundas-feiras, das 

13:30 às 15:30 horas,  no Grupo Escolar, numa pequena sala cedida pela supervisora e 

orientadora  escolar,  as  quais,  dispuseram-se  a  trabalhar  na  sala  dos  professores,  no 

momento das reuniões. 

No primeiro momento da pesquisa as professoras responderam a um questionário 

de dez perguntas, sendo que quatro, eram perguntas fechadas, as quais,  constavam de 

dados pessoais, o que possibilitou traçar o perfil das participantes da pesquisa. As outras 
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seis questões tratavam de perguntas abertas com a finalidade de levantar dados sobre as 

suas concepções e experiências no trabalho com alunos que apresentam deficiência mental, 

compreensões de como ocorrem as aprendizagens dos referidos alunos, como desenvolvem 

a avaliação dos alunos com necessidades educacionais especiais e a forma como planejam 

e  organizam  a  prática  pedagógica.  Esse  levantamento  de  dados  inicial  foi  útil  no 

planejamento das atividades subseqüentes. 

Nos seminários de estudos foi privilegiado o discurso oral das professoras, os quais, 

forneciam pistas sobre as questões de pesquisa e revelavam as tramas que envolviam seus 

cotidianos. No final de cada encontro, combinava-se o encontro seguinte, de acordo com as 

necessidades  e  dúvidas  que  emergiam no processo de discussão de  cada encontro.  Os 

momentos  constituídos  de  debates  e  desabafos  se  intercalavam com os  momentos  de 

formação onde foram estudados e discutidos temas sobre as concepções de deficiência 

mental  construídas  historicamente,  as  concepções  de  deficiência  mental  e  educação na 

teoria de Vigotski,  a avaliação formativa, diagnóstica e somativa, proposta por Hadji e 

textos  reflexivos  sobre  educação.  Os  planos  de  trabalho  desenvolvidos  nos  seminários 

foram registrados no quadro que segue:

Quadro 3 – Descrição das Atividades realizadas nos Seminários de Estudos
ENCONTROS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

1o encontro:

14/09/04

 1- Agradecimento às professoras que se dispuseram a participar e 

contribuir para a realização da pesquisa;

2-  Esclarecimento  sobre  o  objetivo  da  pesquisa,  a  metodologia 

utilizada  e  o  papel  da  pesquisadora  nos  encontros  a  serem 

realizados;

3-  Solicitação para o preenchimento do questionário;

4-  Socialização das respostas ao questionário (quem desejar falar);

5-  Proposta de elaboração de uma avaliação para aplicar com os 

alunos considerados Deficientes Mentais;

 6-  Texto para leitura e discussão: Reginaldo
2o encontro

21/09/04

 1- Retomada do encontro anterior socializando as questões:

g) Para você, o que é Avaliação da aprendizagem escolar?

h)  Como  você  faz  a  avaliação  dos  alunos  com  necessidades 

educacionais especiais da sua turma?

2-  Discussão  das  concepções  de  deficiência  construída 

historicamente. (apresentação em transparências)
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3-  Troca  de  experiências  entre  as  professoras  (relato  de  uma 

atividade que aplicou com o deficiente e teve sucesso).
3o Encontro 

28/09/04

1-  Troca  de  experiências  entre  as  professoras  (relatos  de  como 

acontece o trabalho desenvolvido em sala com o aluno deficiente 

mental), a partir das discussões sobre as concepções de deficiência;

2-  elaboração  de  atividades  que  contemplem  a  participação  do 

aluno com necessidade educacional especial;

3- Leitura compartilhada do texto Lição dos Gansos – Refletir o 
texto, a partir do nosso trabalho em sala de aula com os alunos. 

4o encontro

05/10/04

1-Troca de atividades entre as professoras;

2- Discussão dos conceitos de deficiência e educação nas 

contribuições de Vigotski;

3- Planejamento do próximo encontro;

4- Leitura compartilhada: Pedra no caminho.
5o encontro

18/10/04

1- Esclarecimento de alguns depoimentos sobre:

• Inclusão  dos  alunos  com  necessidades  educacionais 

especiais (opinião);

• Possibilidades e dificuldades encontradas no processo;

• Conhecimento sobre os  documentos  da escola:  regimento 

escolar, PPP, se estes contemplam mudanças e adequações 

curriculares  para  o  atendimento  aos  alunos  com 

necessidades educacionais especiais;

• Relacionamento professor/aluno no processo de ensinar  e 

aprender;
6o encontro – 

26/10/04

1- Discussão sobre avaliação;

2- Análise das atividades avaliativas e elaboração de um plano de 

ação. 
7o Encontro

 09/11/04

1 – Leitura e discussão do texto: Avaliação Escolar;

2 – Discussão sobre a elaboração de um instrumento de avaliação 

para os alunos com deficiência mental.
8o Encontro

16/11/04

1- Análise dos documentos avaliativos trazidos pelo grupo;

2- Discussão e elaboração da ficha avaliativa para os alunos com 

necessidades educacionais especiais.
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9o Encontro

 23/11/04

1- Apresentação da ficha avaliativa digitada conforme as idéias do 

grupo;

2- Discussão e elaboração da ficha avaliativa.
10o Encontro

30/11/04

1- Discussão final sobre a elaboração da ficha avaliativa;

2- Encerramento das atividades no grupo. 
Fonte: diário de observações da pesquisadora (2004)

2.3 Coleta e análise dos dados

Decidiu-se eleger como sistemática para a coleta de dados o uso de:

• Questionários com quatro perguntas fechadas relacionadas aos dados pessoais 

das  participantes  da  pesquisa,  e  seis  perguntas  abertas  para  diagnosticar  o 

conhecimento sobre deficiência mental, experiências no trabalho com crianças 

que  apresentam  necessidades  educacionais  especiais,  concepções  sobre 

aprendizagem e avaliação e o desenvolvimento da prática avaliativa;

• Gravações  em  fitas  K7,  dos  discursos  das  professoras  nos  seminários  de 

estudos, as quais iam sendo transcritas em momentos posteriores aos encontros, 

pela pesquisadora;

•  Registros feitos pela pesquisadora num diário de campo, após cada término das 

atividades no seminário de estudos;

• Análise  dos  documentos  das  escolas  (Regimento  escolar,  Projeto  Político 

Pedagógico e Plano de Desenvolvimento Escolar).

Para  a  realização  da  análise  dos  dados,  optou-se  pela  análise  de  conteúdo  que 

segundo  Bardin  (1979)  é  um conjunto  de  técnicas  de  análise  das  comunicações  para 

conseguir, por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das  mensagens,  indicadores  (quantitativos  ou  não)  que  possibilitam  entender 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis  inferidas) dessas 

mensagens.

As unidades de análise nesta pesquisa incorporaram as unidades de registro que 

Franco (2003, p. 35) define como sendo a “menor parte do conteúdo, cuja ocorrência é 

registrada  de  acordo  com as  categorias  levantadas”,  levando em consideração  o  tema, 

compreendido pela autora, como a asserção sobre um determinado assunto e, as unidades 
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de contexto que conforme Franco (2003, p. 41) “deve ser considerada e tratada como a 

unidade básica para a compreensão da codificação da unidade de registro e corresponde ao 

segmento  da  mensagem,  cujas  dimensões  são  excelentes  para  a  compreensão  do 

significado exato da unidade de registro”.

A  pré-análise  dos  depoimentos  transcritos  impôs  a  construção  de  recortes  que 

pudessem responder aos objetivos a que foram propostos. Para tanto, realizou-se a leitura 

flutuante que permitiu a pesquisadora, o contato com os documentos a serem analisados 

com o intuito de conhecer os textos e as mensagens neles contidas.

A escolha dos documentos a serem analisados foi submetida às regras da atividade 

de  análise  apontadas  por  Franco  (2003):  exaustividade,  representatividade  e 

homogeneidade.   A regra  da  exaustividade  implicou os  esforços  da  pesquisadora  para 

buscar as informações a fim de configurar e esclarecer o contexto e as condições sociais e 

políticas  presentes  e  historicamente  contidas  nas  mensagens  emitidas.  A  regra  da 

representatividade esteve presente no momento de decidir a amostragem, considerando a 

sua  relevância,  seu  significado  e  sua  maior  consistência  daquilo  que  é  realmente 

importante ser destacado e aprofundado, no estudo a que se propõe a investigação. A regra 

da homogeneidade diz respeito aos documentos a serem analisados, os quais devem ser 

homogêneos, obedecendo a critérios precisos de escolha, sem que se apresente demasiada 

singularidade  e  extrapole  os  critérios  e  os  objetivos  definidos.  Nessa  etapa,  foi-se 

decidindo os depoimentos mais significativos até se ter a possibilidade da construção dos 

recortes de depoimentos a serem analisados.

Depois  de  definidas  as  unidades  de  análise,  o  processo  de  categorização  que 

segundo Franco (2003, p.51), “é uma operação de classificação de elementos constitutivos 

de um conjunto, por diferenciação seguida de um reagrupamento baseado em analogias, a 

partir  de  critérios  definidos”  foi  iniciado.  Este  processo  exigiu  grande  esforço,  pois 

implicou  várias  retomadas  do  material  teórico  ao  material  de  análise,  pressupondo  a 

lapidação mais  completa  e  satisfatória  das categorias  que não haviam sido definidas a 

priori.  Estas,  emergiram do  discurso  das  professoras,  exigindo  da  pesquisadora  maior 

conhecimento teórico,  pois  as classificações de elementos  em categorias  precisam ser 

pertinentes, ou seja, adequadas ao material de análise e abordagem teórica escolhida. Além 

do mais, precisam refletir as intenções da investigação e as características da mensagem, 

utilizando-se de princípios como a objetividade e a fidedignidade. 
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A pré-análise  possibilitou  a  categorização  de  dezessete  subtemas  extraídos  dos 

documentos transcritos da fala,  os quais, foram reagrupados em três grandes temas: 1- 

Compreensão  Conceitual  -  este  tema  agregou  as  subcategorias:  inclusão,  deficiência 

mental,  diagnóstico,  conhecimento  e  formação docente;  2  -  Sentimentos  –  aqui  foram 

agrupados os subtemas: trabalho com deficiente mental, percepção dos colegas, angústia, 

solidão,  comportamento,  preconceito  e  comparação;  3  -  Aspectos  Pedagógicos:  esta 

categoria  reuniu  recortes  temáticos  referentes  a:  avaliação,  aprovação/reprovação, 

planejamento, aprendizagem, currículo, documentos escolares e materiais didáticos. Assim 

definiu-se  o  contorno  dos  três  grandes  temas  que  se  apresentam como o  conteúdo do 

debate acerca das questões: avaliação do deficiente mental e reorganização e planejamento 

da  prática  pedagógica.  Estas  categorias  se  constituíram  no  conteúdo  dos  capítulos 

propostos por este projeto.

O  processo  de  descrição,  interpretação  e  caracterização  dos  dados  coletados 

permitiram o desvelo da realidade investigada como um processo socialmente construído. 

No entanto,  tem-se consciência  de que muitos dos aspectos dessa realidade não foram 

possíveis apreender, nem percebê-los, pois as percepções aconteceram a partir do olhar da 

pesquisadora e de suas próprias significações.

Obteve-se  por  conta  de  ter  sido  um  trabalho  realizado  com  rigor  científico  e  o 

comprometimento efetivo dos sujeitos envolvidos, um rico material e dados suficientes que 

possibilitaram a dispensa da investigação na versão pós-projeto piloto.

3   COMPREENSÕES DO PROCESSO DE INCLUSÃO

A perspectiva de inclusão vivida pela sociedade atual e a angústia sentida pelos 

educadores brasileiros frente às dificuldades do trabalho pedagógico, no que se refere ao 

ensino das crianças que apresentam necessidades educacionais especiais, são fenômenos 

que não fogem a regra no contexto educacional do município de Itajaí e marcam presença 

no cotidiano dos professores. 

Diante desta realidade,  buscou-se na teoria histórico-cultural,  mais precisamente 

nas contribuições de Vigotski, fundamentação para explicar a importância da entrada de 

tais  crianças  no  ensino  regular  e,  ao  mesmo  tempo,  sustentação  e  motivação  para  a 

realização das mudanças de estratégias, concepções de ensino e renovações, que a atual 

educação inclusiva  requer  no  ensino,  pois,  segundo Shuare  (1990),  as  perspectivas  da 
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teoria  vigotskiana  se  debruçam  plenamente  no  estudo  da  enfermidade,  do  defeito,  da 

insuficiência e da incapacidade do indivíduo.  

Essa  perspectiva  teórica  pressupõe  que  a  aprendizagem  e  o  desenvolvimento 

humano dependem das relações que se estabelecem com as pessoas e com o ambiente a sua 

volta. O sujeito se constrói nessas relações e isso já é razão suficiente para se acreditar no 

princípio de uma educação inclusiva.

 Além  de  Vigotski,  outros  autores  foram  consultados  a  fim  de  subsidiarem  a 

discussão  em  torno  dos  temas  que  se  afloraram  no  contexto  da  pesquisa,  pois  a 

investigação sobre o uso dos resultados da avaliação escolar dos alunos que apresentam 

Deficiência Mental e/ou Déficit Cognitivo pelos professores dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental,  no  planejamento  e  organização  da  prática  pedagógica  levantou  questões 

imbricadas ao propósito deste trabalho que necessitaram ser pontuadas.

Este capítulo procura fazer um levantamento da forma como o Município de Itajaí 

se organiza para atender as expectativas da educação inclusiva e busca, ainda, estabelecer 

uma  relação  entre  o  que  a  literatura  diz   e  a  realidade  vivida  pelas  professoras  que 

participaram da pesquisa, no contexto escolar, revelando suas concepções e anseios.  Faz 

ainda uma reflexão sobre o diagnóstico atribuído ao aluno pela  área da saúde e  sobre 

questões que dizem respeito à formação docente.

3.1  A  inclusão  dos  alunos  com  necessidades  educacionais  especiais  no 
município de Itajaí: legitimação por meio de leis, diretrizes e documentos.

A dinâmica de discussão proposta neste trabalho impõe o esclarecimento preliminar 

da movimentação ocorrida no município, em sua estrutura macro, a fim de estabelecer no 

seu sistema educacional a proposta da inclusão social. Para tanto, fez-se um levantamento 

dos principais documentos e das ações realizadas neste sentido.

O  município  de  Itajaí  em  atendimento  à  Constituição  Federal  de  1988,  dá  o 

primeiro passo em direção à inclusão quando prevê em sua Lei Orgânica (1990), no artigo 

187,  inciso  II,  “o  atendimento  especializado  aos  portadores  de  deficiências 

preferencialmente na rede regular de ensino”. Esse dispositivo é o mesmo preconizado na 

Lei Maior. 

A integração caracterizada por  Mantoan (2003, p.22-3),  como um processo que 

ocorre dentro de uma estrutura educacional, a qual oferece ao aluno a oportunidade de 

“transitar no sistema escola – da classe regular ao ensino especial – em todos os seus tipos 
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de atendimento: escolas especiais, classes especiais em escolas comuns, ensino itinerante, 

salas de recursos, salas hospitalares, ensino domiciliar e outros” era a política educacional 

adotada em Itajaí, antes da promulgação da Lei Orgânica de 1990.

Ao  que  tudo  indica,  o  Sistema  Municipal  de  Ensino  não  alterou  sua  realidade 

mediante esta Lei. As escolas da Rede continuaram a exercer seu trabalho sem mudanças 

visíveis. O pressuposto da política de integração estava baseado no acolhimento de todos 

os alunos no ensino regular, porém, a medida  que iam sendo detectadas necessidades 

educacionais especiais ou específicas, que não permitiam ao aluno atender as expectativas 

de  aprendizagem  estabelecidas  pela  escola,  a  criança  era  encaminhada  para  o  ensino 

especial, sob a pena de não ter conseguido se adaptar ao ensino regular. 

Após  uma  lacuna  de  oito  anos,  desde  a  Lei  orgânica,  uma  nova  realidade  no 

contexto escolar vai se configurando a partir da Lei no 3.352, de 15 de dezembro de 1998, 

que trata do Sistema Municipal de Ensino de Itajaí. Esta Lei discorre sobre a Educação 

Especial de acordo com os documentos nacionais vigentes:

Art.  32  –  Entende-se  por  educação  especial,  para  os  efeitos  desta  Lei,  a  

modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino,  

para educandos portadores de necessidades especiais.

Parágrafo  Único  –  Deverá  haver,  quando  necessário,  serviços  de  apoio  

especializado para atender as peculiaridades da clientela especial, sempre que, em função  

das condições específicas dos alunos, não for possível sua integração nas classes comuns 

do ensino regular.

Art. 33 – o serviço de apoio técnico especializado de que trata o parágrafo único  

do  artigo  anterior  será  realizado  em  parceria  com  instituições  privadas  sem  fins 

lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial.

Parágrafo único – O poder Público poderá adotar, como alternativa preferencial,  

a ampliação do atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria rede 

pública regular de ensino, independentemente do apoio das instituições previstas neste  

artigo.

Em consonância com esta Lei, a Secretaria Municipal de Educação se mobiliza e 

por  meio  do  Departamento  de  Ensino  Fundamental,  inicia  um trabalho  itinerante  nas 

unidades escolares, com atendimento aos alunos e orientação aos professores da classe de 
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apoio,  sob a  responsabilidade de uma psicóloga.  Cria  também, o Centro Municipal  de 

Educação Especial de Itajaí – CEMESPI, o qual, inicia suas atividades em 1999, com uma 

equipe  de  especialistas  responsáveis  pelo  atendimento  aos  alunos  com  necessidades 

educacionais especiais, mais especificamente, aos alunos deficientes auditivos e visuais, 

matriculados nas classes regulares, e orientações aos professores do ensino regular. Em 

meados  de  2003  o  CEMESPI  passa  a  denominar-se  Centro  Municipal  de  Educação 

Alternativa de Itajaí.  Através de concurso,  foi  contratada uma equipe multiprofissional 

constituída por: coordenação, assistente social, fisioterapeuta, psicólogo, psicopedagogo e 

dois fonoaudiólogos que realizam triagem para um diagnóstico e prognóstico de forma 

individualizada.

No ano de 2003, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação, elabora-

se  as  Diretrizes  Básicas  para  a  Educação  da  Rede  Municipal  de  Itajaí  no  âmbito  da 

Educação  inclusiva.  O  documento  tem  a  finalidade  de  determinar  e  orientar  ações 

desenvolvidas  com  vistas  ao  atendimento  de  qualidade  ao  aluno  com  necessidades 

educacionais especiais no município. A elaboração desse documento é uma ação inovadora 

que se efetivou em cumprimento a legislação vigente nas esferas Federal e Estadual. As 

diretrizes básicas para a educação inclusiva adotam o conceito de inclusão proposto por 

Sassaki, (1997, p. 41), o qual argumenta que é

O processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir em seus 
sistemas  sociais  gerais,  pessoas  com  necessidades  especiais  e, 
simultaneamente,  estas  se  preparam  para  assumir  seus  papéis  na 
sociedade. A inclusão social constitui, então um processo bilateral, no 
qual  as  pessoas,  ainda excluídas,  e  a  sociedade  buscam em parceria, 
equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de 
oportunidades para todos.

A política de educação inclusiva no município de Itajaí se revigora a partir da Lei 

No 3972/ 2003, a qual, aprova o Plano Municipal de Educação. O documento define metas 

prioritárias  de  políticas  públicas  educacionais  a  serem implantadas  para  o  decênio  de 

2003/2013, nas escolas públicas e privadas e está fundamentado nos princípios assegurados 

na Constituição Federal, nas Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no Plano Nacional 

de Educação e no Sistema Municipal de Ensino.

Este documento tem como metas, dentre outras: 1) Universalizar o atendimento a 

toda  clientela  do  ensino  fundamental,  primando  pela  qualidade  do  processo  ensino-

aprendizagem, no prazo de quatro anos; 2) Adequar as atuais e futuras instalações dos 
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estabelecimentos educacionais dentro das normas de infra-estrutura estabelecidas para o 

aluno  com  necessidades  educacionais  especiais  no  prazo  de  três  anos;  3)  Adaptar  a 

construção  das  escolas  atuais  oferecendo mobílias,  materiais  pedagógicos,  informática, 

equipamentos  multimídia,  biblioteca,  espaços  para  esportes  e  recreação,  para  atender 

crianças com necessidades educacionais especiais, durante a vigência do plano e, assegurar 

a  criação  de  uma  equipe  multidisciplinar  (Fisioterapeuta,  Fonoaudiólogo,  Psicólogo, 

assistente Social e nutricionista) além do Professor, para cada 1000 (um mil) alunos da 

rede pública,  para diagnóstico,  prevenção e intervenção, com uma carga horária de 40 

horas semanais, prevista sua efetivação ao final de 2003. 

No ano de 2004, a Secretaria Municipal de Educação elabora juntamente com o 

CEMESPI  e  instituições  congêneres7 que  trabalham  com  a  educação  especial  no 

município, a Resolução de Educação Especial, documento norteador para a avaliação dos 

alunos com necessidades educacionais na Rede Municipal de Ensino. Este documento trata 

das orientações metodológicas para o processo avaliativo de educandos com necessidades 

educacionais especiais e foi aprovado pelo Conselho Municipal de Educação no final do 

corrente ano.

Observa-se que a realidade da prática inclusiva nas escolas é uma política muito 

recente na educação de Itajaí. Nesse contexto, percebe-se que a compreensão de alguns 

professores  sobre  inclusão,  deficiências  e  outros  conceitos  ligados  ao  paradigma  da 

inclusão estão ainda em fase  de construção,  tornando-os vulneráveis  e  ansiosos,  como 

veremos na discussão a seguir.

3.2  O que a literatura afirma / O que a escola faz

O caos social desencadeado por conflitos e violências como: a fome, o desemprego, 

a miséria, o crime, a guerra, a corrupção, que afeta as diferentes sociedades do mundo, 

alertou os lideres políticos de muitos países, em meados do século XX, para a necessidade 

7 Associação  para  o  Desenvolvimento  artístico,  Cultural  e  Ocupacional  do  portador  de  Necessidades 
Especiais  –  ADACO/OFEARTE;  Associação  para  o  Desenvolvimento  do  Potencial  Humano  de  Santa 
Catarina – HUMANITY; Associação dos Deficientes Físicos de Itajaí; Associação dos Deficientes Visuais de 
Itajaí e Região- ADVIR; Colégio Cenecista Pedro Antônio Fayal; Escola de Educação Básica Dom Afonso 
Nieheus; Escola Especial Vale da Esperança – APAE de Itajaí; Gerencia Regional de Ensino e Inovação – 
GEREI, Núcleo de Apoio à Pessoa com Necessidades Especiais – NAPNE/UNIVALI; Setor de Apoio à 
pessoa Portadora de Surdez – SAPS/UNIVALI.
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de  uma  política  mais  efetiva  em  prol  da  paz  universal.  Essa  situação  degradante  da 

convivência  humana que  adentra  o  século XXI foi  utilizada como pano de  fundo nos 

movimentos internacionais e nacionais que buscam no campo educacional, o chão para o 

desenvolvimento de políticas, pois, entende-se que a educação é a área mais apropriada 

para  estar  auxiliando  na  formação  dos  sujeitos  para  a  convivência  fraterna  entre  a 

diversidade humana e cultural existente no mundo (BRASLAVSKY, 2002).

Para Omote e Garcia (1999), a educação inclusiva representa avanços em relação às 

propostas de normalização e de integração originadas a partir de medidas adotadas nos 

países da Europa no final da década de 50. Os movimentos de normalização e integração 

que emergiram de princípios como: eqüidade,  valorização às diferenças, educação para 

todos, solidariedade e direitos sociais, dão sustentação ao paradigma da inclusão, entendido 

por  Mantoan  (2003,  p.32),  como  o  “produto  de  uma  educação  plural,  democrática  e 

transgressora” e pressupõe uma educação de qualidade a todas as crianças, independente 

de suas diferenças sociais, culturais, étnicas ou deficiências. De acordo com essa autora “a 

diversidade  humana  está  sendo  cada  vez  mais  desvelada  e  destacada  e  é  condição 

imprescindível para entender como aprendemos e como compreendemos o mundo e a nós 

mesmos” (MANTOAN, 2003, p.16).

As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (Resolução 

CNE/CEB no 2, de 11 de setembro de 2001) entende que a inclusão

É a garantia, a todos, do acesso contínuo ao espaço comum da vida em 
sociedade,  sociedade  essa  que  deve  estar  orientada  por  relações  de 
acolhimento  à  diversidade  humana  de  aceitação  das  diferenças 
individuais,  de  esforço  coletivo  na  equiparação  de  oportunidades  de 
desenvolvimento, com qualidade em todas as dimensões da vida. 

O documento revela que o Brasil optou pela construção de um sistema educacional 

inclusivo a partir da Declaração Mundial de Educação para Todos, firmada em Jomtien, na 

Tailândia,  em 1990,  e  dos  postulados  produzidos  em Salamanca  (Espanha,  1994),  na 

Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: Acesso e Qualidade.    

As políticas públicas na década de 1990 se estenderam para os diferentes setores da 

vida social, uma vez que o processo de exclusão social se agravou consideravelmente no 

mundo todo neste período. Zitkoski (s.d.) afirma que nesse contexto há pelo menos três 

visões diferentes de políticas públicas em jogo na forma de conceber o Estado, a gestão da 

coisa pública e a busca de soluções aos problemas sociais em curso.

42



A primeira concepção é decorrente das políticas neoliberais hegemônicas, as quais 

intencionalmente e/ou deliberativamente produzem o aumento da exclusão social por meio 

da  diminuição  ou  retirada  do  Estado  diante  dos  problemas  sociais.  Sobre  isso  Santos 

(2003)  adverte  que  à  medida  que  o  mercado  avança  no  domínio  das  políticas  sociais 

jogando pela lógica do lucro, o Estado tem apenas funções residuais nas políticas sociais. 

A saúde, educação e seguridade social devem ser asseguradas por estruturas de mercado, o 

qual  transformam estas  interações  não  mercantis  em interações  mercantis,  cabendo ao 

Estado apenas as políticas compensatórias.

A  segunda  concepção  de  políticas  públicas  é  caracterizada  pela  lógica  do 

assistencialismo, que busca apenas amenizar a crise social, praticando ações do Estado e 

das instituições sociais para conter o avanço da pobreza e da exclusão social, sem atacar as 

causas que contribuem para a produção de novos contingentes e modalidades de excluídos. 

Segundo  Zitkoski  (s.d.)  “esta  lógica  continua  enraizada  no  Brasil  e  em  vários  países 

subdesenvolvidos”.

A terceira concepção apontada por este autor desponta no contexto das discussões 

de propostas para o enfrentamento da crise social que atinge não só o Brasil, mas a maioria 

dos  países.  Fundamenta-se  na  idéia  da  inclusão  social  de  todos  os  cidadãos,  os  quais 

precisam ter a garantia de acesso aos bens públicos universais (educação, saúde, moradia, 

renda básica, etc.) (ZITKOSKI, s.d.).

Dentre a diversidade humana, o processo de inclusão social no âmbito educacional 

se  volta  para  o  aluno  com  Necessidades  Educacionais  Especiais,  discutindo  sua 

escolarização  no  ensino  regular,  com maior  ênfase  e  polêmica.  Este  processo  implica 

romper  com  modelos  tradicionais  contemplativos  de  ideologias,  relações  de  poder  e 

concepções de mundo e de ser humano que massificam a maioria dos sujeitos em prol de 

uma minoria elitizada e dominante. Para Omote (1999), a inclusão social pressupõe um 

novo paradigma capaz de valorizar e respeitar efetivamente a diversidade e isto implica 

numa mudança radical na concepção de deficiência e numa nova visão de mundo e de 

homem.

A conquista dos alunos com necessidades educacionais especiais pelo direito ao 

ensino regular no Brasil  tem como marco referencial,  a Constituição Federal  de 1988. 

Segundo  Pinto  (1999,  p.53),  “esta  é  a  primeira  constituição  que  nomeia  e,  portanto, 

reconhece a marginalização. É a constituição que vê criticamente as inclusões e exclusões 

ocorridas ao longo da história do país”.
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No  artigo  208,  inciso  III,  a  Constituição  Federal  garante  o  “atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular 

de  ensino”.  A  partir  daí,  outras  leis  e  documentos  foram  criados  contemplando  uma 

educação para todos: Lei  no 9.394 de 20/12/19968 (LDBN); Lei 3.352 de 15/12/19989; 

PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais,  1999), Plano Nacional de Educação10, 2001,  e 

a Resolução CNE/CEB no 2 de 11 de setembro de 2001. 

No entanto, o movimento pelo processo de inclusão dos alunos com necessidades 

educacionais especiais se intensifica a partir da Declaração de Salamanca (1994), a qual 

recomenda que seja adotado o princípio de educação inclusiva, em forma de lei ou de 

política, matriculando todas as crianças em escolas regulares “independentemente de suas 

condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, lingüísticas e outras” (OMOTE, 1999). 

Apesar da educação inclusiva estar na pauta das discussões a mais ou menos dez 

anos,  ganhando  espaço  e  se  fortalecendo  a  cada  dia,  com  documentos  e  leis  que  a 

regulamentam, observa-se no discurso das professoras participantes desta pesquisa, que o 

tema é ainda muito confuso. Em seus depoimentos as professoras revelam suas concepções 

e emitem opiniões que deflagram a realidade no contexto escolar:

P3 “Eu não sou contra, até sei, tudo... mas não da forma que vem sendo passada. É  

colocada a criança como um pepino que a professora carrega... o meu ainda não é tanto  

quanto o delas, mas a criança é largada aqui dentro, não tem uma assistência, não tem 

nada”. 

P2 “Na minha opinião se obrigou esse aluno a freqüentar a escola, ele está na  

escola porque está obrigado, e a escola recebe porque é obrigada, a adaptação na escola 

se resume a uma rampa”.

Compreensões como estas revelam que as questões educacionais da inclusão no 

âmbito municipal foram tratadas apenas na forma legal, subentendendo que a promulgação 

8 A lei no 9.394 de 20/12/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) artigo 4o, inciso III, o qual, 
troca o termo portador de deficiências, da constituição federal de 1988, por educandos com necessidades 
especiais e acrescenta o caráter gratuito à educação.
9 Lei 3.352 de 15/12/1998, inciso III, vem repetindo a LDBN.
10 Plano nacional de Educação – documento aprovado em janeiro de 2001, o qual, estabelece as diretrizes e 
metas educacionais para os próximos dez anos (2001 à 2010), atendendo aos apelos da Declaração Mundial 
sobre Educação para Todos. 
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de leis que amparam o direito de todos à educação, é o suficiente para a concretização de 

toda uma política educacional emergente. Nesses depoimentos, as professoras percebem a 

contradição presente nas políticas educacionais e contestam a falta de condições fornecida 

para a realização efetiva da inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais. 

A  Rede  Municipal  de  Ensino  de  Itajaí  abriu  a  matrícula  para  crianças  com 

deficiência visual e auditiva, numa perspectiva ainda um pouco tímida de inclusão, nos 

dois  últimos  anos  da  década  de  noventa  e  nos  anos  subseqüentes  foi  expandindo 

gradativamente  a  oferta  para  os  demais  deficientes,  mas  parece  não  ter  levado  em 

consideração a real possibilidade apresentada pela escola para a realização de um trabalho 

educacional de qualidade para estes alunos. Esse fato se evidencia na expressão utilizada 

pela P3: “a criança é largada aqui dentro, não tem uma assistência, não tem nada” e pela P2 

quando afirma: “a adaptação na escola se resume a uma rampa”. 

Sobre o exposto, Gentili (1995, p.247-8) nos alerta que 

Partindo  de  uma  perspectiva  democrática,  a  educação  é  um  direito 
apenas quando existe um conjunto de instituições públicas que garantam 
a  concretização  e  a  materialização  de  tal  direito.  Defender  ‘direitos’ 
esquecendo-se  de  defender  e  ampliar  as  condições  materiais  que  os 
asseguram é um pouco menos que um exercício de cinismo.

P1  “Pra mim a inclusão ela é fantasiosa, ela é fantasiosa, entendeu? E eu não sei  

fazer nada com o meu DM, mas como o orientador também não sabe, ele também não me  

cobra, então... eu também não cobro... A inclusão veio de goela abaixo, veio. Está aí e não  

tem volta”.

A crítica dessa expressão parece não estar na implantação da educação inclusiva, 

mas na forma como esta foi apresentada às escolas. Na emergência do cumprimento da lei, 

para a oferta de educação para todos,  o município tratou dos amparos legais:  a Lei no 

3.352, de 15 de dezembro de 1998, que rege o Sistema Municipal de Ensino de Itajaí, as 

Diretrizes  Básicas  para  a  Educação  da  Rede  municipal  de  Itajaí:  Educação  Inclusiva, 

elaborada em 2003 e o Plano Municipal de Educação de Itajaí de 2004. Porém, não se 

ateve aos aspectos que são tão ou mais importantes quanto a promulgação de uma lei: a 

adequação  da  estrutura  escolar  para  o  recebimento  dos  alunos  com  necessidades 

educacionais especiais, os recursos materiais e pedagógicos utilizados no trabalho escolar, 

serviços especializados que auxiliem professores e alunos na tarefa de ensinar e aprender, e 

45



formação de professores que agregue conhecimentos necessários para a realização de uma 

prática condizente com as necessidades de cada aluno. 

As reais condições da escola para efetivar os direitos garantidos na lei fazem a 

inclusão  parecer  como  diz  a  P1,  “fantasiosa”.  Sabe-se,  no  entanto,  que  apesar  dos 

obstáculos que retardam o processo, a inclusão é uma prática a ser consolidada em prol de 

uma sociedade mais  justa,  democrática e  igualitária.  Essa compreensão  é  demonstrada 

quando a P1 fala sobre a inclusão e argumenta: “Está ai e não tem volta”. 

No  depoimento  que  se  segue  é  interessante  destacar  que  a  professora  fala  de 

inclusão sem perceber a contradição existente no seu próprio discurso:

P1  “É uma ilusão tu achar que o professor dentro de uma sala de aula vai dar  

conta... um ser humano com todas as suas limitações vai entrar numa sala de aula, vai dar  

conta do seu plano individual, 33 formas de aprender de cada aluno, e vai dar conta mais  

dos DM da sala. É ridícula a situação, é ridícula”.  

A diversidade11 e as diferenças12 individuais de aprendizagem na sala de aula está 

incutida no discurso da professora que fala de inclusão sem se dar conta.  No entanto, 

quando acrescenta “e vai dar conta mais dos DM da sala”, está falando da diversidade, da 

diferença não padronizada. Está falando da diferença categorizada que estigmatiza e rotula 

uma criança que como as outras, tem o direito de ser singular e ter suas especificidades 

trabalhadas pedagogicamente. 

As 33 formas diferentes de aprender dos alunos que não possuem diagnósticos e a 

forma diferente dos alunos que os possuem, formam dois grupos antagônicos na sala de 

aula.  Sobre  isso,  Mantoan  (2003,  p.50),  alerta: “Os  alunos  não  são  virtuais,  objetos 

categorizáveis, eles existem de fato”. São pessoas que provém de contextos culturais e 

sociais dos mais diversos,  constroem e expandem conhecimentos,  têm desejos,  sonhos, 

valores, sentimentos e costumes com os quais se identificam.

Na expressão da P1 percebe-se também a marca da sua indignação diante de uma 

situação em que se sente exposta e impotente, pois não se trata de acolher o aluno no 
11 Diversidade é a qualidade ou estado de ser diverso, diferente, variedade, multiplicidade.(Sarconi, 2001). A 
proposta de inclusão social utiliza  este conceito para  se referir a diversidade, variedade ou multiplicidade 
humana existente no contexto escolar e na sociedade mais ampla,  por suas características físicas, étnicas, 
sociais, culturais e econômicas, religiosas, e outras.
12 Diferença é a qualidade ou condição de diferente, desigual, dessemelhante,  distinto (Sarconi, 2001). Este 
conceito vem sendo muito utilizado para se referir às características que tornam uma pessoa diferente da 
outra: sua deficiência, sua cor, seu comportamento, sua facilidade ou dificuldade de aprender, etc.  
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espaço de sala de aula, mas de oferecer-lhe condições de aprendizado, modificar posturas e 

romper com uma cultura de separação que ao longo dos anos se constituiu e se consolidou 

no meio educacional. Uma análise mais acurada mostra ainda que, a expressão da P1 revela 

uma característica  da  política  neoliberal,  na  qual  a  responsabilidade  da  resolução  das 

questões educacionais é dos sujeitos, neste caso, o professor que não sabe lidar com o 

problema e  com as  condições  desfavoráveis  da  sala  de  aula  em que  as  crianças  com 

necessidades educacionais especiais são submetidas.

As especificidades destas crianças são delicadas e requerem uma organização de 

espaço, de recursos pedagógicos, de serviços especiais e de atenção individualizada por 

parte do professor, porém, na dinâmica das aulas, salas numerosas e a falta de recursos e 

serviços  especiais  dificultam uma educação de  qualidade,  fazendo a  iniciativa  de  uma 

prática inclusiva parecer “ridícula” como afirma a professora. 

Muitos  autores13 discutem e  defendem a  inclusão  dos  alunos  com necessidades 

educacionais nas salas de aula do ensino regular. Dentre eles, como defensora da inclusão 

total,  está  Mantoan  (2003,  p.28),  que  afirma:  “a  inclusão  total  e  irrestrita  é  uma 

oportunidade que temos para reverter a situação da maioria de nossas escolas, as quais 

atribuem aos alunos as deficiências que são do próprio ensino ministrado por elas”. 

Em  contrapartida,  ao  comentar  sobre  as  recomendações  da  Declaração  de 

Salamanca,  Omote  (1999)  afirma  que  o  documento  abranda  a  demanda  taxativa  da 

inclusão das crianças com necessidades educacionais especiais, em vários itens, quando 

observa as situações que constituem as exceções, em vista das particularidades impostas 

pela  natureza e/ou grau de  comprometimento de  alguns  deficientes.  De acordo  com o 

autor, estas situações restritivas geralmente  não são lembradas nos discursos das pessoas 

que “apaixonadamente defendem a inclusão”, fazendo por vezes, acreditar que a inclusão 

escolar  necessita  acontecer  com todas  as  crianças  deficientes,  sem  nenhuma  exceção, 

ignorando a possibilidade de algumas dessas crianças sequer possuir condições para tirar 

proveito de práticas educacionais inclusivas  (OMOTE, 1999).

Revelando  sua  crença  numa  inclusão  parcial  dos  alunos  com  necessidades 

educacionais especiais, Omote esclarece que a inclusão de alunos deficientes em classes 

comuns precisa ser devidamente estudada para que a escola não distorça a sua finalidade e 

13COOL, C; P. (1995); GARCIA, R. M.C., (1998); MOYSÉS, M.. A.. A..; (199); SASSAKI, R. K.. (1997); 
MITTLER, P. (2005); MACEDO, de L. (2005); CARVALHO, R. (2003); os autores citados neste trabalho, 
entre outros. 
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comprometa  a  sua  eficácia,  em  decorrência  de  alterações  radicais  na  sua  forma  de 

organização. E acrescenta:

Os benefícios precisam ser para todos: os alunos deficientes e os alunos 
não  deficientes.  Uma  decisão  precipitada  e  descuidada  pode  ser 
desastrosa:  pode  resultar  em  uma  maior  segregação  para  os  alunos 
deficientes que precisam competir com seus pares não deficientes em 
condições  de  extrema desigualdade e  podem desenvolver  baixa auto-
estima  e  tornarem-se  desajustados  socialmente;  pode  prejudicar  o 
rendimento  da  classe  toda,  acabando  por  nivelar  por  baixo  o 
desempenho dos alunos deficientes e não deficientes (1999, p. 10).

O documento “O Acesso de Alunos com Deficiência às escolas e Classes Comuns 

da Rede Regular” lançado pelo Ministério Público Federal em setembro de 2004 tem como 

meta efetivar  a  política  nacional de educação inclusiva fundamentada na idéia  de uma 

sociedade que reconhece e valoriza a diversidade. Esse documento traz um referencial para 

a construção dos sistemas educacionais inclusivos, organizados para atender o conjunto de 

necessidades e características de todos os cidadãos. O referido documento não é uma lei e 

se apresenta como um manual, cuja finalidade é divulgar o caráter obrigatório da matrícula 

da  criança  com  necessidades  educacionais  especiais  em  idade  escolar  no  ensino 

fundamental do ensino regular. Todavia, é um documento ainda desconhecido pela maioria 

dos professores. 

A obrigatoriedade da inclusão total está prevista neste manual e não contempla as 

“exceções” dos documentos legais anteriores. 

P1__ Eu vejo  assim,  Meu Deus!  O meu aluno deficiente  mental  é  a  prova do  

fracasso, e o fracasso dele, tu vê o fracasso que se passou por várias questões até de  

partido político. Ah, porque esse partido não fez, porque esse partido fez, porque esse  

partido trabalhou, porque o outro partido... Não...esse aluno tem 15 anos, quanto ele tem 

só de escola? Só de educação infantil...?

P2 __ Ele deve ter no mínimo, o que... uns 8 anos, 10 anos.

P1__ com a educação infantil uns 13 anos ou uns 12 anos ele tem de educação  

municipal, então eu acho assim: pelo que eu vejo desse aluno, ele me dá respaldo pra  

dizer que o ensino municipal de Itajaí não contempla a inclusão...não contempla!
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O diálogo estabelecido entre as duas participantes da pesquisa revela uma situação 

de fracasso escolar, a qual, o aluno é submetido a várias repetências e que com 15 anos, 

ainda freqüenta uma sala dos Anos Iniciais (4a série), sem que em nenhum momento desde 

a  sua  entrada,  tenha  se  evadido  da  escola.  O  diálogo  transparece  a  preocupação  das 

professoras, as quais, conhecem bem a história de fracasso que acompanha estas crianças 

durante os anos de sua escolarização. Temem que o paradigma que se estabelece venha 

repetir a inoperância do processo de integração social, pois, diante de toda a problemática 

que envolve um aluno deficiente mental, o professor e toda a equipe escolar permanecem 

sem saber como agir para melhorar tal situação.

Entretanto,  se  o  desejo  é  que  a  educação  seja  efetivada  com  os  princípios 

preconizados  no  manual  descrito  anteriormente,  não  só  os  professores,  mas  todos  os 

envolvidos  no  processo  educacional  necessitariam  perceber  a  inclusão  sob  um  olhar 

diferente, um olhar de possibilidades, o qual permitiria amortecer, senão evitar, o impacto 

da ineficácia escolar já prevista por Omote (1999) e pela P1 quando expressa a concepção 

de uma inclusão fantasiosa e ridícula, na expressão mais forte do termo.

 

P2 __ Colocar estes casos no ensino regular, pelo amor de Deus, é loucura! Não 

temos estrutura nenhuma, porque é uma escola mais funda do que a rua... começa por ai  

já... não temos nem um banheiro apropriado para um cadeirante...

P1  __ não temos nada, nada, e é assim: o primeiro que se faz, é uma rampa, um  

banheiro adequado, mas não tem, só pra dizer que está no ensino regular, meu Deus... 

P3 __ A gente vai estar agindo que nem na APAE porque tem uns que vão, mas tem  

uns que...

P2 __O deficiente físico é uma coisa, ele precisa de um espaço pra rodar com a  

cadeira, mas ele entende, vai embora, mas um Deficiente Mental não é fácil.

Sem macular o mérito do sistema de ensino de Itajaí, pela iniciativa de amparar 

legalmente a educação para todos numa prática escolar inclusiva, há que se pontuar que a 

inclusão perpassa questões que vão além dos decretos. Talvez seja sobre estas questões que 

Nóvoa  (1999)  procura  alertar  quando  afirma:  “Mais  do  que  nunca,  os  responsáveis 

políticos e escolares sentem-se impotentes: as práticas pedagógicas dos profissionais, as 

crenças e representações, as suas atitudes face aos alunos e às aprendizagens escapam à 

lógica do decreto”.
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A estrutura física adequada, a qual se referem as professoras tem importância e isso 

foi previsto no plano municipal de ensino como uma das principais metas. Sabe-se, ainda, 

que  as  novas  escolas  construídas  e  outras  que  foram  reformadas  já  se  adequaram 

arquitetonicamente para atender a todos os alunos deficientes ou não deficientes. Porém, há 

que  se  considerar  que  o  aspecto  físico  é  importante,  mas  não  é  o  fator  essencial  na 

efetivação  da  inclusão,  não  dá  para  deixar  de  lado  ou  adiar  a  instrumentalização  do 

professor tanto na sua formação inicial e continuada quanto nos materiais pedagógicos e 

nas condições favoráveis ao processo de ensinar e aprender. 

Escrevendo sobre as barreiras desse processo Stainback (2005, p. 22), explica: “até 

que  exista  amplo  reconhecimento  e  aceitação  da  inclusão  como  valor,  e  não  como 

procedimento, ela não será vista como importante para todos os alunos” isso leva, segundo 

a autora,  ao principal motivo pelo qual “a idéia de incluir crianças com características 

diversas nas aulas de educação básica é difícil: a percepção ainda mantida por muitos de ‘ 

nós e eles’, que é um fenômeno universal”. 

P1 “Eu  acho  assim:  se  ele  é  um deficiente,  ele  não  deveria  saber  nada.  Pra 

começar, ele já tem uma deficiência. Eu penso assim: o que ele deveria estar sabendo pra 

estar na 2a série com 8 anos, ai eu vou em cima do aluno normal que não é o caso dele,  

ele possui uma deficiência”.

P2 “Ela vai demorar mais pra aprender do que uma criança dita normal. É inferior.  

Ela  tem menos capacidade de  adaptação,  de  se  cuidar  sozinha,  de  higiene,  de  lazer,  

segurança. É menor do que a idade real dela, a idade cronológica é uma e a idade normal  

é outra”.

P3 “Então assim: O DM pra mim ele não tem inteligência cognitiva, ele nasceu 

sabe todo...”.

As  representações  fragmentadas  das  professoras  naturalizam  o  processo  de 

desenvolvimento da criança. Isto  complica  a inserção das crianças com deficiência mental 

numa prática inclusiva, pois, se o deficiente mental é entendido sob o ponto de vista da 

inferioridade, da deficiência e da incapacidade cognitiva, conseqüentemente investimentos 

na sua aprendizagem estariam sendo igualmente entendidos como perda de tempo. 
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Esses  depoimentos  explicitam  claramente  a  dicotomia  ‘  nós  e  eles’,  que  as 

professoras estabelecem entre os alunos deficientes mentais e não deficientes. Percebe-se 

que as diferenças são acentuadas de forma negativa, a ponto de fazê-las pensar que no 

processo de ensinar e  aprender,  vale a pena investir  maior esforço na criança que não 

apresenta deficiência. 

Outro ponto a ser salientado é que ao conceituar deficiência mental, as professoras 

se  referem  a  uma  falta,  uma  ausência,  uma  carência.  O  fator  orgânico,  biológico  se 

sobressai, isentando os fatores externos à criança:

P2 “Deficiência mental é uma falta, ausência ou deficiência de Inteligência”.

P3  “É um certo problema no cérebro que o impossibilita de acompanhar a sua  

idade real”.

P1 “Insuficiência, carência, falta de algo para reestruturar a mente, não agindo de 

acordo com os padrões normais da sociedade”.

Os conceitos que abarcam essa visão biologicista e organicista do desenvolvimento 

mental são subjacentes da perspectiva médica, a qual acentua os fatores causais, como por 

exemplo, genéticos, orgânicos, metabólicos, cromossômicos, perinatais, etc. Por mais que 

o conceito de deficiência mental venha sendo discutido a partir de determinantes sociais, 

políticos, econômicos e sociais, os quais secundarizam a deficiência, esta continua a ser 

entendida sob o ponto de vista da medicalização. Quando o problema do fracasso escolar 

passa a ser tratado como decorrente de doenças, físicas ou mentais dos alunos, desvia-se a 

discussão para o plano individual. As dificuldades na aprendizagem escolar passam a ser 

entendidas como uma conseqüência de problemas da criança e não da estrutura política do 

país, da estrutura política e pedagógica da escola (Collares & Moisés, 1997).

O  ativismo  pedagógico  a  que  os  professores  estão  submetidos  pelo  sistema 

educacional dificulta as rupturas e as mudanças conceituais necessárias ao processo de 

inclusão, pois para que isso ocorra há que haver estudos, momentos de reflexão do grupo 

sobre a prática docente, troca entre os profissionais da educação e isto lhes é privado. É na 

interação  com o  outro  que  as  transformações  ocorrem e  não  numa rotina  de  trabalho 

conflituosa e solitária.
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Através de uma concepção puramente quantitativa e naturalista de desenvolvimento 

infantil,  que  ajuda  a  determinar  o  grau  de  insuficiência  intelectual  não  levando  em 

consideração as características do próprio defeito, nem a estrutura interna da personalidade 

que  o  defeito  produz,  promoveu-se  a  idéia  de  um  ensino  reduzido  e  mais  lento 

(Vigotski,1983). Promoveu-se ainda na sociedade, uma forte tendência em secundarizar as 

deficiências  primárias,  pois  historicamente,  subestima-se  as  capacidades  de 

desenvolvimento  intelectual  e  de  realização  de  tarefas  da  criança  que  possui  alguma 

deficiência. Foca-se o olhar nos defeitos e se esquece o sujeito em sua totalidade. 

Essas questões pouco esclarecidas aumentam a vulnerabilidade e a propensão das 

professoras  em  conceber  a  inclusão  social  como  uma  obrigação  e,  a  estabelecer 

comparações entre as crianças do grupo, fato este evidenciado no episódio que se segue, 

fruto de uma observação na sala de aula durante uma atividade de avaliação:

A professora lia os comandos e o aluno executava a tarefa sempre questionando se 

o que ele fazia estava certo. No momento da escrita das palavras pensava e questionava:

___ bicicleta tem dois i professora?

___ fala a palavra para ouvir o som.

___ bicicleta...

___tem dois i professora?

___ o que você acha?

___ bicicleta tem dois i né, professora.

___ então escreve...

Dessa forma ocorreu com as demais atividades. O aluno precisava da confirmação 

da  professora  para  as  suas  hipóteses.  Ao  terminar  a  avaliação,  a  criança  recebeu  da 

professora a tarefa que os demais estavam realizando. Ele foi para a sua carteira e começou 

a  pintar  o  desenho  que  havia  na  folha.  A  atividade  avaliativa  levou  em torno  de  30 

minutos, mais ou menos, com a atenção exclusiva da professora.     Referindo-se ao aluno, 

a professora falou:

___ Estás vendo? Pra mim este menino não é DM como diz o laudo. Queres ver o  

meu maior problema? Chamou uma menina e, com a qual, realizou a mesma atividade e  

comentou em seguida:
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___ Ela não tem laudo, mas quem é o deficiente mental aqui... é ele ou ela? 

A menina  da qual  a  professora  falava  tem seis  anos  e  se  encontra  conforme a 

metodologia do PROFA14, numa hipótese de escrita pré-silábica, enquanto que o menino, a 

qual a professora fez a avaliação primeiramente, tem  oito anos de idade demonstra estar 

numa hipótese de escrita silábica, ora com valor sonoro, ora sem valor sonoro. Esta foi a 

diferença percebida pela pesquisadora na aprendizagem das duas crianças.

Todavia,  diante  da  forma  naturalizada  como  as  participantes  concebem  as 

deficiências e o entendimento de que o desenvolvimento das crianças está vinculado a 

questões  de  tempo  e  ritmo,  as  comparações,  assim  como  os  incômodos,  parecem 

inevitáveis,  pois  fica  complicado  diante  de  tais  concepções  entender  que  um   aluno 

considerado  deficiente  mental  consiga  obter  progressos  no  seu  desenvolvimento  de 

aprendizagem a tal ponto que supere o desenvolvimento de aprendizagem de uma criança 

não deficiente.

Outros depoimentos também explicitam a comparação entre as crianças com e sem 

deficiência mental. O que chamou a atenção de forma bastante curiosa foi o fato de que, na 

freqüência em que os depoimentos revelaram comparação, o propósito parecia ser sempre 

o de mostrar a superação de um aluno deficiente mental sobre um aluno não deficiente:

P3  “E o  outro  menino  que  não  tem laudo  nenhum fez  assim.  Mas  ai  tu  vê  o  

entendimento dele pro entendimento do outro, a diferença... este é um que não tem laudo  

nenhum”.

P3 “Ele queria escrever que o meio de comunicação é importante pra falar com as  

pessoas, então tu vê só. E o outro aluno que estava do lado dele, na pergunta: qual é o  

meio  de  comunicação,  ele  queria  escrever  bombeiro.  olha  já  a  interpretação  desse 

menino, que não tem problema nenhum, não tem laudo nenhum”.

Para aclarar questões relacionadas à Deficiência Mental, buscou-se apoio na teoria 

de Vigotski (1983, p. 201), a qual “define como crianças mentalmente atrasadas todo o 

grupo de crianças que, com relação ao nível médio, está atrasada em seu desenvolvimento 

14 Projeto de Formação para Professores Alfabetizadores, baseado nos postulados de Emilia Ferreiro, 
adotado pela rede municipal como metodologia de alfabetização. As hipóteses de escrita foram 
identificadas pela pesquisadora e professora da sala de aula.
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e que no processo de aprendizagem escolar manifesta incapacidade de seguir o mesmo 

ritmo da maioria dos alunos”. O autor explica que na realidade a criança mentalmente 

atrasada  é  complexa  enquanto  sua  composição,  porque  as  causas  e  a  natureza  da 

deficiência podem ser diversas. 

O atraso mental  é um conceito que envolve um grupo heterogêneo de crianças. 

Encontra-se neste grupo formas e fenômenos diversos que provocam o atraso mental. Junto 

com o  atraso  patológico  vê-se  crianças  completamente  normais  no  seu  aspecto  físico, 

atrasadas e pouco desenvolvidas por causa das precárias condições de vida e de educação. 

Em  seus  estudos,  o  autor  contempla  dois  tipos  de  deficiência:  a  deficiência 

primária, compreendida como deficiência biológica, que se refere às características físicas 

apresentadas  pelo  sujeito  portador  de  deficiência  (lesões  orgânicas,  lesões  cerebrais, 

malformações  orgânicas,  alterações  cromossômicas)  e,  a  deficiência  secundária  que 

compreende  as  deficiências  sociais,  adquiridas  nas  interações  com  os  grupos  que  se 

convive.(Vigotski apud Garcia, 1990). 

A deficiência secundária é produzida socialmente: a) por meio da superproteção, 

quando as pessoas que convivem com o deficiente acreditam que este é frágil, indefeso e 

precisa de constante vigilância e proteção; b) Por meio da piedade, quando as pessoas 

sentem pena do deficiente por suas condições físicas ou mentais e tratam-no como um 

coitado que precisa da ajuda incondicional das pessoas que o rodeiam; c) por meio do 

preconceito, quando as pessoas olham para o deficiente como se ele fosse, por causa do 

defeito, uma pessoa doente, anormal, sem direitos, quando a deficiência é colocada em 

evidência a ponto de esconder a pessoa que a possui, quando o deficiente é excluído por 

não se apresentar nos padrões de normalidade, exigido pela sociedade. 

O conceito de deficiência mental adotado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

diferencia-se  desta  abordagem,  baseando-se  na  concepção  multidimensional  de  retardo 

mental proposta pela Associação Americana de Retardo Mental (AAMR):

[...]  caracteriza-se  por  registrar  um  funcionamento  intelectual  geral 
significativamente  abaixo  da  média,  oriundo  do  período  de 
desenvolvimento,  concomitante  com  limitações  associadas  a  duas  ou 
mais  áreas  da  conduta  adaptativa  ou  da  capacidade  do  indivíduo em 
responder  adequadamente  às  demandas  da  sociedade,  nos  seguintes 
aspectos:  comunicação,  cuidados  pessoais,  habilidades  sociais, 
desempenho  na  família  e  comunidade,  independência  na  locomoção, 
saúde e segurança, desempenho escolar, lazer e trabalho (MEC,1995).
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A  partir  das  elaborações  conceituais  apresentadas  e  de  alguns  documentos 

nacionais, constata-se que é a deficiência secundária, produzida pela sociedade, uma das 

responsáveis  pelos  obstáculos  que  dificultam  o  processo  de  inclusão  da  criança  com 

necessidades educacionais especiais no ensino regular, e não sua deficiência propriamente 

dita. 

A nebulosidade  que paira  sobre  as  compreensões  das  professoras  em relação  à 

inclusão e as necessidades educacionais especiais, perpassa a formação docente, revigora a 

cultura do despreparo profissional tanto quanto reforça a importância do laudo médico para 

afirmar as deficiências nos alunos. Estas são questões a serem explicitadas na discussão 

que se estabelece a seguir.

3.3 Formação docente: implicações na prática da inclusão escolar

                                                                                                       
Estudos realizados por Santos (1995) revelam que,  a partir  dos anos oitenta,  as 

propostas na área educacional  apontavam para a necessidade de mudanças urgentes na 

estrutura econômica e social. As discussões da época giravam em torno da construção de 

uma  nova  sociedade,  enfatizando  as  desigualdades  sociais  e  focando  a  atenção  no 

compromisso da educação com os  interesses da classe trabalhadora.  O projeto político 

relacionado à proposta dos educadores críticos centrava-se na análise das relações de classe 

no capitalismo, acreditando que uma sociedade mais justa pressupunha o surgimento do 

socialismo  e  o  rompimento  com  o  modelo  capitalista.  Sob  a  influência  de  Gramsci, 

defendia-se a idéia de o professor assumir o papel de um intelectual orgânico. 

Na função de dirigente, o profissional se constituiria em uma liderança articulando 

seu campo de conhecimento com a dimensão política de seu trabalho. A formação docente 

estava  centrada  na  formação  desse  intelectual  consciente  de  seu  papel  histórico  e 

comprometida com os interesses da classe trabalhadora. 

Ao fazer uma análise da reforma educacional na década de 1990, Shiroma (2003) 

esclarece que, visando amortecer os efeitos da crise econômica desencadeada a partir da 

década de 1970, o discurso de uma educação salvacionista e redentora foi concebida como 

política  compensatória  na  solução  de  problemas  econômicos  e  como  aliado  na 

administração de eventuais conflitos sociais. 

Segundo a autora, o Relatório da Unesco (1998) anunciou que a educação deveria 

assumir nova missão: a de preparar a próxima geração para conviver com os riscos, as 
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incertezas,  o  inesperado.  O  Banco  Mundial  também  revelou  sua  apreensão  aos 

depauperados  da  sociedade.  O  projeto  proposto  pela  Cepal  (1992)  pretendia  articular 

transformação produtiva com eqüidade,  tendo como eixo das reformas a  educação e  o 

conhecimento,  defendendo  a  competitividade  autêntica  como  meta  a  ser  alcançada, 

rechaçando a outra via, a competitividade, pelo rebaixamento dos salários e da qualificação 

dos trabalhadores.

Em seus estudos, Shiroma (2003) afirma que o discurso articulado por tais agências 

e pelo governo FHC, projetou uma reforma educacional de largo espectro, no interior da 

qual se  construiu tanto a  noção de crise  educacional  quanto a  de sua auto-solução.  O 

discurso reformador atribuiu ao professor o papel de “recurso humano” imprescindível a 

ser “(con)formado” às demandas da contemporaneidade. 

De acordo com a autora, o desafio da reforma está em conduzir os professores pelos 

caminhos da profissionalização. Os motivos que instigaram tal proposta a primeira vista, 

era porque a crise educacional parecia decorrência da defasagem entre as exigências do 

sistema produtivo e as possibilidades do sistema educacional. A tarefa de formar para a 

empregabilidade foi um outro  componente acrescido à educação, tendo em vista abrandar 

a exclusão social. 

Shiroma  (2003)  salienta  que  os  documentos  produzidos  pelo  governo  federal 

apresentaram dois pólos com relação à crise educacional: um relativo à prática escolar e 

seus correlatos e outro relativo à formação docente. A estratégia adotada pelos governos 

FHC foi intervir inicialmente no primeiro pólo. Nessa etapa da reforma difundiram-se os 

princípios da gestão baseada na qualidade total. Na segunda etapa, a lógica da organização 

escolar e as práticas que se desenvolviam dentro dela por outra via, qual seja a da formação 

de professores. 

Neste  contexto  a  escola  foi  gradativamente  responsabilizada  pelos  problemas 

sociais e os indivíduos culpabilizados por seu fracasso pessoal. A documentação oficial 

indica que a formação do professor é estratégica, fazendo-se necessário profissionalizar o 

docente “reconstruindo suas práticas” sem perder de vista as relações entre trabalho e seu 

objetivo educativo.  Esse intento foi  consolidado pela  LDBEN (1996)  que organizou o 

sistema  nacional  de  ensino  e  criou  os  Institutos  Superiores  de  Educação  (ISE).  Tais 

institutos constituíram um “sistema fechado” de formação de professores para atuarem na 

educação básica (SHIROMA, 2003).

56



Os estudos da autora revelam, ainda, que o decreto 3.276/99 não almejava apenas 

uma mudança do lócus da formação docente. Estava em jogo a constituição de um novo 

tipo de professor, formado sobre novas bases e serviria como “correia de transmissão” na 

produção da nova mentalidade adequada aos interesses do capital nos novos tempos. 

Neste contexto, a ênfase na profissionalização docente está articulada aos dilemas 

da gestão educacional e aos objetivos de privatização da educação, representando uma das 

características da investida neoliberal na área educacional, à semelhança do movimento da 

qualidade total na educação. 

A  definição  das  competências  necessárias  ao  professor,  preconizadas  na 

documentação oficial tentou produzir artificialmente uma demanda por profissionalização. 

Com a proliferação de cursos aligeirados que fornecem certificados em massa, o egresso 

nem se qualifica nem consegue emprego. Desse modo, a alteração do preparo do professor 

e a desuniversalização de sua formação teve em vista a difusão de uma mentalidade que 

atendesse aos interesses específicos, especialmente o da privatização do bem público. Para 

Shiroma (2003) a política de FHC suprimiu a capacidade reflexiva do professor, ou seja, 

substituiu a demanda por um professor capaz do exercício crítico em sua profissão por um 

professor sem crítica. 

Em meio a este contexto, Santos (1995) afirma que na década de 1990, os olhares 

se voltam para a análise da cultura da escola, suas práticas, seus rituais, para a estrutura de 

poder nas relações que se processam no seu interior e nas formas que a escola processa e 

elabora diferentes tipos de saberes. 

Essas mudanças decorrem das concepções hegemônicas presentes nas sociedades 

em função da globalização e das políticas neoliberais e se refletem no trabalho da formação 

docente.  Produz-se  então,  gradativamente,  um  enfoque  na  compreensão  dos  aspectos 

específicos  da  realidade.  Passa  a  existir,  no  entendimento  de  Santos  (1995),  uma 

valorização dos aspectos microssociais; ênfase no papel do agente-sujeito; interesse pelas 

identidades culturais; desconfiança em categorias objetivas e a predominância do uso de 

procedimentos  interpretativos,  ocorrendo  um  deslocamento  da  preocupação  com  as 

questões estruturais para as culturais.

Os  estudos  sobre  a  formação  docente  assumem  novas  perspectivas,  buscando 

entender  como o  professor  constrói  sua  identidade  profissional,  estudando sua história 

profissional e sua história de vida, analisando como estas se cruzam e conhecendo como o 

professor desenvolve um saber sobre o seu ofício por meio do exercício da profissão e 
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durante  a  sua  formação  inicial.  Emerge,  assim,  a  preocupação  em  considerar  o 

desenvolvimento pessoal  do professor como elemento fundamental  no seu processo de 

formação profissional. Nesse contexto, a formação docente tem por finalidade desenvolver 

um profissional reflexivo capaz de pensar sobre suas ações durante e após realizá-la.

No campo educacional, atualmente, Santos (1995) afirma que se faz crescente uso 

das teorias pós-estruturalistas, as quais apresentam idéias férteis para a área da educação. 

Para a autora, a grande contribuição destas teorias está nas relações que estabelecem entre 

o  poder  e  o  conhecimento  e  na  centralidade  que  ocupa  a  linguagem,  que  apesar  de 

representar a realidade também a constitui. Esta concepção leva a questionamentos sobre 

os arranjos de poder que estariam organizando a prática do professor como intelectual 

orgânico  ou  a  prática  do  profissional  reflexivo,  problematizando  algumas  das 

pressuposições que  orientam as discussões em torno da formação docente.

Essas mudanças de concepções dão de certa forma um nó na cabeça dos formadores 

de profissionais da educação, pois nem bem se apropriam de um conhecimento teórico, já 

aparece um outro mais atraente ou promissor. A descontinuidade das políticas educacionais 

e das concepções que na prática docente se ecletizam num todo desarticulado, submetem 

os professores a um estado de alienação e tortura.

P1 “Podem até botar ele comigo, eu vou procurar um advogado e vou processar...  

vou... eu posso fazer isso, eu posso fazer isso e eu ganho. Processo... porque na escola  

ninguém me dá apoio; a escola não tem material pra trabalhar com esse aluno; eu não  

tenho formação pra trabalhar com esse aluno; a lei diz que ele é obrigado a estar na  

escola, a lei não diz que é obrigado a ser na minha sala. Ele tem que estar dentro do  

espaço escolar, não na minha sala”.

O depoimento acima nos leva a pensar: de que forma a inclusão pode ser efetivada 

se os professores em toda a sua formação (2 anos de magistério a nível de 2o grau, 4 anos 

de graduação e mais dois anos de especialização) sem contar com os cursos de formação 

continuada, dos quais participam ao longo da carreira, continuam sem compreender qual o 

papel que o educador desempenha no processo de formação dos sujeitos humanos? Se o 

discurso elaborado pelos professores revela o nível elementarizado da sua formação em 

relação à diversidade, à inclusão? Se o acesso do aluno que apresenta deficiência mental na 

sala de aula do ensino regular pode ser considerado passível de um processo judicial? 
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Diante  do  contexto  escolar,  o  que  a  professora  revela  nas  entrelinhas  é  a  sua 

indignação pela situação vivenciada na escola: a inclusão foi efetivada pela matrícula, pelo 

acesso à escola regular e pela presença de um professor na sala de aula. A preocupação 

com a  aprendizagem,  com o  desenvolvimento  e  socialização  desta  criança  fica  sob  a 

responsabilidade do professor que não dispõe de materiais didáticos, de recursos especiais, 

de  apoio  por  parte  dos  especialistas  da  escola  e  de  uma  formação  adequada  para  a 

compreensão desse processo.

Nesse depoimento a professora explicita a sua recusa de participar das artimanhas 

governamentais; expressa a sua recusa de ser responsabilizada sozinha por um trabalho que 

não abrange somente o espaço da sala de aula e, acima de tudo, revela a sua recusa em 

colaborar com um faz de conta que as leis da inclusão estão propondo ao abrirem as portas 

de uma escola sem se incomodarem com a precariedade dos serviços oferecidos por ela. 

Todavia, se o contexto no qual, se produziu este discurso fosse desconsiderado, poder-se-ia 

concordar deliberadamente com a visão de Mantoan, (2003, p. 76), a qual afirma que esta 

recusa se dá porque “a maioria dos professores tem uma visão funcional do ensino e tudo o 

que ameaça romper o esquema de trabalho prático que aprenderam a aplicar em suas salas 

de aula é inicialmente rejeitado”.

Sabe-se,  entretanto,  que o novo causa desconforto e  resistência,  mas também é 

sabido que a aceitação e as alianças dependem da forma como se apresenta e se expõe esse 

novo.  Este  recorte  evidencia  ainda  uma  outra  leitura:  a  confusão  estabelecida  entre  o 

público e o privado. O público seria a escola na qual todos os alunos teriam o acesso 

garantido por lei. E o privado, baseando-se na afirmação da P1 seria a sala de aula. Espaço 

estritamente territorializado, cujo proprietário é o professor, o qual tem o poder de decidir 

quem entra ou não nesse espaço.

À medida que o paradigma da inclusão foi se estabelecendo, paralelamente foi se 

discutindo a formação dos educadores, a qual veio se apresentando como uma das grandes 

preocupações da nova política educacional. Os PCNs (1999) preconizam que, ao se pensar 

na viabilidade da educação inclusiva, o que se configura de maneira mais expressiva é a 

situação dos recursos humanos, especificamente dos professores das classes regulares, que 

precisam ser efetivamente capacitados para transformar sua prática educativa.

As  Diretrizes  Básicas  para  a  Educação da  Rede  Municipal  de  Itajaí:  Educação 

Inclusiva (2003), também considera que “Ao buscar uma educação para todos, percebe-se 

que  uma  situação  merece  destaque:  a  formação  e  capacitação  de  recursos  humanos, 
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incluindo-se aqui os professores das classes regulares, cuja necessidade é primordial para a 

efetivação da sua prática educativa”.  No entanto,  a formação docente ficou aquém dos 

avanços  da  nova  proposta,  fazendo  a  educação  inclusiva  ser  vista  como uma  política 

impositiva,  pois  conforme  Monroy  (1998),  os  conceitos  sobre  inclusão  educacional 

precisam estar suficientemente claros e definidos como proposta pedagógica e não somente 

como proposta politicamente correta.  

Na  formação  de  professores  a  inclusão  escolar  vem sendo  abordada  de  forma 

incipiente, incapaz de fazê-la constituir-se como cultura docente inclusiva. Nas escolas são 

observadas práticas segregativas e de exclusão por conta, na maioria das vezes, da ausência 

de conhecimento sobre as deficiências e da ausência de programas de capacitação para a 

educação inclusiva. Os depoimentos das professoras confirmam o fato:

 

P3 “Eu acho assim: os professores que tem um portador de deficiência na sala eles  

teriam que estar recebendo quinzenalmente uma formação, nem que fosse uma reunião  

pro professor chorar, desabafar, escabelar, porque se não, não dá. Tem dia que a tua 

vontade é agarrar o mato, sumir”. 

P2  “Deveria  ter  uma  formação  continuada  pro  professor,  uma  formação  

continuada  pro  professor...  nós  não  estamos  preparados,  ninguém desse  pessoal  está  

preparado  pra  trabalhar  com  esses  alunos,  deveríamos  estar  preparados,  mas  não  

estamos”. 

Em relação à formação continuada e capacitação dos professores no município as 

participantes relatam as seguintes situações:

P1 “Devido a esta questão dos duzentos dias letivos, eles fazem um curso e pegam  

alguns professores na escola, e tu ainda tens a incumbência de ser multiplicador, mas tu  

me diz, nós que fizemos aquele curso de DM na secretaria este ano, nós, pelo que elas  

deram, nós temos condições de multiplicar alguma coisa na escola?  Não temos...”

P1 “Eu vejo assim, como que a escola pode garantir pra esse profissional, ai tu tem 

assim: a questão do curso pra ti fazer um curso, a dificuldade que é, muitas vezes tu tens  

um curso e a escola não te deixa ir, porque não tem ninguém pra assumir a tua sala.  
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Porque nós caímos num ativismo pedagógico, tens que dar 200 dias de aula e acabou,  

então esse ativismo pedagógico, a qualidade está caindo por terra porque daí não se tem 

tempo pra se preparar, não tem. Ai o professor trabalha 40 horas ele vai tirar que tempo 

pra ele, aonde que ele vai ter tempo de estudar, de buscar”

O curso a que a P1  se refere é a capacitação de professores oferecida pelo 

Centro de Educação alternativa do Município (CEMESPI). Esta capacitação é oferecida 

para os professores da Classe de Apoio Pedagógico (CAP) e alguns poucos professores da 

sala de aula regular.  A capacitação não é aberta a todos os professores porque as escolas 

não podem dispensar os alunos, mas também não contam com profissionais que possam 

estar substituindo os professores na sua ausência. Os poucos professores dispensados para 

a  capacitação,  recebem a incumbência de serem multiplicadores na escola,  no entanto, 

falando em nível de Rede municipal, o “ativismo pedagógico” referido pela P1 submetem 

os professores a 40 horas semanais dentro da sala de aula, e em nome dos duzentos dias 

letivos ou das 800 horas exigidas pelo MEC, como comenta a P3  , impossibilita qualquer 

troca  de experiências ou discussão entre  os  professores,  pois,  conforme as  professoras 

participantes  da  pesquisa,  “até  as  reuniões  pedagógicas  foram  retiradas  do  calendário 

escolar”.  Percebe-se  então  que  nesse  contexto  é  quase  que  inviável  multiplicar 

conhecimentos, além do que, a qualidade dessa capacitação também é colocada em questão 

pelas professoras.

O  plano  Decenal  de  Educação  para  Todos  (MEC,  1993,  p.  21)  reconhece  que 

embora o número de professores habilitados esteja crescendo, a qualidade da sua atuação 

profissional está ainda comprometida, “devido ao esgotamento dos sistemas de formação 

inicial, à escassez de formação continuada, à precariedade das práticas de recrutamento e 

alocação e, fundamentalmente, à política salarial e de carreira”. Melhorar esta situação foi 

um compromisso assumido, no entanto, parece que a situação permanece a mesma, apesar 

das mudanças que houve nas leis e nos discursos sociais nos últimos anos.

As  discussões  ocorridas  no  campo  educacional  sobre  a  formação  docente 

apontaram  várias  perspectivas  para  o  ser  professor:  professor  reflexivo,  professor 

pesquisador, professor crítico, professor mediador, enfim, uma infinidade de concepções 

que descrevem a melhor forma do ser professor, no entanto, parece que nenhuma delas 

instrumentaliza o professor a se constituir na prática, pois ao que tudo indica, não adianta o 
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professor  apenas  “ser”  reflexivo,  crítico,  pesquisador,  mediador,  num  discurso  que  se 

desmancha a qualquer impacto com a realidade. 

Tardif (2002) considera que a formação docente é uma questão muito complexa 

devido a natureza do seu objeto: física, biológica, individual, social e simbólica ao mesmo 

tempo.  O autor  acredita  que  os  professores  precisam ser  assumidos  como sujeitos  do 

conhecimento e atores competentes. Este postulado implica numa formação que leva em 

conta a subjetividade, o saber e o saber fazer desse profissional. 

Com relação à formação docente Rosa (2000, p. 252) se pronuncia dizendo que “os 

novos avanços em matéria  de formação do professorado,  tem a considerar  o  professor 

como um profissional reflexivo e preocupado com o problema de sua formação”. Neste 

sentido, a autora cita Sánchez Hipola (1996), o qual argumenta que os docentes deveriam 

ter uma capacitação para:

- Observar e refletir sobre a própria prática e a de seus companheiros, numa auto-

avaliação e reflexão compartilhada;

- Avaliar criticamente, não só o processo educativo, mas sua própria atuação como 

docente;

- Inovar e investigar, na busca de respostas adequadas às demandas e necessidades 

dos alunos, as suas necessidades como profissionais e, em definitivo, às necessidades da 

escola como instituição aberta à inovação e a mudança;

-  Trabalhar  em  equipe,  o  que  se  constitui  como  elemento  central  no 

desenvolvimento profissional baseado na colaboração e na cooperação;

- Gerar e promover atitudes positivas para a diversidade.

A  formação  inicial  da  forma  como  vem  sendo  realizada  não  estabelece  um 

diferencial no trabalho dos docentes com relação à diversidade. O professor se forma, se 

especializa e  não  se sente  preparado para  assumir  os  desafios  do  dia  a  dia,  conforme 

revelou a  pesquisa.  Essa cultura  do despreparo do professor  é explicitada em diversos 

momentos no diálogo com as professoras:

P2 “Nós não estamos preparados pra trabalhar com essas crianças, com certeza eu  

acho que falta é isso, não é nem incluir ou deixar de incluir eles assim, é nós... nós não  

estamos preparados pra trabalhar com o aluno DM”.
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P3 “A gente não está preparada também assim: às vezes eu acho que eu podia  

fazer mais pelo meu aluno, mas não tem como eu... é difícil de eu dar conta dos 29, meia  

hora que eu perco ali com ele, eu tenho que estar dando atenção pro resto, porque o resto  

está se matando, e eu não consigo trabalhar assim, eu pelo menos não consigo...”.

P1 “Não é fácil, não é fácil, ai tu chega numa escola, não reclamo da escola, porque 

pra mim tudo que eu peço eles fazem, mas a própria mediocridade da nossa preparação, a 

preparação  medíocre.  Escola  pública  mesmo,  a  gente  faz  que  ensina,  a  gente  faz  que 

aprende e acabou”.

Esses depoimentos nos remetem ao texto de Nóvoa, no qual comenta que a crise de 

identidade dos professores não é alheia a essa evolução que foi impondo uma separação 

entre o eu pessoal e o eu profissional. Segundo o autor:

 A  transposição  dessa  atitude  do  plano  científico  para  o  plano 
institucional contribui para intensificar o controle sobre os professores, 
favorecendo  o  seu  processo  de  proletarização.  Reduzidos  às  suas 
competências  técnicas  e  profissionais,  ameaçados  por  utopias  que 
pretendiam  substituir  por  máquinas  ou  sistemas-não-humanos  de 
educação, esvaziados de uma afirmação própria da dimensão pessoal da 
sua profissão... os professores têm passado por momentos difíceis nos 
últimos 20 anos (NÓVOA, 1995, p. 31-2). 

Esta reflexão do autor talvez esclareça o sentimento de despreparo e a sensação de 

impotência  que  invade  os  professores  no  enfrentamento  das  novas  perspectivas 

educacionais exigidas pelo paradigma da inclusão.   Além da sensação de impotência e 

despreparo, existe ainda a percepção de culpa pela ineficácia do trabalho que desenvolvem 

com os alunos com necessidades educacionais especiais evidenciada na expressão da P3.  

Um outro aspecto interessante  sobre a  questão do despreparo profissional  a  ser 

levado em consideração é a discussão que Rosa (2000) promove sobre a diferenciação 

existente  na  formação  inicial  do  professor:  A  formação  docente  geral  que  habilita  o 

profissional  para  trabalhar  com  alunos  do  sistema  regular  de  ensino  e  a  formação 

específica que forma o especialista. Esta diferença estabelecida nos cursos de formação 

cria algumas dificuldades: “o professor geral se perpetua na idéia de que a integração é 

coisa de outros, se criam situações interpessoais difíceis entre os professores generalistas e 

especialistas e  se  perpetua o marco referencial  formativo segregado” (ROSA, 2000,  p. 

251). 
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Todo  esse  emaranhado  de  questões  que  abarcam  o  contexto  escolar  revela  as 

concepções construídas historicamente em torno da inclusão e das dificuldades dos alunos, 

bem como fundamentam a  importância  que  ainda  hoje  se  dá  aos  laudos  médicos  que 

confirmam as deficiências dos alunos e provocam a distorção do papel da avaliação da 

aprendizagem na prática pedagógica escolar.

3.4 Diagnóstico de deficiência mental e/ou déficit cognitivo: ditando as regras 
na prática da avaliação da aprendizagem escolar

O  diálogo  que  se  apresenta  abaixo  demonstra  como  o  laudo  médico  exerce 

influência  sobre os  programas educacionais  do município,  anulando as informações do 

desempenho do aluno obtidas por meio da prática avaliativa escolar:

P1__ Mas são os alunos que têm laudo que vão fazer essa avaliação?

Pesq. __ Não. São os alunos que estão defasados em idade/série

P2__ Porque se for com laudo, o caso do Willian coitado, por causa de um laudo  

não pode ir pra frente. 

Pesq __ É... ele tinha um laudo de hiperativo... e por isso, não pôde ir.

 P2__ Tirou 7,5 na prova e não pôde ir pra frente.

P3 __ Ele não pôde?

P2 __  E  não  foi.  Podia  ter  ido.  Ele  espalhou  pra  sala  toda,  foi  um  trabalho  

desgraçado...  Tudo  pronto...  mas  descobriram  aquele  bendito  laudo,  foi  isso  que 

aconteceu, e ele é normal, esse aluno. 

P3__ Estás brincando! Meu Deus, ele aprende melhor do que os outros ainda, eu 

via isso quando eu trabalhei na tua sala...   lógico que ele incomoda, mas...

P2 __ Eu não sabia, eu não sabia que ele tinha esse laudo, pra mim ele não era  

hiperativo. Porque ele sossegava, ele ficava ali sentado na minha frente, ficava sossegado  

ali, a manhã toda. Então como é que ele era hiperativo? Ele não era aquele hiperativo  

agitado, não... só se já tinha sido, não sei.

 P1 __ Está aí na 4ª ainda?

P2 __ É tu vê, mais um ano. Querem papel, se eles não tivessem visto o papel, ele  

teria ido para a classe de aceleração.
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A avaliação a que se refere o diálogo, diz respeito a uma prova diagnóstica a que os 

alunos  defasados  em  idade/série  são  submetidos  pelo  Programa  de  Aceleração 

implementado pela secretaria Municipal de Educação. Como requisitos, os alunos devem 

atingir a média 6,0 e não apresentarem necessidades educacionais especiais. O aluno citado 

no  episódio  conseguiu  atingir  a  média  7,5  na  avaliação.  Com  vistas  no  seu  bom 

desempenho, o aluno foi encaminhado para uma outra unidade escolar,  a  qual  possuía 

classes de aceleração, cuja finalidade, era a de possibilitá-lo o avanço das séries defasadas. 

No entanto, após dois dias de freqüência na sala, o programa constatou junto ao histórico 

escolar do aluno que fora enviado pela escola, a presença de um laudo médico que atribuía 

ao aluno, hiperatividade. Desconsiderando a opinião da professora sobre o laudo e a sua 

afirmação de que o aluno não tinha necessidades educacionais especiais, desconsiderando, 

ainda,  o  desempenho  do  aluno  na  prova  realizada,  a  supervisão  desse  programa 

providenciou o retorno do aluno para a escola de origem. 

Este episódio é revelador da discriminação e do preconceito que uma criança sofre 

por ter se produzido no percurso de sua história escolar um laudo médico que legitima a 

sua diferença, a sua necessidade educacional especial, fazendo prevalecer mesmo que as 

circunstâncias atuais neguem, a veracidade incontestável do laudo.

De  acordo  com  informações  da  Secretaria  Estadual  de  Educação  no  trabalho 

desenvolvido por Barreiros (1997), não existem evidências concretas que apontem para 

mudanças substanciais na elaboração de diagnósticos mesmo com a  Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional no 9.394/96.

Os estudos de Barreiros (1997) apontam que em relação ao deficiente mental e sua 

avaliação diagnóstica, vigente, temos segundo diretrizes da Educação Especial (S.P.1987. 

p. 34) a seguinte definição:

A  avaliação  específica  deve  ser  feita  por  equipe  interdisciplinar  ou  conforme 

parágrafo 1o, inciso III do artigo 16, da portaria conjunta CENP/CEI/COGSP/DAE pelo 

psicólogo, o qual deverá realizar estudo do caso conforme se segue:

- Anamnese

- Entrevista com a criança

- Avaliação do nível intelectual mediante testes de inteligência cujos resultados  

possam ser expressos em IM
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- Avaliação psicomotora

- Estudo da personalidade

- Avaliação da escolaridade – dados da avaliação educacional e das habilidades  

gerais e específicas para a aprendizagem

- Análise dos dados fornecidos por outros profissionais para a complementação 

do diagnóstico psicológico

- Conclusão diagnóstica. 

Salienta-se,  no  entanto,  que  estes  aspectos  geralmente  são  desconsiderados  nos 

laudos emitidos em Itajaí. A noção de deficiência acaba sendo constituída por um único 

profissional  da  saúde,  mais  precisamente,  um neurologista,  o  qual  emite  um laudo de 

deficiência mental, considerando somente a produção atual da criança como um coeficiente 

intelectual,  não levando em conta a constituição do sujeito numa amplitude maior, que 

envolve aspectos biológicos, culturais, sociais, afetivos e econômicos. 

P1 “O laudo do meu aluno da tarde diz: ele tem uma deficiência mental severa, e  

ele é agressivo, e essa deficiência mental dele severa ela é gradativa, diz que quanto mais  

o ano passar menos ele vai retendo, menos ele vai entender, eu não entendo isso! E ele  

tem junto com isso uma agressividade”.

P1 “Ele tem um laudo ali que diz que pode acompanhar o ensino regular e pronto, 

mas não me diz nada, nada! Quantos anos ai nessa... treze anos ai já na escola, pra esse 

tempo que ele está na escola é muito pouco, a gente diz que a dificuldade, a deficiência 

dele é pouca, mas até que ponto é esse pouco, pelo laudo dele não é assim,  é leve  ...  diz 

que é deficiente mental leve e que está apto ao ensino regular. Com relação a isso só. Outra 

coisa que vejo é assim: que mandassem pra mim o laudo... que ele é um deficiente mental, 

então  assim:  o  detalhamento  desse  laudo,  esse  aluno  aprende  de  que  forma,  qual  é  a 

dificuldade. Ele vai apresentar disgrafia, vai apresentar dislalia, ele vai ter  discauculia , 

mas no restante ele vai  embora, tu não tens isso num laudo”.

 
As  professoras  denunciam com freqüência  a  falta  de  clareza  e  de  auxílio  dos  laudos 

atribuídos aos alunos, na prática pedagógica escolar. A complexidade dessa questão foge à 

compreensão  das  professoras  que,  de  posse  dos  diagnósticos  que  isentam  a 
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responsabilidade  escolar  e  reforçam  a  visão  de  que  as  necessidades  educacionais  são 

inerentes ao aluno, não se sentem preparadas ou com conhecimentos suficientes para fazer 

evoluir a aprendizagem do aluno que conforme o laudo, possui deficiência mental e está 

apto ao ensino regular. 

A produção do diagnóstico médico, via laudos, nas escolas da rede municipal de 

Itajaí é estimulado na exigência que o CEMESPI faz para prestar atendimento aos alunos: a 

criança  precisa  possuir  um  diagnóstico  que  comprove  a  sua  necessidade  educacional 

especial, ou seja, que legitime a sua diferença. 

Diante das circunstâncias que se encontra a realidade escolar aqui desvelada, faz-se 

necessário dizer com as palavras de Monroy (1998) que, a efetiva participação do professor 

na construção do processo de inclusão educacional depende da forma como ele entende 

esse processo.  Se os conceitos sobre a inclusão não estiverem   claros e definidos,  os 

professores podem ignorar o processo e apresentar resistências para colocar em prática as 

novas idéias. 

Se a implementação da educação inclusiva estiver descolada do processo ensinar e 

aprender produzido no espaço educacional, ao invés de sucesso gera insucessos, rótulos e 

exclusões  que  se  reforçam  e  se  perpetuam  por  meio  da  prática  da  avaliação  da 

aprendizagem. Este assunto será o tema colocado em discussão no próximo capítulo.   
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4   AVALIAÇÃO  DA APRENDIZAGEM: COMO SE REALIZA ESTA 
PRÁTICA?

  
A avaliação da aprendizagem é um processo inerente  a  prática pedagógica.  Ela 

revela as concepções que orientam a ação do professor e o seu entendimento do processo 

ensinar e aprender. Portanto, falar da problemática da avaliação tal como ela se apresenta, 

sem considerar as demais questões que a envolvem seria o mesmo que descolar sua prática 

do processo educacional e torná-la um ato isolado. 

Transformar  a  prática  avaliativa  pressupõe  transformar  o  processo  ensinar  e 

aprender questionando a educação, suas concepções, seus fundamentos, sua  organização, 

seus  registros,  enfim,  as  compreensões  que  se  entrecruzam no espaço escolar.  Implica 

ainda,  mudanças  conceituais,  redefinição  de  conteúdos,  das  funções  do  ensino  e  das 

posturas docentes.

As discussões do capítulo anterior sobre as compreensões do processo de inclusão 

contextualizam a temática que se coloca em pauta nesse texto. Trata-se de uma discussão 

em torno da categoria “aspectos pedagógicos” o qual reúne recortes temáticos referentes a: 

avaliação,  aprovação/reprovação,  planejamento,  documentos  escolares  e  materiais 

didáticos. Categorias essas que foram extraídas da análise de conteúdo dos depoimentos 

das professoras durante a pesquisa. Aqui são desveladas as formas como as professoras se 

sentem em relação à aprendizagem dos alunos com deficiência mental, como planejam a 

ação pedagógica, como realizam a avaliação dessas crianças, bem como a maneira como 

utilizam os resultados da prática avaliativa durante o processo ensinar e aprender.

4.1 A aprendizagem da criança deficiente mental no ambiente escolar

Os seminários de estudos realizados por esta pesquisa foram se tornando polêmicos 

a medida que avançava a discussão em torno da inclusão dos alunos com necessidades 
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educacionais  nas  salas  de  aula  do  ensino  regular.  As  professoras  apresentavam  a 

necessidade de falar das dificuldades que encontravam ao ensinar estas crianças na sala de 

aula.  Os  desabafos  eram  a  forma  que  encontraram  de  extravasarem  suas  angústias  e 

aliviarem o peso da impotência frente ao processo de ensinar e aprender que envolvem as 

crianças com deficiência mental. Nada lhes interessava mais do que expor no grupo os 

problemas que enfrentavam no dia-a-dia, revelando que na mesma intensidade em que as 

crianças  apresentam  dificuldades  de  aprender  os  professores  por  sua  vez,  apresentam 

dificuldades de ensinar.

P1 “Em termos de aprendizagem eu não consigo atingir o aluno deficiente mental,  

eu não consigo! Por mais que eu faça, eu não consigo, tem dia que eu vou dar alguma  

coisa diversificada pra ele, ele estica um bico ele baixa a cabeça, ele não gosta, daí tem  

hora que eu brigo pra ele fazer, ai ele faz. Então a hora que ele não quer ele não faz tem 

hora que me dá pena, porque as atividades são chatas, são repetitivas, são sem graça, ele  

não cresce naquilo ali. Ele não lê, não lê, ele hoje te diz matemática amanhã não te diz”.

 

P3 “Aquelas letras que eu estava ensinando, ele sabia hoje, daqui a pouco já não 

sabia mais... a dificuldade é essa... Meu Deus do céu, isso ai desanima a gente”!

P1  “E é assim em relação ao ensino com o deficiente mental: é muito devagar, é  

muito  devagar,  e  é  assim,  na  escola  tu  não  tem  todo  um  aparato  um  material  pra  

trabalhar, fica naquela mesmice eu acho, que letra é essa, que letra é essa, pra ser o P, é  

o P de quê? Isso aqui, isso aqui, então quando chega no fim do ano o aluno não quer  

mais”.

Esses  depoimentos  explicitam  vários  aspectos,  dos  quais  se  destacam:  a)  o 

problema de aprendizagem do aluno, que na maioria das vezes, foge do alcance da ação 

pedagógica  habitual,  praticada  nas  escolas  do  ensino  regular;  b)  o  retorno  imediato 

esperado pelas professoras que se envolvem no trabalho com o aluno deficiente mental; c) 

a recusa desse aluno em participar de atividades diversificadas, as quais representam seu 

isolamento no processo de ensinar e aprender; d) a consciência por parte das professoras 

que  as  atividades  oferecidas  ao aluno em questão são  chatas,  repetitivas,  sem graça  e 

insignificantes para o seu desenvolvimento cognitivo.

69



O documento do Ministério Público Federal ‘O Acesso de Alunos com Deficiência 

às Escolas e Classes Comuns da Rede Regular’ (2004, p. 37) preconiza que para melhorar 

a qualidade do ensino e conseguir trabalhar com as diferenças existentes nas salas de aula, 

é preciso enfrentar os desafios da inclusão escolar, sem fugir das causas do fracasso e da 

exclusão. Além disso, é necessário desconsiderar as soluções paliativas sugeridas para esse 

fim”.

No  entanto,  as  próprias  professoras  revelam  que  o  trabalho  pedagógico 

desenvolvido na sala de aula não desestabiliza nem desafia esse alunado. A mesmice e a 

insignificância das atividades  na sala  de  aula  cansam os alunos  fazendo-os  desistir  de 

aprender  tanto  quanto  cansam  as  professoras  e  as  fazem  desistir  de  ensinar.  Mesmo 

admitindo que as atividades desenvolvidas na sala de aula não promovem o aprendizado, 

emerge  nas  professoras  durante  a  prática  pedagógica  o  sentimento  de  ‘pena’,  pois 

acreditam que o cansaço e o desestímulo da criança está muito mais relacionado com a sua 

condição de deficiente mental do que com as atividades propostas no processo ensinar e 

aprender. 

Ao emitirem suas opiniões sobre a forma como os alunos com deficiência mental 

aprendem as professoras fazem transparecer a centralidade da idéia de ritmo, de tempo:

P2 “A aprendizagem do deficiente mental acredito que seja de forma vagarosa com 

necessidade de um tempo maior e muita dedicação e paciência da escola e família”.

P3 “Ele aprende da mesma forma que a de um aluno que não tem necessidades  

educacionais especiais, pois a diferença é o tempo em que ele leva para poder aprender,  

pois todos eles aprendem, mesmo que seja para viver em sociedade e ter uma pequena  

autonomia”.

P1 “A aprendizagem do Deficiente Auditivo e Deficiente Visual é normal desde que  

saciada  suas  deficiências,  já  o  Deficiente  Mental  é  demasiadamente  vagaroso  seu 

processo”.

A concepção de aprendizagem dos alunos  com deficiência  mental  vinculadas  a 

questão de ritmo e de tempo tem conseqüências sérias na  prática pedagógica desenvolvida 

pelas professoras participantes da pesquisa, tais como: fazê-las    desconsiderar as ações 
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interativas  e  pedagógicas  decorrentes  do  processo  de  ensinar  e  aprender,  bem  como, 

ignorar a importância do ensino escolar  no desenvolvimento intelectual dessas crianças. 

Estas considerações são confirmadas pelos recortes que seguem:

P3 “Uma vez por semana eu faço alguma coisa pra ele. Eu não posso deixar o  

resto que vão pra uma terceira série. Uma vez por semana é direcionado mais pra ele.  

Todos os dias, mas aquele dia eu fico mais junto com ele  e pego duas crianças para ficar  

me ajudando. Não é  mais como no ano passado quando eu parava... agora eu não paro,  

não dá mais pra fazer isso com ele, por isso ficou do jeito que ficou. Se fosse como na 1a 

série... na 1a série eu paro pra fazer isso, na 2a eu não paro mais, pra estudar as letras, as  

sílabas, eu não paro mais pra fazer isso.  Porque não precisa, é só por causa dele!”.

P1 ”Eu não consigo trabalhar com dele... e ai fica aquela coisa assim: tem dia que 

eu não faço nada específico pra ele,  nada,  ai  tem dia que eu trabalho uma coisinha  

específica pra ele...”.

P2 ”É porque na dinâmica da sala o DM recebe bem menos atendimento do que os  

demais, enquanto que os demais aprendem em 4 horas ele teria que ter 8 horas, em cada  

hora com os outros, seria 3 com ele...E nós fizemos o inverso”.

A  supervalorização  de  aspectos  como  “ritmo”  remete  a  uma  concepção  de 

aprendizagem inatista,  a  qual  induz  a  uma  compreensão  limitada  do  papel  da  prática 

pedagógica  para  o  desenvolvimento  do  sujeito,  visto  que  considera  a  aprendizagem 

individual dependente de suas capacidades inatas. Nesta abordagem, pressupõe-se que o 

ser  humano  já  nasce  pronto  e,  portanto,  a  aprendizagem  ocorre  naturalmente,  com 

influências externas ao sujeito: sua relação com o contexto social mais amplo e com a 

dinâmica do processo escolar, secundarizadas.

Esse entendimento faz com que os alunos com deficiência mental na sala de aula do 

ensino regular fiquem entregues a própria  sorte,  esperando que a  aprendizagem ocorra 

algum dia, pois se pressupõe que, se o tempo e o ritmo se  encarregam de fazer acontecer a 

aprendizagem e  o  desenvolvimento  desses  alunos,  a  prática  pedagógica   pouco tem a 

colaborar  nesse  processo.  Entende-se  que  a  forma  como   se  ensina  na  escola  pouco 

interfere e influencia no ritmo de aprendizagem desses alunos, o qual irá se desenvolvendo 
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ao longo do tempo de  maneira  natural,   em etapas  sucessivas segundo leis  próprias e 

conforme as características de cada sujeito.

Diante de tal concepção, a  preocupação se volta, então, para o aprendizado dos 

alunos que não são deficientes e possuem algumas qualidades, aptidões, ou pré- requisitos 

básicos,  quais  sejam:  inteligência,  esforço,  atenção,  interesse  e  maturidade,  os  quais 

garantem a  aprendizagem.  Estes  não  têm o  ritmo e  o  tempo como  determinantes  da 

aprendizagem,  mas  o  seu  envolvimento  no  processo  e  nas  atividades  pedagógicas 

propostas.

A  concepção  Vygotskiana  reconhece  que  a  diferença  quanto  aos  princípios  de 

desenvolvimento para os não deficientes e deficientes está na peculiaridade e na forma de 

aprender  e  de  se  desenvolver  de  cada  criança,  prevendo  desta  forma,  a  utilização  de 

recursos necessários a cada particularidade e a valorização dos dois processos: o biológico 

e o social.

Segundo Vigotski (1983) a criança mentalmente atrasada não está constituída só de 

defeitos  e  carências,  seu  organismo se  reestrutura  como um todo  único  e  a  partir  do 

processo de interação com o meio se cria uma situação que impulsiona a criança para a 

compensação  (Vigotski,  1983).  Para  o  autor,  a  escola  precisa  utilizar  menos  recursos 

audiovisuais  e  deixar  que  estas  crianças  desenvolvam a  capacidade  de  abstração,  pois 

somente  no  confronto  com  as  suas  dificuldades  é  que  elas  poderão  desenvolver  suas 

estratégias de compensação social.     

Vigotski  (1983)  assinala  que  no  desenvolvimento  das  crianças  mentalmente 

atrasadas, existem processos que fazem o organismo e a personalidade da criança reagir às 

dificuldades que enfrentam devido ao atraso, reagir à própria deficiência e, no processo de 

adaptação ao meio, vão elaborando uma série de funções que compensam, equilibram e 

suprem as  deficiências.  O autor  afirma ainda,  que  para  a  educação dessas  crianças,  é 

importante  conhecer  como se  desenvolve o mecanismo de  reação na personalidade  da 

criança que responde às dificuldades, buscando a superação das deficiências. 

Para Vigotski  "uma criança cujo desenvolvimento esteja complicado por uma lesão 

cromossômica  não  é  simplesmente  menos  desenvolvida  que  as  crianças  consideradas 

normais.  A  criança  que  apresenta  características  físicas  identificadas  como  causas  de 

deficiência  não  se  desenvolve  em  menor  escala,  mas  desenvolve-se  de  outra  forma" 

(Vigotski apud Garcia, 1999).

Vigotski faz um alerta dizendo que a deficiência deve ser compreendida não só 
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como um fenômeno natural biológico, mas como um fenômeno principalmente social. O 

autor salienta, segundo Shuare (1990 p. 35), que “no homem não existe uma comunicação 

não social, direta com o mundo. A insuficiência do olho ou do ouvido significa, antes de 

tudo, ausência, perda das funções sociais mais importantes”.

A  regeneração  das  vinculações  sociais,  a  substituição  de  todos  os  sistemas  de 

comportamento (o tato no sistema de comportamento do cego e a visão no mudo), não tem 

o  mesmo papel  que  nas  pessoas  que  vêem e  ouvem normalmente.  O aguçamento  dos 

sentidos  e  a  substituição  de  funções  tanto  de  órgãos  internos  quanto  dos  órgãos  dos 

sentidos, devido às deficiências, Vigotski (1983) chamou de compensação social. Para o 

autor, todo defeito cria os estímulos para elaborar uma compensação. Por isso, o estudo 

dinâmico da criança deficiente não pode  se limitar a determinar o nível de gravidade da 

insuficiência,  mas  inclui  obrigatoriamente  considerar  os  processos  compensatórios, 

substitutivos, sobreestruturados e niveladores no desenvolvimento e na conduta da criança. 

A compensação  é  adquirida  pelo esforço  do deficiente  em relacionar-se  com o 

outro, pela sua vontade de compreender a realidade e interagir com o meio. Portanto, se 

existe  a  possibilidade  de  compensação  social,  não  há  a  necessidade  de  secundarizar  a 

deficiência,  de  negligenciar  um  ensino  de  qualidade  ou  de  apontar  como  um  sujeito 

incapacitado ou dependente, qualquer pessoa portadora de defeitos físicos ou mentais. Há 

sim,  a  necessidade  de  estimular  no  sujeito  a  substituição  de  funções  dos  órgãos  para 

compensar ou amenizar os danos causados pelo defeito, expondo-o a situações nas quais 

ele  possa agir  de forma inteligente,  situações  estas,  desafiadoras  e  geradoras de  novas 

possibilidades e novas oportunidades no seu contexto social. 

Os  problemas  de  aprendizagem  dos  alunos  que  apresentam  deficiência  mental 

apontados pelas professoras não podem ser camuflados e muito menos negados. Existem 

de  fato  estas  dificuldades,  no  entanto,  elas  não  poderão  determinar  a  exclusão  dessas 

crianças do ensino regular. Há que se buscar transformar a prática pedagógica utilizando 

diferentes  metodologias  e  estratégias  de  ensino  visando  a  superação  das  deficiências 

apresentadas.  Isso  implica  instrumentalizar  o  professor  oferecendo-lhes  condições 

favoráveis  de trabalho,  tempo para planejamento e estudos e  auxílio na superação dos 

problemas cotidianos. Contar somente com empenho destes profissionais que se encontram 

envolvidos na educação inclusiva de forma sofrível e solitária, por mais que estes se doem, 

torna pouco viável a inclusão.

Conforme os pressupostos da teoria de Vigotski, as funções psicológicas superiores 
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são  desenvolvidas  no  meio  social  e  cultural  e  emergem  de  funções  psicológicas 

elementares cuja origem é biológica.  Pressupõe-se daí,  que o contato das crianças que 

possuem necessidades educacionais especiais com crianças que não as possuem impulsiona 

o desenvolvimento e propicia aprendizagens de forma mais rápida e consistente. Diante 

deste fato a escola desempenha uma função importante e necessária, pois é a instituição 

que melhor poderá favorecer e consolidar a inclusão social.

Diante das considerações das professoras sobre a aprendizagem dos alunos com 

necessidades educacionais  especiais,  procurou-se verificar  quais  as  atividades  escolares 

propostas  a  esses  alunos.  Nos  encontros  realizados  durante  o  desenvolvimento  desta 

pesquisa, solicitou-se então uma troca de experiências entre as professoras. Elas teriam de 

relatar uma atividade desenvolvida em sala de aula, da qual tivessem obtido sucesso na 

aprendizagem com esses alunos e promover a troca.  Embora longo, o episódio que segue 

será apresentado a fim de explicitar a forma como as professoras desenvolvem algumas das 

atividades descritas nos seminários de estudos. Este se refere a um momento de troca de 

atividades e experiências, no qual a  P1   fazia a exposição e a explicação das atividades 

desenvolvidas na sala de aula:

P1 __ Esta atividade aqui eu fiz quando eu trabalhei com eles a questão do peso.  

Pegamos alguns alunos da sala e medimos o peso,  depois: Quem pesa mais, quem pesa  

menos, as meninas juntas quanto pesam. Aqui  só as meninas, depois os meninos, a média 

qual é? Daqui, quantas arrobas? e assim fui indo. Estas atividades aqui são  problemas  

historiados . Eu peguei o cartão do Angeloni...

 P3 __Eu adoro trabalhar com esse tipo de problemas!

P2 __Isso eu trabalho toda semana, eu pego esses panfletos no Mini-preço.

P1 __Depois aqui as atividades: uma caixa de leite de doze unidades, dois pacotes  

de frango a passarinho, meia dúzia de guaraná...  quanto é que dá tudo isso aqui? Pagou  

com quantos reais? Recebeu quanto de troco?

P2 – Nós trabalhamos com panfletos de lojas, com folder, propagandas... tudo isso  

é feito na sala de aula.

P1 __ Esta atividade aqui é legal, vejam só: descubra os numerais, escreva-os por  

extenso e encontre-os no caça-palavras: a menor dezena; o antecessor de 7 centenas, 3  

dezenas e 5 unidades; 3 unidades de milhar e 9 unidades e assim por diante.
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P3 __  Isso eu  fiz  com a  primeira série,  foi  um desespero!  Só  que  eu botei  só  

unidade, dezena e centena. 

P1 __Depois esta aqui “A turma vai as compras”. Eu gosto muito dessa. Então tu  

dás a tabela. Essa tabela está em branco, então: Paulo comprou 8 ovos de chocolate por  

R$ 16,00 cada, e pagou com R$150,00. Quanto recebeu de troco? Então na tabela eles  

tinham de colocar o nome dele, o produto que ele comprou, o preço e preencher os dados  

que a tabela pede. Então:  ele comprou ovos, 8 unidades. Cada um custa R$16,00. Qual  

vai ser o valor da compra? Se ele pagou com R$150, 00, qual foi o troco? __Essa foi uma  

atividade legal mas deu um trabalho... Nessa atividade aqui, a gente trabalhou a questão  

da palavrinha cruzada, então eu dou o texto:, ai as palavrinhas eles têm de achar aqui.  

Então alguns conseguem com mais facilidade, outros não. Aqui... Circule no diagrama as  

palavras  circuladas  no  texto  e  classifique-as  em monossílaba,  dissílaba,  trissílaba  ou 

polissílaba. Porque pra mim a gramática ela é cobrada assim... Até tenho elas à parte,  

mas o objetivo maior é assim.

P3 __ Isso  é coisa de 4a série?  Monossílaba...

P1 __ Não, daqui eu entro na tonicidade... Sílaba Tônica. 

P1 __ Mas na 4a série eu só pincelo e vou me embora, porque daí eu fico mais nas  

sílabas tônicas. Eu volto aqui, quanto ao número de sílabas porque eles estão chegando  

na 4a série e não sabem o que é a sílaba na palavra. Tu mandas separar em sílabas 70% 

da turma separa em letras ou então cada duas letras é uma sílaba. Então por exemplo:  

transporte, o tra é uma, o ns é outra.

P3 __Eu trabalho a separação de sílabas porque na hora que eles estão fazendo um  

texto, uma frase, chegam lá no final da folha, pegam qualquer coisa e vão pra baixo, e se  

tu trabalhar a separação da sílaba não.

P1 __Eu dou assim, queres ver: Uma palavra... vamos dizer...Federação, então eles  

vão ter de separar a palavra federação de tudo que é forma que dá. Dá pra escrever fe –  

deração,  depois,  fede  –  ração,  dá  pra  escrever  federa  –  ção,  então  eles  separam de  

quantas formas dá pra separar federação, pra eles perceberem o que é esse junta, separa,  

junta, separa, que é melhor do que dar as palavrinhas pra eles separarem só em sílabas. 

P1 __ Querem ver ... eu trouxe pra eles hoje o resultado das eleições, peguei na  

INTERNET,  ai  tinha  os  candidatos  a  vereadores  e  ai  na  INTERNET trazia  os  votos  

válidos, os nulos e os brancos, os que não vieram votar e dava margem pra ti somar o  

número de pessoas que não compareceram para votar,  o total de eleitores de Itajaí ...  
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Fizemos  a  tabela,  colocamos  tudo  no  quadro,  e  ai  trabalhei:  qual  a  coligação  do  

candidato tal, qual era a coligação do outro candidato... e trabalhei com eles assim: quem 

foi que venc eu; qual foi a margem de votos do candidato que venceu; quantas pessoas  

não compareceram pra votar; quanto totaliza o número de votos brancos e nulos; quem 

foi o vereador mais bem colocado; Quantas mulheres foram eleitas? Fala-se que a mulher 

tem espaço na sociedade, mas se tem mais mulher do que homem, então porque não tem  

mais mulheres como vereadoras? A mulher não vota na mulher?  por quê? Depois eu  

trabalhei  com eles a somatória de votos dos vereadores eleitos,  todos juntos,  daí  eles 

tinham que somar. Tive muitos alunos com dificuldade pra fazer isso, eles não buscam  

uma saída... Não buscam saída. Tem aluno que diz assim: __ah, eu não vou somar tudo  

não... Eu vou somar dois, mais dois, mais dois, depois eu pego mais dois, até chegar no  

resultado. Mas aqueles que tem dificuldade eles não conseguem, não conseguem pensar.  

Não  conseguem  tentar  uma  alternativa.  É  essa  questão  do  pensamento  que  tem  que  

trabalhar neles.

Pesq. __ E  numa situação dessas, o que tu fazes?

P1 __ Eu interfiro: como é que vamos somar? __ ele diz: ah, eu não consigo somar,  

__ então coloca um embaixo do outro e vamos fazer tudo direto. __ah, mas está muito 

grande.. __então que tal tu fazeres  em grupos menores pra somar? __ Mas se eu fazer  

grupo menor não vai dar o resultado! __Mas se tu somar o resultado dos grupos menores 

vai dar o resultado. Mas ai tem a questão da preguiça também.

P2    __ Preguiça, preguiça de fazer, preguiça de ter que escrever...

Pesq. __Essas atividades são viáveis para o aluno deficiente mental?

P1 __Essa aqui eu consigo fazer ( se referindo a uma técnica de redação). Agora  

essas atividades de matemática, o meu aluno não conseguiria. Ele nem identifica os nomes 

como é que ele vai saber quem é que pesa mais? Vou ter que mostrar assim: qual é o  

número  maior...   isso ele sabe...

P2  __ Ah, pro meu aluno depois de muita briga pode ser, porque ele não conhece  

nem o número 34, não conhece. Só depois de muita confusão.

P3 __Eu não dou essas atividades aqui pra ele, a provinha que eu fiz eu dei porque  

sentei e fiz com ele. Só que daí eu passei tudo pra caixa alta pra ele.

P1 __Essa   atividade  aqui,  o  aluno  deficiente  mental  não  faz,  porque  até  os  

normais tem dificuldade de entender ...

P2 __ Ela exige muito raciocínio.
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P1 __É... ela tem que pensar mesmo.

P2 __ Ah, com certeza. Os normais vão apanhar muito.

Pesq. __ Vocês colocaram que os alunos não conseguem realizar as atividades  

porque  não sabem uma seqüência numérica...

P2 __  E não sabem!

Pesq.  __  Se  eles  não  conhecem  uma  seqüência  numérica,  não  conhecem  os  

numerais, então de que forma eu posso estar trabalhando com eles, as questões que eles  

não sabem?

P3 __ Como assim?

Pesq. __ Vamos dizer assim: enquanto os demais estão empenhados em fazer estas  

operações aqui, o que eu posso estar fazendo com o aluno deficiente mental  para ele 

estar avançando, entendendo aquilo que não sabe. Poderíamos estar fazendo algo desse 

tipo?

P1  __ Dentro da seqüência numérica?

Pesq. __  É... seqüência numérica, números,  operações...

P2 __ Eu não sei, se eu deixar esta folha como está ai, não sai nada.

P3 __ Eu não consigo trabalhar com o DM e com os outros ao mesmo tempo.

Nas  atividades  relatadas,  observou-se  que,  dentro  de  suas  possibilidades,  as 

professoras  procuram  elaborar  as  atividades  de  forma  contextualizada  e  significativa. 

Procuram  utilizar  estratégias  diferentes  demonstrando  criatividade  e  dinamismo.  No 

entanto, essa criatividade e dinamismo do trabalho pedagógico das professoras mostraram 

não  ser  suficientes  para  alcançar  os  pressupostos  da  educação  inclusiva,  pois,  no 

desenvolvimento da maioria das atividades propostas, a ênfase está no desenvolvimento do 

conteúdo e os alunos com deficiência mental têm pouca ou nenhuma participação. 

As atividades parecem não visar o processo de desenvolvimento das aprendizagens 

dos alunos com deficiência mental e, até mesmo, dos alunos sem deficiências. O que se 

presenciou foi a intenção do “toma lá, dá cá”, ou seja, as atividades  são realizadas sempre 

após a exposição de um assunto, cuja finalidade explícita é a de verificar a assimilação do 

aluno frente ao que foi exposto. 

Foi evidenciado pela investigação que o processo de ensinar e aprender fica dessa 

forma, dividido em duas etapas: o início, com a transposição do conteúdo pelo professor e, 

o fim, com as atividades avaliativas realizadas pelos alunos. O meio do processo que seria 
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destinado às intervenções e mediações do professor, ao gerenciamento das aprendizagens, 

à  apropriação  do  conhecimento  pelo  aluno  por  meio  do  confronto  com  situações 

problemas,  questionamentos  e  estabelecimentos  de  relações,  parece  um momento  sem 

importância, o qual foi neutralizado pela prática pedagógica. 

Não se dá o tempo necessário para o aluno exercitar sua aprendizagem, entrar em 

conflitos, descobrir-se no processo. Todas as atividades propostas na sala de aula têm fim 

avaliativo, pois se subtende que na escola, tudo que o aluno faz há que ser considerado na 

avaliação.  Neste  sentido,  o  aluno  não  pode  errar,  necessitar  de  auxílio,  de  novas 

explicações. Se assim for, está sob pena de ser estereotipado pelo resultado da avaliação 

que o acusa de ser um aluno que tem dificuldades de aprender, um aluno que só realiza as 

atividades  com  auxílio,  ou  na  pior  das  hipóteses,  ser  considerado  um  aluno  com 

necessidades educacionais especiais, ou seja, um aluno deficiente mental. 
A anulação da etapa central do processo de ensinar e aprender pelos professores se 

dá sob a circunstância de otimizar o tempo em prol do desenvolvimento do conteúdo no 

decorrer do ano letivo. Estes precisam ser trabalhados independente de haver aprendizado 

ou não, pois são os conteúdos, ainda, a menina dos olhos da escola, e esta ‘cobra’ dos 

professores que todos os conteúdos mínimos previstos sejam ministrados. 

A problemática  educacional  que  se  estabelece  nessa  análise,  não diz  respeito  à 

competência ou não das professoras no desenvolvimento de suas práticas. Esta poderá ser 

entendida  se  relacionada  a  “intensificação”   caracterizada  pelo  aumento  de  carga  de 

trabalho dos professores e pela  produtividade  interpretada de forma quantitativa, a qual 

exerce uma pressão sobre os docentes, tirando-lhes o tempo para qualquer atividade que 

provenha de sua livre iniciativa, ocupado que estão com as que lhes são impostas (APPLE, 

1990, Apud CUNHA, 1999) . 

A “intensificação” representa um dos condicionantes que refletem os efeitos dos 

processos políticos, econômicos e sociais exercidos sobre a profissão docente, os quais 

foram apontados por Cunha (1999) em seus estudos sobre a profissionalização docente. 

Segundo a  autora,  a  medida  que  o controle  do tempo e a  intensificação  de  tarefas  se 

produzem,  “mais  se  fragiliza  a  noção de  profissionalização  do  magistério  levando-a  à 

proletarização”15. (CUNHA, 1999, p. 136)

15  Proletário é um trabalhador que perdeu o controle dos meios, dos objetivos e do processo de seu trabalho 
(ENGUITA, 1990, Apud CUNHA, 1999)

78



Para esclarecer tais condicionantes, a autora cita Garcia (1995), o qual distingue 

sete constantes da profissão docente16. A pesquisa aqui delineada revela que as professoras 

não  estão  alheias  a  estes  condicionantes,  os  quais,  se  fazem  presentes  nos   diversos 

depoimentos obtidos.

As  professoras  participantes  da  pesquisa  percebem  a  interferência  das 

representações e normas institucionalizadas a que estão submetidas, bem como os efeitos 

que estas produzem na forma como desenvolvem a prática pedagógica:

P2 “tem que  trazer  mais  textos  recreativos,  nós  nem tivemos  mais  tempo,  nós  

estamos no texto de ciências que é tudo informação, nos informa, e textos recreativos não 

temos trabalhado...  fábulas,  coisa pra variar assim, porque eles não tiveram mais. As  

regiões  foram bem melhor  de  trabalhar  do  que  esse  conteúdo porque  esse  está  mais  

apurado, está até mais rápido, eu queria fazer um por semana nem deu, nós estamos com 

dois sistemas por semana, porque senão ninguém fecha, não acaba...”.

A visão conteúdista e tradicional que se encontra impregnada no cotidiano escolar 

cria  obstáculos  e  dificulta  o  desenvolvimento  de  uma nova  postura  frente  à  realidade 

educacional atual. A resistência às mudanças parece se dar pela preocupação excessiva das 

professoras  com  os  conteúdos  que  não  são  utilizados  como  meios  para  gerir  as 

aprendizagens, mas utilizados com fins em si mesmo. As professoras explicitam isto nas 

expressões:

P1“Parece que eu estou em sala dormindo! E assim: todo o conteúdo que tu tem a  

desenvolver com o restante da sala, com ele... que conteúdo eu tenho? Eu não entendo o  

que ele fala, ele não entende o que eu falo”.

P1 “Ai um atendimento individual dependendo do conteúdo não dá pra fazer na  

sala, tu precisa estar sozinha com eles, ai tu tiras ele da Educação Física ele estica uma 

16 a) burocratização do trabalho; b)  intensificação/proletarização; c) colonização e controle; d) feminização; 

e)  individualismo/isolamento;  f)  carreira  plana;  riscos  psicológicos.  Para  maiores  esclarecimentos  ver 

CUNHA,  M.I.  Profissionalização  docente:  contradições  e  perspectivas.  In.:VEIGA,  I.P.A.  (org.) 

Desmistificando a profissionalização docente.  Campinas: Papirus,1999.
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tromba desse jeito: O que foi que eu fiz, o que foi que eu fiz? Ai tu tiras a Educação Física  

dele, ele fica com raiva de ti e daí já não acerta mais nada mesmo”.

O atendimento individualizado, as intervenções pedagógicas necessárias aos alunos 

que se encontram com alguma dificuldade na apropriação do conhecimento não podem ser 

feitas durante as aulas, pois isso implicaria tempo e, este é muito escasso, precisando ser 

utilizado para  a  exposição do conteúdo,  o  qual  tem que se  dar  conta  de ministrá-lo  a 

qualquer custo.

Sobre  o  exposto  Mantoan  (2003,  p.  9),  esclarece  que  “  aprendemos  a  ensinar 

segundo a hegemonia e a primazia dos conteúdos acadêmicos e temos, naturalmente, muita 

dificuldade de nos desprendermos desse aprendizado, que nos refreia nos processos de 

ressignificação de nosso papel, seja qual for o nível de ensino em que atuamos”.

Perrenoud  (1999,  p.  82)  coloca  a  ênfase  no  conteúdo  como um dos  primeiros 

obstáculos para a regulação dos processos de aprendizagem, pois 

Em situações  cotidianas,  dá-se  mais  ênfase  aos  conteúdos  do  que  às 
aprendizagens muito específicas que esta ou aquela tarefa supostamente 
favorece.  Ora,  a  regulação  não  pode  ser  feita  senão  por  meio  de 
pequenos toques, no momento em que o aluno está às voltas com uma 
dificuldade concreta. Se o professor não tem exatamente em mente os 
domínios específicos visados, intervirá, sobretudo para manter o aluno 
na tarefa ou para ajudá-lo a realizá-la, intervenções que não garantem 
absolutamente a regulação das aprendizagens. 

A incompreensão do aluno que apresenta deficiência mental, sobre os conteúdos 

trabalhados, faz com que a sua presença na sala de aula seja um incômodo, e isto é bastante 

evidente.  O  incômodo  é  desencadeado  não  pela  presença  da  criança  em si,  mas  pela 

situação  conflituosa  a  que  as  professoras  são  expostas,  devido  às  dificuldades  de 

aprendizagem que o aluno apresenta  frente  aos conteúdos trabalhados.  O não domínio 

destas  crianças  do  processo  de  leitura,  escrita  ou  de  cálculos,  desestabiliza  a  ação 

pedagógica escolar. 

Dentre  os  aspectos  a  serem  considerados  para  que  os  alunos  que  apresentam 

necessidades educacionais especiais tenham participação integral nas atividades escolares e 

os resultados se apresentem favoráveis, os Parâmetros Curriculares Nacionais: Adaptações 

Curriculares (1999, p.33-34) destacam os seguintes:
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- Flexibilidade, a qual significa a não obrigatoriedade de que todos os alunos 

atinjam  o  mesmo  grau  de  abstração  ou  de  conhecimento,  num  tempo 

determinado;

- Acomodação, ou seja, a consideração de que ao planejar atividades para uma 

turma, deve-se levar em conta a presença de alunos com necessidades especiais 

e contemplá-los na programação;

- Trabalho  simultâneo,  cooperativo  e  participativo,  entendido  como  a 

participação dos alunos com necessidades educacionais especiais nas atividades 

desenvolvidas  pelos  demais  colegas,  embora  não  o  façam  com  a  mesma 

intensidade, nem necessariamente de igual modo ou com a mesma ação ou grau 

de abstração.

Estes  pressupostos  são  os  que  dão  suporte  e  caracterizam  as  adaptações 

curriculares,  as  quais  têm por  intenção focalizar  a  interação entre  as  necessidades  dos 

alunos e as respostas educacionais a serem propiciadas. Todavia, Sacristán (2000, p. 201) 

salienta que “o valor de qualquer currículo, de toda proposta de mudança para a prática 

educativa, se comprova na realidade na qual se realiza, na forma como se concretiza em 

situações reais”.                                                                                                     

Na prática  da sala  de  aula,  de  acordo com os  depoimentos  das  professoras,  as 

atividades realizadas não contemplam os alunos que apresentam dificuldade no processo. 

Todos  os  alunos  recebem  a  mesma  proposta  de  trabalho  e  as  desenvolvem 

simultaneamente  e,  geralmente,  de  forma  individualizada.  Algumas  atividades  são 

realizáveis  por  todos,  outras,  quem  não  consegue  realizá-la,  fica  sem  nenhuma  outra 

alternativa  de  trabalho  que  os  auxilie  na  superação  das  dificuldades  apresentadas.   A 

situação que se coloca é decorrente da ausência de planejamento das ações pedagógicas. 

Isto pode ser constatado nas questões levantadas pelas participantes sobre o assunto.

4.2 Questões de planejamento da ação pedagógica 
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Durante a pesquisa verificou-se por meio dos depoimentos das professoras que não 

há planejamento para o trabalho com os alunos que apresentam deficiência mental.  Na 

dinâmica da sala, o planejamento elaborado de modo geral, para todos os alunos, não dá 

conta das especificidades individuais que se apresentam.  Sobre a questão do planejamento 

as professoras admitem:

P1  “Eu  vejo  que  o  deficiente  mental...  ele  é  muito  mais  do  que  adequar  as  

atividades, ele é um diversificado mesmo, ele é uma coisa... Tem momentos que ele é bem 

distinto mesmo... e o que a gente precisa é de um planejamento, o que falta já para as  

salas normais”.

P2 “É sentar pra planejar mais vezes... porque não se tem feito isso, ele tem ficado  

esquecido todos os dias. Teria que planejar coisas pra esses alunos, com certeza!”.

P2 “É engraçado...  a  gente é  malandra também. A gente não planeja.  Eu não  

planejo uma atividade pro meu aluno. Está na hora!”.

A expressão da P1  revela que a ausência de planejamento  não diz respeito somente 

aos alunos que possuem deficiência Mental e/ou déficit cognitivo, este é um problema que 

dificulta também o processo de ensinar e aprender dos alunos que não possuem deficiência. 

Levando em consideração as palavras de  Sacristán  (2000, p. 208), pode-se afirmar que a 

ausência de planejamento das atividades pedagógicas produz complicações para o ensino 

inclusivo, pois

Planejar  a  prática  é  algo  mais   amplo  que  atender  aos  objetivos  e 
conteúdos do currículo, porque supõe preparar as condições  as quais se 
realizará o currículo, e isso supõe estabelecer uma ponte para moldar as 
idéias na realidade, um elo que liga as intenções e a ação. De acordo 
com  as  idéias  que  orientem  essa  ponte,  o  processo  de  ensino  e  de 
aprendizagem pode variar consideravelmente.

Para este autor (2000, p. 209)  “a ação do ensino nas aulas não é um puro fluir 

espontâneo, embora existam traços e acontecimentos imprevistos, mas algo regulado por 

padrões metodológicos implícitos nas tarefas que se praticam”.

A  espontaneidade  no  trabalho  pedagógico  percebido  pela  investigação,  muitas 

vezes leva o professor ao entendimento de que é necessário congelar o restante da sala para 
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que  possam  dar  a  atenção  que  o  aluno  com  deficiência  mental  precisa  para  o 

desenvolvimento  sua aprendizagem. 

P3 “Eu confesso que eu deixo a desejar nisso ai, deixo sim: parar e fazer um plano  

pra ele, tem hora que eu penso: hoje eu vou fazer isso, mas na hora de planejar fica  

difícil, em função do resto da sala... eu não consigo”.

Esse entendimento não se restringe somente aos professores de sala de aula, mas 

aos formadores que se arriscam a falar de assuntos que eles próprios não  têm muita clareza 

e compreensão. Este fato é constatado pelo desabafo da  P1 sobre uma palestra proferida 

pelos  profissionais  do  CEMESPI,  os  quais  são  responsáveis  pela  capacitação  dos 

professores  no  que  se  refere  a  inclusão  dos  alunos  com  necessidades  educacionais 

especiais:

P1  “Tu queres ver: nós temos uma aluna deficiente mental... ela está na 5a série...  

Ela não está alfabetizada, então veio a turma do CEMESPI, veio uma equipe, falaram 

uma  palestrinha,  assim  de  2  horas.  Pra  ti  trabalhar  duzentos  dias,  duas  horas  de  

palestrinha não fecha pensando em qualidade,  mas enfim,  na  maior  da  boa vontade,  

vieram explicaram, lá pelas tantas, na frase de uma delas diz que em função pra que um 

aluno deficiente  consiga  aprender  ele  aprende  em detrimento  da  sala  inteira,  a  sala  

inteira vai perder pra que ele possa aprender, porque alguém tem que ganhar e alguém  

têm que perder! Ai tu pensa: na minha 4a série da tarde que ninguém suporta ele, eles  

estão 4 anos perdendo em função de um?...”.

Sobre o exposto, Mantoan (2003, p. 72) argumenta que

O ponto de partida para se ensinar a turma toda, sem diferenciar o ensino 
para cada aluno ou grupo de alunos, é entender que a diferenciação é 
feita pelo próprio aluno, ao aprender, e não pelo professor ao ensinar! 
Essa inversão é fundamental para que se possa ensinar a turma toda, 
naturalmente, sem sobrecarregar inutilmente o professor (para produzir 
atividades e acompanhar grupos diferentes de alunos) e alguns alunos 
(para que consigam se ‘igualar’ aos colegas da turma).

O que a autora procura sinalizar é que o professor não precisa fazer diferenciações 

no  planejamento  a  fim  de  propor  atividades  que  sejam  exclusivas  para  o  aluno  com 
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necessidades educacionais especiais. O processo pedagógico pressupõe atividades abertas e 

diversificadas  que  possam  ser  abordadas  por  diferentes  níveis  de  compreensão,  de 

conhecimento e de desempenho dos alunos sem  que seja necessário que se destaquem os 

que sabem mais ou os que sabem menos.  

Todavia, o discurso que permeia o contexto escolar é que se a maioria dos alunos 

assimilou o conteúdo, não se pode perder tempo com os que não aprendem. Não dá para 

ficar em função dos que não aprendem porque não é justo com os que estão avançando no 

processo. Ficou explicitada nos encontros a necessidade de um planejamento global que 

integre e beneficie também o aluno que necessita de mais experiências para desenvolver a 

sua aprendizagem. 

Quanto ao ato de planejar, Luckesi (1998, p. 102) se pronuncia dizendo que “o ser 

humano age em função de construir resultados. Para tanto, pode agir aleatoriamente ou de 

modo planejado. Agir aleatoriamente significa ‘ ir fazendo as coisas’, sem ter clareza de 

onde se quer chegar; agir de modo planejado significa estabelecer fins e construí-los por 

meio de uma ação intencional. Os fins sem a ação construtiva adquirem a característica de 

fantasias inócuas; a ação aleatória, sem fins definidos, desemboca no ativismo”.

O ‘ ir fazendo as coisas’ contando com a improvisação na sala de aula, muitas 

vezes,  causa no professor  a  sensação de perder  o  chão,  de estar  patinando sempre no 

mesmo lugar.  O pronunciamento  de  Luckesi  é  confirmado pelo  depoimento  da  P2,  ao 

comentar  sobre a  falta  de hábito  de planejar  também para  as crianças que  apresentam 

deficiência mental:

P2 “A gente  não está  acostumada a  traçar  um planejamento pra essa criança 

porque o resto tu lida ali... por isso a gente não sabe em que pé está a coisa e parece que  

aquilo não sai do lugar”.

A mesma sensação é vivida pela P3: 

“É... planejar é bom até pra não esquecer porque tem hora que a gente não sabe  

mais nem onde está, não sabe onde parou e nem de onde continuar ou então volta sempre  

pro mesmo lugar”.
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As professoras parecem não se darem conta de que as atividades elencadas com o 

intuito  de  contemplar  os  conteúdos  trabalhados  de  forma  não  planejada  como  já  foi 

revelado pela P1 quando afirma “o que a gente precisa é de um planejamento, o que falta  

já para as salas normais” e pela P2  quando fala que é preciso planejar para os alunos com 

deficiência  e  acrescenta  “porque  o  resto  tu  lida  ali...”  podem  ser  realizadas  sem 

dificuldades pelas crianças que não possuem deficiências, mas não significa a apropriação 

do conhecimento, pois, para isso se faz necessário o planejamento de ações centradas na 

promoção das aprendizagens e do pensamento crítico-reflexivo nas crianças, o qual implica 

tempo,  reflexão  e  estudo.  Da  ausência  desse  planejamento  decorre  a  dificuldade  que 

revelam sentir ao trabalhar não só com as crianças deficientes:

 

P1 “Cada ano que passa eles vem com um potencial de criticidade menor, eles não  

sabem o mundo que eles estão. Vem pra 4a série, não sei te dizer o que é, eles não têm...  

eles não sabem fazer uma análise de um texto, eles não sabem fazer uma leitura de mundo,  

eles não sabem fazer”

 

P3   “Tu vê a dificuldade que eles tem de interpretar ... porque eles não fazem, o  

negócio tem que explicar muito... o tanto que eles leram isso aqui, meu Deus! Substitua as  

palavras por outras que tem o mesmo significado, a gente já tinha feito o significado, pois  

eles não entendiam que era pra pegar isto aqui e botar ali embaixo, eu fiz ler mais de 10  

vezes, até que saiu”.

 

Luckesi (1998), diz que o homem por seu modo de ser historicamente construído 

“não se contenta com uma forma natural de ser”, ele apresenta uma necessidade imensa de 

modificar a natureza para satisfazer suas necessidades emergentes e por isso, as ações que 

articulam fins e meios são fundamentais no agir humano.

Ao falar da avaliação, Hadji (1994, p. 35) faz uma leitura na mesma direção de 

Luckesi: “o espaço ideal da avaliação é um espaço de mediação, um espaço aberto pela 

faculdade do homem em não se contentar em viver num mundo de objetos, tais como eles 

são na sua realidade concreta (a sua existência, o seu ser), mas em operar uma ruptura com 

esse mundo do imediato para o pensar, o ler, o apreciar através das idéias que forja da 

essência dos objetos, daquilo e por aquilo que valem e merecem existir”.
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O pensamento desses autores articula a avaliação e a ação pedagógica na lógica do 

planejamento, visto que estas não são ações neutras, pressupondo sempre uma dimensão 

social  e  política  e,  portanto,  um ato intencional,  que  requer  escolhas  as  quais  implica 

finalidades e valores. De acordo com Luckesi (1995, p. 165), “planejamento e avaliação 

são  atos  que  estão  a  serviço  da  construção  de  resultados  satisfatórios.  Enquanto  o 

planejamento traça previamente os caminhos, a avaliação subsidia os redirecionamentos 

que venham a se fazer necessários no percurso da ação”. 

Na realidade o planejamento possibilita ao professor a elaboração ou escolha de 

estratégias de ensino que vão ao encontro das necessidades de regulação do processo de 

aprendizagem de  todos  os  alunos.  Percebe-se  que o  planejamento  é  reconhecido pelas 

professoras como uma ação importante e necessária, porém, as dificuldades das crianças 

que apresentam deficiência mental produzem obstáculos e freiam qualquer iniciativa no ato 

de planejar.

A dicotomização existente entre alunos deficientes e alunos não deficientes na sala 

de aula levam ao pensamento de que o planejamento das ações pedagógicas pressupõe uma 

outra metodologia, outra técnica de planejamento que não a habitual, desenvolvida para os 

alunos que apresentam facilidade na aprendizagem. Isto é observado nos questionamentos 

que as participantes fazem:

P1 “Eu tenho um deficiente mental grave, um hiperativo que é deficiente mental e  

tenho um outro deficiente mental. Então eu teria que fazer três avaliações, então eu teria  

que buscar a forma mais simples possível, porque tu já pensasse fazer as avaliações da  

sala, mais as avaliações deles, o planejamento da sala, mais o planejamento pra eles? No  

final do ano a gente está querendo matar um...”. 

P2 “Nesse trabalho de avaliação era interessante trabalhar o planejamento.  O  

planejamento ali vai aparecer, porque o planejamento tem que estar voltado também ao 

deficiente  que  está  em  sala  de  aula,  mas  daí  como  é  que  tinha  que  ser  esse 

planejamento?”.

P1  “O planejamento deveria vir primeiro, só que daí eu vejo assim: nós temos o 

DM  em  vários  níveis  e  com  várias  outras  implicações.  O  meu  aluno  ele  tem  uma 

deficiência física, ele é deficiente mental, mas ele também tem paralisia cerebral. O outro  
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é um deficiente mental, mas ele tem uma dislalia, e vão por ai as terminologias, ai como  

que a gente dá conta do planejamento pra atender esse aluno?”.

P3 “Nesse planejamento o que fazer? Tem hora que eu não sei  o que fazer na  

escrita lá do meu aluno. O que fazer, tem hora que eu não sei porque tem hora que ele  

sabe e tem hora que ele não sabe mais nada, olha tem dia assim que eu não faço nada pra  

ele”.

Sobre a questão de como planejar Luckesi (1998, p. 163) explica que no caso do 

processo ensinar e aprender, o planejamento exige do professor um conhecimento efetivo 

sobre o que deseja fazer com a educação, quais são seus valores e seus significados (uma 

filosofia da educação); um conhecimento seguro sobre o educando, a compreensão de sua 

inserção na sociedade e na história (ciências histórico-sociais), assim como a compreensão 

dos  processos  de  formação do  seu  caráter  (teoria  da  personalidade)  e  do  processo  de 

desenvolvimento  (psicologia  do  desenvolvimento  e  da  aprendizagem);  e  ainda, 

conhecimento dos conteúdos científicos trabalhados em sala de aula (a ciência que ensina). 

Para o autor, planejamento é “um modo de ordenar a ação tendo em vista os fins 

desejados,  e  por  base  conhecimentos  que  dêem suporte  objetivo  à  ação.  Sem isso,  o 

planejamento será um ‘faz de conta’ de decisão, que não servirá em nada para direcionar a 

ação”. ( LUCKESI, 1998, p. 165).

O planejamento da atividade pedagógica no paradigma da educação inclusiva é 

uma ação coletiva por levar em conta não só a constituição social do sujeitos humanos, 

mas, sobretudo, por ser o processo de ensinar e aprender um ato coletivo. Nem professores, 

nem  alunos  trabalham  isoladamente.  Eles  se  articulam  entre  si  e  com  os  demais 

profissionais da escola.

O planejamento é executado pela conjugação da força de todos os envolvidos e 

exige parceria e investimento de cada sujeito envolvido num objetivo comum. A práxis 

pedagógica,  ação-reflexão-ação,  é  uma  necessidade  para  que  a  ação  executada  seja 

avaliada e revista, assim como também, a aprendizagem do aluno. 

Sacristán (2000) se refere ao planejamento como um momento de reflexão, no qual 

possibilita  ao  professor  selecionar  conteúdos  e  materiais,  reorganizar  ações,  planejar 

ambientes ou ações de trabalho para os alunos, a fim de conduzir a atividade de modo que 

o currículo se desenvolva ao mesmo tempo em que se preencha a vida escolar de forma 
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ordenada, sendo estes,  guiados por uma intencionalidade. Segundo o autor: “O professor 

pode refletir sobre os objetivos que quer conseguir e os que potencialmente conquistam de 

forma implícita a partir de aprendizagens secundárias derivadas de tarefas dominantes que 

ele pratica com seus alunos” (SACRISTÁN, 2000, p. 254). 

É  na  tarefa  de  planejar  o  ensino  que  o  professor  exerce  a  sua  autonomia, 

contrapondo-se  aos  determinantes  políticos,  sociais  e  às  normas  pré-estabelecidas  e 

institucionalizadas que interferem em grande parte no desenvolvimento da sua profissão. 

Para  o  autor,  o   plano  pedagógico  do  currículo  deve  considerar  ao  mesmo  tempo,  a 

determinante  dos  conteúdos  de  índole  intelectual  junto  às  condições  contextuais  e 

metodológicas mais oportunas para o sucesso de uma experiência educativa adequada, pois 

“o currículo é algo que se concretiza num processo, isto é, não é independente da prática 

que o configura, daí que o plano é uma faceta que contribui para lhe dar forma, para definí-

lo, para bem realizar tal função de administração educativa” (SACRISTÀN, 2000, p. 290).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais: Adaptações Curriculares (1999) antevê as 

dificuldades das crianças que apresentam necessidades educacionais  especiais e propõe 

como forma de atender as manifestações de dificuldades de aprendizagem, as adequações 

no currículo como estratégias educacionais para o atendimento desses alunos no ensino 

regular.

Segundo este documento (p. 33), as adaptações curriculares não se tratam de

um novo currículo, mas um currículo dinâmico, alterável,  passível de 
ampliação,  para  que  atenda  realmente  a  todos  os  educandos.  Nessas 
circunstâncias,  as  adaptações  curriculares  implicam  a  planificação 
pedagógica  e  as  ações  docentes  fundamentadas  em  critérios  que 
definem: o que o aluno deve aprender; como e quando aprender; que 
formas de organização do ensino são mais eficientes para o processo de 
aprendizagem; como e quando avaliar o aluno. 

Quanto aos documentos da escola as professoras argumentam que:

 

P1 “Os documentos da escola só repetem o que diz a LDB, o que diz as outras leis  
complementares, então o projeto político pedagógico da escola, o regimento da escola, o  
PDE, aqueles P tudo, repetem de acordo com o artigo tal, inciso tal, lei tal, entendeu... só  
isso. Repete a lei... de que esse aluno tem que fazer parte, junto, mas não fala nada de  
como trabalhar...”.

P2 “É fala da escola, de número de alunos, o quanto comporta... e o fato que tem 

que ter o aluno especial, que é obrigatório a inclusão deles”.
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P3 “Ali cita também que a sala que tem deficiente só pode ter 25 alunos, só que 

isso não acontece”.

Durante a pesquisa buscou-se fazer uma análise dos documentos escolares: Projeto 

político Pedagógico, Regimento Escolar e o Plano de Desenvolvimento Escolar.  O que se 

observou é que as falas das professoras tinham fundamentos.  Os documentos citam as leis 

que dão embasamento à educação para todos, no entanto, não oferecem subsídios para o 

professor se orientar no trabalho pedagógico referente à educação inclusiva. As professoras 

reclamam essa falta no diálogo abaixo:

P1 __ Na questão do plano político da escola, a gente não tem nada que contemple  

esses alunos, só tem a repetição da lei, de acordo com a lei tal, artigo tal, inciso tal, mas  

não tem nada pra te ajudar.

P2__Isso já deveria ter, quando incluíram esse pessoal... essas crianças no ensino  

regular, já deveria vir junto, não só a lei... deveria vir o plano da escola, o que trabalhar,  

o que fazer, já que eles estão inclusos ai.

P1__ Lá na escola tem a rampa, pronto! 

P3 __ Ninguém sabe lidar... ninguém ...  pra poder te ajudar.

O Projeto Político Pedagógico da escola, na qual se realizou a pesquisa, apresenta 

uma filosofia voltada para a formação de um sujeito autônomo, crítico,  participativo e 

atuante na sociedade em que vive. Sua missão é “Ensinar e garantir o cumprimento das 

políticas educacionais, envolvendo a comunidade escolar através de um trabalho integrado 

e  cooperativo,  que  permita  o  pleno desenvolvimento  intelectual  e  social  do  aluno e  a 

construção do conhecimento de forma produtiva e prazerosa”. 

Conforme a análise, o trabalho pedagógico da escola, campo dessa investigação, 

apresenta-se nos documentos como fundamentado no construtivismo de Jean Piaget e no 

materialismo histórico cultural na perspectiva de Vigotski17. A Lei de Diretrizes e Bases e 
17 O Projeto Político Pedagógico se fundamenta nas contribuições de Piaget e Vigotski, embora estes tenham 
posturas  epistemológicas  diferentes.  Uma  das  razões  apresentadas  é  que  a  escola  tem  professores  que 
trabalham na perspectiva de Vigotski e outros que trabalham conforme orientações da perspectiva piagetiana. 
Todavia, esta mistura epistemológica nos documentos que norteiam o trabalho escolar, sem apontar para uma 
linha única de trabalho pode ser geradora de conflitos entre os professores, uma vez que cada um trabalha 
conforme suas concepções de sujeito, de ensino e de aprendizagem. Piaget enfatiza os aspectos estruturais e 
biológicos do desenvolvimento, enquanto Vigotski dá ênfase às contribuições da cultura, à  interação social e 
à dimensão histórica do desenvolvimento.
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os Parâmetros Curriculares nacionais, Projeto Educativo: Diretrizes Básicas para o Ensino 

Fundamental da Rede Municipal de Itajaí e a Constituição Federal são documentos que 

norteiam o projeto político da escola. 

A  educação  de  qualidade  para  todos  os  alunos  é  uma  das  metas  da  escola 

pesquisada , a qual é citada apenas no plano teórico. Não há indícios de como será feita a 

operacionalização para a materialização da mesma, na realidade das salas de aula. 

O Regimento escolar dessa instituição especifica a função de cada profissional na 

escola  e  ao referir-se  à  educação inclusiva,  esta  aparece apenas  como um entre  tantos 

outros itens que compete a orientadora educacional desenvolver na escola: “ Promover a 

inclusão  e  acompanhar  os  alunos  Portadores  de  Necessidades  Especiais”  As  demais 

funções apresentadas no documento se isentam desta responsabilidade, como se um único 

profissional tivesse a responsabilidade sobre a educação inclusiva. Inclusive a listagem das 

funções  que  competem  aos  professores  não  contempla  o  trabalho  com  estes  alunos, 

todavia,  são  eles  que  tomam  para  si  essa  tarefa.  Os  depoimentos  das  professoras 

confirmam o  fato:

P1  “A inclusão se faz em âmbito escolar, então é de responsabilidade de todos da  

escola, não só minha... e acaba sendo só nossa. Porque quer queira, quer não queira, tu  

não  tens  como negar  aquele  aluno ali,  então  tu  acaba  atendendo porque  ele  está  te  

enchendo o saco, porque ele não consegue fazer nada, tu acaba atendendo, tu não tem 

como negar... “.

P2 “Tu vais dar aula do mesmo jeito e ele não vai ficar uma manhã inteira sem  

fazer  nada...  Isso  me acaba...  Me  dá  uma aflição,  então  acaba  fazendo,  ou  certo  ou  

errado, mas faz alguma coisa, enquanto que a escola nega”.

Além do Projeto Político Pedagógico e Regimento escolar existe ainda o Plano de 

Desenvolvimento Escolar (PDE) o qual contempla todas as ações da escola durante o ano 

letivo. Neste documento também não se encontrou nada que pudesse subsidiar o professor 

na sua tarefa de efetivar a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais.  

Quanto ao professor, é de sua responsabilidade o planejamento diário ou semanal 

contemplando os conteúdos e as atividades que irá desenvolver em sala de aula, o Diário 

de Classe no qual deverá registrar por tópicos os conteúdos ministrados e, ainda, o PIT, 
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(Plano de Desenvolvimento Individual) que significa um planejamento contendo metas e 

ações a serem desenvolvidas durante um determinado período (mensal ou bimestral). 

Apesar de todos esses documentos e exigências que visam amarrar ações efetivas 

dos profissionais da escola para uma educação de qualidade, a realidade que se desenha no 

cotidiano escolar aponta para uma outra direção. Algumas recomendações que seriam úteis 

na prática inclusiva, previstas nos Parâmetros Curriculares Nacionais não foram acatadas 

pelos  documentos  analisados  e,  pelo  que  se  pode  evidenciar,  nenhuma  mudança  foi 

promovida no currículo a fim de atender aos pressupostos da educação inclusiva. 

Pela  análise  realizada  nos  documentos  escolares  e  pelas  discussões  do 

grupo,  notou-se  a  ausência  de  adequações  curriculares  e  organizacionais  como 

estratégias para viabilizar a aprendizagem e a inclusão dos alunos com deficiência 

mental nas salas de aula do ensino regular. Pode-se observar que o projeto político 

pedagógico da escola foi feito por recortes dos documentos oficiais e não apresenta 

uma proposta  de trabalho clara  que possa estar  beneficiando o professor  que o 

consulta, nas suas ações diárias. 

As adaptações  curriculares:  Estratégias  para  a  Educação de Alunos com 

Necessidades  Educacionais  Especiais  (1999,  p.  39-40)  apontam  algumas 

alternativas de adaptações que julgam ser significativas para o currículo escolar e 

que poderiam estar amarradas ao projeto político pedagógico da escola. São elas:

a) Relativas aos objetivos: eliminação de objetivos básicos quando 

estes extrapolam as condições do aluno para atingí-lo, temporária 

ou  permanentemente;  introdução  de  objetivos  específicos 

alternativos, não previstos para os demais alunos, mas que podem 

ser  incluídos  em  substituição  a  outros  que  não  podem  ser 

alcançados,  temporária  ou  permanentemente;  introdução  de 

objetivos  específicos  complementares,  não  previstos  para  os 

demais alunos, mas que acrescidos na programação pedagógica 

para suplementar necessidades específicas.

b) Relativas  aos  conteúdos:  introdução  de  novos  conteúdos  não 

previstos para os demais alunos, mas essenciais para alguns, em 

particular;  eliminação  de conteúdos que,  embora  essenciais  no 
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currículo,  sejam  inviáveis  de  aquisição  por  parte  do  aluno. 

Geralmente estão associados a objetivos que também tiveram que 

ser eliminados.

c) Relativas  à  metodologia:  introdução  de  métodos  muito 

específicos para atender às necessidades particulares do aluno. De 

modo  geral,  são  orientados  por  professor  especializado; 

alterações nos procedimentos didáticos usualmente adotados pelo 

professor; organização significativamente diferenciada da sala de 

aula para atender às necessidades específicas do aluno.

Os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  centram  as  adaptações  curriculares  nos 

conteúdos, objetivos e metodologias de ensino como mudanças estratégicas para alcançar 

um ensino inclusivo e de qualidade,  no entanto,  Sacristán (2000, p. 231) adverte que

Mudar as tarefas escolares para melhorar a qualidade do ensino exige 
mudanças importantes na estruturação do espaço escolar, do horário, das 
conexões  com  a  realidade  exterior,  etc.  Uma  mudança  metodológica 
circunscrita ou limitada à aula tem, por isso, certas limitações impostas 
por esse contexto, ainda que dentro do mesmo se possam enriquecer os 
estímulos pedagógicos à base de abundantes materiais e uma concreta 
atuação do professor.  

As palavras de Sacristán esclarecem que a qualidade do ensino vai para além de 

questões relacionadas à prática pedagógica. A mudança exige não só uma transformação 

na postura, nas concepções e na prática do professor, como também, uma reorganização da 

estrutura do sistema educacional, a qual se constitui num conjunto de aspectos  externos 

(tempo, espaço, normas institucionais, recursos didáticos, financeiros e humanos, culturas) 

imbricados no processo de ensinar e aprender que, conforme são organizados e pensados 

influenciam diretamente, de forma positiva ou não, as ações realizadas na sala de aula, 

mesmo que estas sejam desenvolvidas com qualidade pelos docentes.

No dia-a-dia, a falta de materiais didáticos é uma outra questão levantada pela P1:

P1  Eu sinto dificuldade com o meu aluno é na questão do material porque tu não  

tens, a menos que tu construa tudo com sucata, então fazer um ábaco de sucata, catar  

tampinhas, separar, fazer... porque não tem nada, um alfabeto móvel e não tem quem faça,  
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então tu tens que te virar pra fazer .Teria que ter material disponível pra trabalhar com  

esse aluno, porque falta, falta!  Um dominó da figura com palavra pra ele ir montando,  

um quebra-cabeça, tu não tens esse material, tu não tens. E eu até tentei começar alguma  

coisa,  mas  é  tão  difícil  de  fazer.  Até  encontrei  um emborrachado,  um emborrachado  

bonito que depois tu podes lavar, mas ai tu vais bancar aquele material?  E é assim, é o  

tempo, é o dinheiro... tu que vais bancar..., se tivesse pelo menos um material, coisas de 

acordo com ele, quem sabe a gente conseguisse atingir mais, eu acho que seria esse, um 

dos caminhos. Fica difícil trabalhar quando não tem material. 

Todos esses fatores apontados até aqui implicam diretamente na prática pedagógica 

do professor e na aprendizagem dos alunos gerando situações conflituosas no contexto 

escolar e nas representações das professoras com relação à avaliação da aprendizagem 

como mostra a discussão realizada no próximo item.

4.3  Como os professores realizam a avaliação do aluno deficiente mental?

Alguns teóricos que desenvolveram teorias com relação à avaliação do currículo, 

tiveram seus conceitos direcionados à avaliação do processo ensinar e aprender. Dentre 

estes,  Scriven  e  Stufflebeam  são  presenças  marcantes  nas  produções  da  avaliação  da 

aprendizagem.  Suas  idéias  permeiam a  proposta  de  avaliação  apresentada  por  Charles 

Hadji,  no livro Avaliação, Regras do Jogo: das intenções aos instrumentos,  a qual,  foi 

assumida  nesse  estudo  por  ser  uma  proposta  que  se  aproxima  e  melhor  se  adequa  à 

perspectiva teórico-metodológica que fundamenta as discussões desta pesquisa. Buscou-se 

ainda,  apoio  nos  escritos  de  outros  autores,  cujas  idéias  complementam  a  análise  e 

interpretação dos dados que se apresentam a seguir.

HADJI (1994, p.31) conceitua a avaliação como sendo o 

Ato  pelo  qual  se  formula  um juízo  de  ‘valor’  incidindo  num objeto 
determinado (indivíduo,  situação,  ação,  projeto,  etc)  por  meio de  um 
confronto entre duas séries de dados que são postos em relação: dados 
que são da ordem do fato em si e que dizem respeito ao objeto real a 
avaliar  e  dados  que  são  da  ordem  do  ideal  e  que  dizem respeito  a 
expectativas, intenções ou projetos que se aplicam ao mesmo objeto.

O pensamento deste autor  pode ser assim sintetizado:
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                     Conhecimentos Adquiridos, Reais

 ALUNO                                                                                              AVALIAÇÃO
                    Conhecimentos Necessários, Ideais

Esse conceito pressupõe que o professor no ato de avaliar tenha clareza de que a 

avaliação deve confrontar os conhecimentos reais do aluno com os conhecimentos ideais, 

necessários, previstos por ele nos objetivos de seu plano de ensino. É precisamente no 

confronto estabelecido entre o real e o ideal que o ato avaliativo se efetua, pontuando o 

desenvolvimento real ou o potencial do aluno. 

Avaliar significa então “tentar estabelecer elos, pontes, entre diferentes níveis de 

realidade, sempre a marcar e sublinhar por esta mesma operação, a distância que os separa: 

a realidade daquele que se constrói e formula juízo de valor, e a daquilo em que incide esse 

juízo, ainda que se trate da mesma pessoa, num ato de auto avaliação” (HADJI, 1994, p. 

29).

       PROCESSO DE ENSINO

    REALIDADE ATUAL                                                      REALIDADE  ALMEJADA

(REAL)                                                                                       (IDEAL)
  

A  síntese  acima  permite  a  visualização  do  que  Vigotski  chama  de  Zona  de 

Desenvolvimento  Proximal  que,  segundo  Zanella  (2001  p.  96)  “é  caracterizada  pela 

distância estabelecida entre os níveis de desenvolvimento ‘real’  e ‘potencial”. 

De  acordo  com a  autora,  o  nível  de  desenvolvimento  real  indica  os  ciclos  de 

desenvolvimento  alcançados  pela  criança,  referindo-se  às  funções  psicológicas  que  a 

criança já construiu. O desenvolvimento potencial compreende o conjunto de atividades 

que  a  criança  não  realiza  sem  a  ajuda  de  alguém  que  lhe  dê  algumas  orientações 

adequadas.    

Fez-se a aproximação do conceito de avaliação proposto por Hadji com o conceito 

de Zona de Desenvolvimento Proximal de Vigotski pelo entendimento de que a Zona de 

Desenvolvimento Proximal é o caminhar do aluno com ajuda do professor ou dos colegas 

da turma, entre o nível real e o nível ideal. A constatação da distância entre essas duas 

séries de dados permite ao professor pontuar o nível potencial apresentado pela criança e, 
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então, reorganizar suas ações pedagógicas para  possibilitar ao aluno  o conhecimento por 

ele estabelecido como necessário, ideal.

Ao efetivar a aprendizagem que se encontra na zona de desenvolvimento proximal 

o aluno atinge o nível ideal tornando esta aprendizagem real. Esse movimento dinâmico 

implica novas ações do professor para estimular no aluno novas zonas de desenvolvimento 

proximal. Nesse processo, o planejamento da prática pedagógica é fundamental, pois é o 

momento que possibilita ao professor dinamizar o processo e adequar as estratégias de 

ensino a cada particularidade que vai se explicitando no processo ensinar e aprender. 

É sabido que as crianças que apresentam necessidades educacionais especiais, mais 

precisamente  no  caso  desta  pesquisa,  os  alunos  com  deficiência  mental  e/ou  déficit 

cognitivo, possuem especificidades na sua forma de aprender que precisam mais do que os 

alunos que não a possui, da intervenção do professor e do seu engajamento em buscar 

atividades que os levem a superar os obstáculos que interferem na sua aprendizagem. Isso 

muitas vezes requer atividades diferenciadas, sem implicar num ensino diferenciado ou em 

atividades facilitadas e elementarizadas. Nem todas as atividades desenvolvidas em sala de 

aula  servem  às  necessidades  de  todos  os  alunos  e  cabe  ao  professor  planejar  ações 

pedagógicas  e  avaliativas  que  promovam a  regulação  das  aprendizagens,  conforme  as 

especificidades e possibilidades de cada aluno.

Na  discussão  do  tema  avaliação,  nos  seminários  de  estudos,  as  professoras, 

participantes da pesquisa,  manifestaram suas concepções sobre a  avaliação:

P1 “É um processo diagnóstico e prognóstico do ensino-aprendizagem. Pra mim a  

avaliação, ela não é um fim, ela está ali no meio. Ela não é o começo nem o fim, ela está 

ali  embolada  no  processo  todo,  aí  tudo  que  estás  fazendo,  tu  estás  vendo.  Aquele  

aprendeu, este aprendeu, então tu estás sentindo como está a sala. E em cima do que estás  

sentindo, tu vais poder fazer o trabalho”.

P2 “A  avaliação  é  um  diagnóstico  através  de  testes,  atividades,  prova  para 

observar o que foi possível aprender e principalmente para rever a atuação do professor”.

P3 “A  avaliação é  uma forma de  poder  verificar  o  nível  de  aprendizagem da  

criança.  Através  da  avaliação  o  professor  saberá  onde  e  como  agir  durante  as  

intervenções necessárias”.
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Os  depoimentos falam  da  função  diagnóstica  da  avaliação,  o  que  leva  ao 

entendimento de que o ato de avaliar para elas seria um processo conjugado ao ato de 

ensinar e de aprender. Evidencia-se a compreensão de que a avaliação está relacionada não 

só  com o  processo  de  verificação  da  aprendizagem dos  alunos  como também com a 

verificação da atuação do professor. As professoras entendem que através da avaliação da 

aprendizagem poderão fazer intervenções pedagógicas melhores. Suas concepções estão 

em conformidade com o que Hadji  (1994) coloca como sendo a função reguladora da 

avaliação. 

O pensamento de Vygotski sobre as relações de desenvolvimento e aprendizado e 

particularmente sobre zona de desenvolvimento proximal de acordo com Oliveira (1998) 

"estabelece forte ligação entre o processo de desenvolvimento e a relação do indivíduo 

com seu ambiente sócio cultural e com a situação de organismo que não se desenvolve 

plenamente  sem  o  suporte  de  outros  indivíduos  de  sua  espécie.  É  na  zona  de 

desenvolvimento  proximal  que  a  interferência  de  outros  indivíduos  é  a  mais 

transformadora".  Na  fase  de  desenvolvimento  real,  a  criança  não  precisa  mais  de 

intervenções pedagógicas, pois já é fato a sua compreensão do assunto ou conteúdo.   

Esse conceito fundamenta a importância e a possibilidade de inclusão dos alunos 

com necessidades  educacionais  nas  classes  do  ensino  regular.  Esteban  (2001,  p.  133) 

salienta que o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal “contribui também para um 

novo desenho da prática de avaliação ao ressaltar a descontinuidade evolutiva do processo 

de  aprendizagem/desenvolvimento”.  A  autora  explica  que:  “a  incorporação  da 

descontinuidade na leitura da dinâmica aprendizagem/desenvolvimento revela um processo 

estruturado também por saltos e rupturas. A internalização de novas ferramentas psíquicas 

promove  mudanças  qualitativas,  nem  sempre  graduais,  na  atividade  mental,  podendo 

inclusive ocorrer retrocessos”. 

 A discussão  do  grupo sobre  a  maneira  como se  avalia  o  aluno que  apresenta 

necessidades  educacionais  especiais,  mais  precisamente,  o  aluno  tido  como  deficiente 

mental e/ou déficit cognitivo, revela as dificuldades encontradas na prática:

P2 “Ainda não sei como fazer a avaliação com esses alunos infelizmente”.

P3 “Muitas vezes tenho o resultado da avaliação nas mãos e com o aluno deficiente  

mental não sei como agir”.
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Ao conceituarem a avaliação da aprendizagem as participantes insinuam ser esta 

um processo dinâmico e necessário, pois como elas mesmo pontuam a avaliação serve para 

“rever a atuação do professor”, “sentir como está a sala e em cima disso, poder fazer o 

trabalho”  e  “saber  onde  e  como agir  durante  as  intervenções  necessárias”  a  partir  das 

informações coletadas sobre o conhecimento adquirido pelos alunos.

Todavia, na realização da prática avaliativa a percepção das professoras sobre a 

avaliação se caracteriza de uma outra maneira.  Apesar de entenderem a avaliação como 

um processo diagnóstico e por isso, orientador da atividade escolar, no momento de avaliar 

esbarram  com  um  modelo  de  avaliação  classificatória  que  ao  longo  dos  anos  foi  se 

constituindo e se cristalizando no contexto escolar e de uma forma ou de outra, acabam 

influenciando as ações pedagógicas e a postura da maioria dos professores ainda que estes 

entendam que poderia ser de outra forma.

As palavras de Batschauer (1993, p. 59) neste momento foram lembradas. A autora 

argumenta: “não podemos conceber o professor como senhor de sua história individual. O 

professor  está  inserido  numa  sociedade  capitalista,  trabalhando  numa  escola  que  se 

estrutura à semelhança da empresa capitalista, que o leva a assumir a identidade de um ser 

movendo-se nas relações, a partir de equivalentes gerais, que muitas vezes sobrecodificam 

o seu comportamento”.

As considerações de Batschauer levantam questões sobre a constituição do “ser 

professor” que muitas vezes não são refletidas no campo educacional. A escola impõe, 

certos  modos  de  conduta,  pensamento  e  relações  que  produzem  efeito  imediato  no 

comportamento dos profissionais da educação e os constitui segundo sua cultura e suas 

ideologias. Mesmo vivendo as contradições, os conflitos e desajustes evidentes das práticas 

escolares  dominantes,  os  professores  acabam  incorporando  e  reproduzindo  as  rotinas 

escolares com o objetivo de conseguir a aceitação da instituição. 

Tarthang Tulku citado por Luckesi (1998 p. 156), afirma que:

Mudar  padrões  estruturados no início da  vida é  uma das lições  mais 
difíceis  de se aprender e de se ensinar. Geralmente, acreditamos que os 
hábitos  seguidos  durante  toda  uma vida  não  possam ser  alterados  e, 
portanto, sentimos que somos limitados em certos aspectos. No entanto, 
não  existe  realmente  nenhuma  limitação  quanto  ao  que  podemos 
realizar, se apreciarmos de verdade, todas as oportunidades que a vida 
nos  oferece.  Podemos  romper  com  nossas  limitações  auto-impostas, 
fazer mudanças enormes e descobrir novas habilidades que nunca antes 
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imaginávamos  possuir.  Mais  importante  ainda,  podemos  ganhar 
consciência das nossas verdadeiras responsabilidades.

Diante das dificuldades dos alunos que apresentam ou são diagnosticados como 

deficientes mentais, surgem no discurso das participantes alguns indícios que revelam a 

necessidade  que  sentem  em  romper  com  os  padrões,  normas  e  limites  impostos  ao 

evidenciarem a preocupação com a avaliação da aprendizagem, tal como é utilizada no 

contexto escolar. O processo avaliativo como vem sendo realizado, passa a ser visto pelas 

professoras como uma prática sem importância,  um procedimento burocrático utilizado 

somente para atender as exigências da escola e não ao paradigma de inclusão:

P2  “A gente faz isso pra cumprir  o protocolo,  desenvolver  aquilo  ali  porque é  

mandado fazer, porque é determinado, porque nós que estamos com ele todo dia sabemos 

dizer o quanto ele faz e o quanto ele não faz...”.

P1 “Eu, não vejo nenhuma importância para a avaliação na sala de aula”.

A partir das discussões observa-se que a prática avaliativa da maneira como vem 

sendo realizada, não se aplica a todas as crianças. Os alunos que demonstram dificuldades 

no processo ou são considerados alunos com deficiência mental,  provocam angústias e 

questionamentos como o da P1:

P1 “Como avaliar, como orientar e ensinar esta criança sem prejudicar mais seu  

tempo na escola que em geral se arrasta pelos anos? Quando se pega esta criança ela já  

está não sei quanto tempo na escola. Está lá de rolo”.

Em resposta a esses questinamentos Hadji (1994) esclarece que  para se fazer uma 

avaliação é necessário captar o real à luz de um modelo ideal. O conjunto de observáveis 

(dados coletados sobre o avaliado) pelos quais a realidade é captada é chamado de referido. 

Este é construído com a ajuda dos instrumentos de avaliação, com os quais se produzem as 

informações para a avaliação. O modelo ideal é conhecido como o referente. Ele articula as 

intenções mais significativas em referência ao objeto a ser avaliado, e a partir das quais se 
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vão estabelecer os critérios de apreciação.  O que o autor coloca se resume da seguinte 

forma: 

 Aprendizagem Efetiva

REFERIDO     (obtida através dos dados coletados por meio dos instrumentos de 
                avaliação: provas, observações, produções escritas, ditados, etc.)

                   Aprendizagem Ideal

      REFERENTE        (se obtém através de critérios para a avaliação)

                   

 Tendo como parâmetro os pressupostos de Hadji, pode-se afirmar que a avaliação 

pressupõe um planejamento prévio para que o professor reflita sobre a sua prática, seus 

objetivos e possa elaborar um instrumento mais adequado determinando critérios que irão 

possibilitar a apreciação dos resultados obtidos.

No discurso, as professoras entendem a avaliação como um processo diagnóstico e 

regulador  da  aprendizagem,  porém ao  se  depararem com resultados  insuficientes  não 

sabem o que fazer, principalmente quando estes resultados dizem respeito a alunos com 

histórico de deficiência mental. 

As  avaliações  realizadas  pelas  professoras  decorrem,  portanto,  de  concepções 

diversas, das quais nem sempre se tem clareza dos seus fundamentos e pressupostos. O 

sistema educacional baseia-se ainda na avaliação classificatória com a intenção de verificar 

aprendizagem ou competências através de medidas e quantificações. 

As crianças que por algumas razões apresentam maiores condições de aprender são 

integradas  no  processo  de  escolarização  e  têm  suas  oportunidades  de  avanços  do 

desempenho aumentadas. Todavia, as crianças que não respondem tão bem  às expectativas 

do professor, como no caso das crianças com deficiência mental, são, na maioria das vezes, 

excluídas do processo de ensinar e aprender. Têm geralmente seus direitos de participação 

e  de  integração  negados  por  conta  de  suas  características  de  aprendizagem ainda  não 

entendidas e aceitas pela cultura da ‘dicotomização’ impregnada no contexto do sistema de 

ensino regular.

Segundo Hadji (1994, p. 25), “a avaliação pode ser vista como uma operação de 

transformação das representações”. Sob este olhar se percebe o quanto a avaliação pode ser 
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utilizada  para  enriquecer  o  processo  de  ensinar  e  aprender.  No entanto,  a  avaliação  é 

indevidamente utilizada no contexto escolar. Esta é realizada para atender as burocracias, 

para medir conhecimentos, para aprovar/reprovar e ainda, como forma de punição para 

garantir a disciplina dos alunos.

Na  realidade,  o  professor  utiliza  os  instrumentos  de  avaliação  com fins  em si 

mesmos, não estabelece relação entre o referido e o referente, não utiliza critérios claros na 

aplicação de uma avaliação. Os resultados são registrados no diário como uma fonte segura 

que  limita  o  conhecimento  do  aluno  naquela  medida,  naquele  valor.  A  avaliação  é 

concebida somente na sua dimensão classificatória, daí, portanto, o desconforto quanto ao 

ato de avaliar e a complexidade na forma de realizá-la, pois, por mais que se tente inovar e 

recriar  o  espaço  escolar,  a  avaliação  assim  entendida,  perpetua  o  tradicionalismo 

autoritário e dominante.

A partir dos depoimentos de suas práticas avaliativas, as professoras esclarecem a 

forma como utilizam os instrumentos e critérios de avaliação. As considerações a respeito 

de suas manifestações serão tecidas no item que segue.

4.4 Como são utilizados os instrumentos e critérios de avaliação ?  

Ao avaliar a aprendizagem é necessário, segundo Hadji (1994), que se estabeleça 

uma  relação  essencial  entre  o  que  o  aluno  é,  através  de  sua  produção;  entre  o 

comportamento  dele  e  o  comportamento  utilizado  como  referente,  e  ainda,  entre  a 

realidade  vivida  por  ele  naquele  momento  e  o  modelo  de  realidade  ideal.  Com  esta 

exposição, o autor procura refletir os diferentes aspectos que emergem no ato de avaliar e 

precisar a adequação dos instrumentos e critérios avaliativos utilizados, estabelecendo uma 

relação entre a produção, o comportamento e a realidade atual do aluno com o modelo 

estabelecido como ideal, necessário. 

Para avaliar, o professor precisa dispor de uma grelha, um filtro, o qual utilizará 

para fazer a apreciação. Não dá para avaliar sem que tenha em mente um valor como 

referente, o que permite que ele estabeleça critérios e explicite sua intenção no momento 

da avaliação. Essa regra se aplica à avaliação de qualquer aluno e, ainda, em qualquer 

situação. Para tanto, é necessário que o professor se disponha a fazer um planejamento das 
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ações  pedagógicas  e  avaliativas  para  que  as  adequações  sejam  condizentes  e 

contemplativas das necessidades de formação do grupo de alunos.

Sobre os instrumentos de avaliação utilizados na prática avaliativa dos alunos com 

deficiência mental, as professoras revelam:

P1 “Eu acho assim: se esse aluno ele  é  tratado no mesmo nível dos  outros,  o  

sistema de avaliação é o mesmo: é o oral, é o escrito, é o individual, é o em grupo, é o  

comportamento é a observação, então eu não consigo ver uma outra forma de avaliar esse  

aluno, que não fosse essa”.

P3  “a avaliação do meu aluno é mais por observação... mas a prova que eu faço 

com os outros eu faço com ele, nem tudo também, tipo uma prova assim de matemática  

com operação de divisão, daí eu já não faço, daquele processo convencional, daí eu faço  

com ele do jeito que eu fiz no ano passado (1a série)”.

P1  “Tem atividades que eu faço específica pra ele então essas que são especificas 

então eu vou intervindo: olha aqui, o gráfico mudou? Dois mais um, bota o palitinho, bota 

o teu dedo, o meu e o teu conta, trabalho assim algumas com ele, e outras, eu o deixo  

sozinho mesmo pra ver se dá alguma coisa... Não dá nada, nunca dá nada e o mais que eu  

faço é observação. É estar ali mesmo observando, como é que ele está agindo, porque a 

gente nota que houve um progresso, mas não é um progresso que te satisfaz”.

Apesar  das  professoras  assumirem  que  fazem  algumas  atividades  de  avaliação 

específica  com os  alunos  que  apresentam  deficiência  mental,  o  que  predomina  como 

instrumento de avaliação na prática avaliativa da aprendizagem do aluno com deficiência 

mental,   além do  laudo  da  área  da  saúde,  já  discutido  em  momentos  anteriores,  é  a 

observação.

Haydt (1992, p. 123) concorda que “a observação é uma das técnicas de que o 

professor dispõe para melhor conhecer o comportamento de seus alunos, identificando suas 

dificuldades e avaliando seu desempenho nas várias atividades realizadas e seu progresso 

na aprendizagem”. Porém a autora não descarta os demais instrumentos, colocando que a 

observação é um complemento para que o professor possa avaliar objetivos “traduzidos em 

forma de comportamento que constituem resultados desejados de aprendizagem, mas que 
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não podem ser avaliados através de testes ou provas dissertativas, devendo o professor 

recorrer  a  outras  técnicas  e  instrumentos  de  avaliação.  A  observação  permite  avaliar 

objetivos educacionais que não podem ser apreciados por outras técnicas” (HAYDT, 1992, 

p. 123).

A observação casual ou assistemática, feita de maneira informal e espontânea é o 

instrumento avaliativo utilizado pelas professoras na avaliação dos alunos com deficiência 

mental. Sobre isso Haydt (1992) alerta dizendo que seu uso implica alguns cuidados para 

que se evite fazer interpretações apressadas, que conduzam a julgamentos falsos, baseados 

em idéias preconcebidas. 

A autora preconiza que a observação sistemática ou dirigida se processa de forma 

metódica e organizada exigindo que os aspectos a serem observados sejam determinados 

com antecedência e os resultados registrados com freqüência, para que se assegure maior 

objetividade dos dados obtidos.

A  observação  sistemática  implica  num planejamento  prévio  dos  critérios  e  das 

formas  de  registros  sobre  a  coleta  de  dados.  Para  que  as  informações  resultantes  da 

observação sejam úteis, há a necessidade que se constituam em registros escritos dos fatos 

significativos da escolarização do aluno em fichas individuais. 

Há uma diversidade de modelos de fichas que o professor poderá utilizar para fazer 

os  registros  das  informações:  anedotários  -  registro  escrito  que descreve  a  conduta  do 

aluno, em situações naturais, durante um determinado período de tempo; ficha cumulativa - 

é uma ficha individual que acompanha o aluno de série em série, onde são registrados os 

fatos significativos como o aproveitamento e as dificuldades de aprendizagem, resultados 

de testes  e provas,  promoção e  também informações sobre seu desenvolvimento físico 

emocional,  habilidades  sociais  e  reações  comportamentais  mais  freqüentes;  lista  de 

verificação - esta ficha contém uma relação de comportamentos a serem observados. Serve 

como guia para o professor, ajudando-o a dirigir sua atenção para determinados aspectos 

da conduta e  também como forma de registro;  escala de verificação -  é  uma ficha de 

observação contendo o tipo de comportamento a ser avaliado e uma escala ou amplitude 

que indica o grau ou nível em que o comportamento se manifesta18.

Os critérios de avaliação utilizados com as crianças que apresentam deficiência 

mental foram revelados pelas professoras da seguinte maneira:

18Sobre as formas de registros de a observação ver: HAYDT, R. C.. Avaliação do Processo Ensino-
Aprendizagem. São Paulo:  Ática, 1992.
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P1  “Então o que eu fiz foi trabalhar com a sala, então, assim: o aluno tem uma  

deficiência mental, o que é isso? Ele tem paralisia cerebral, o que é isso? Expliquei pra  

eles e disse: a professora não sabe trabalhar com ele e na escola ninguém sabe... Mas  

tinha que saber... Tinha, mas não sabe... então nós vamos trabalhar com esse aluno dessa  

maneira, por isso que ele vai ganhar estrelinha, porque ele vai passar de ano, porque não  

tem culpa da deficiência que ele tem. Só que ele vai aprender, só que é devagarinho, é  

devagarinho... Bem devagarinho”.

P1 “O meu hiperativo eu faço a avaliação normalmente, ele acompanha, faz tudo  

às pressas, mas ele acompanha, o meu deficiente auditivo ele fala alto, mas acompanha, o  

deficiente mental é que não acompanha, então tem algumas atividades que eu faço com a  

sala toda e eu solto a folha pra ele também pra ver o que vai dar, não dá nada... Eu  

coloco uma estrela e acabou, e a nota dele é sempre 6, nunca abaixo de 6, pode subir,  

porque foi uma determinação da escola, visto que  esse aluno vai passar, e ele já tem 15  

anos e completa 16 já agora no ano que vem”.

P2 “Eu não avalio o meu aluno deficiente mental, ele faz as atividades, mas eu não  

dou nota,  depois no final  pra botar  no boletim a gente bota média 5,  porque ele  vai  

passar... Ele vai passar”.

Os depoimentos refletem e explicitam angústias e orientações inadequadas para o 

trabalho na sala  de aula.  As professoras  parecem perdidas num labirinto,  os  caminhos 

apontados lhes parecem becos sem saída. A obrigatoriedade de aceitar esse aluno na sala, a 

média 6 para garantir a aprovação, o baixo desempenho desses alunos, as suas diferenças, 

as  dificuldades  no  momento  de  ensinar  etc,  vedam-lhes  os  olhos  e  já  não  conseguem 

vislumbrar alternativas, criar estratégias de ensino, critérios de avaliação mais condizentes 

com o processo de ensinar e aprender, ou simplesmente planejar. 

O diálogo que se estabelece em um dos encontros da pesquisa revela os critérios de 

avaliação baseados na média 6, na aprovação e na vontade de livrar-se não do aluno mas 

do que ele traz de diferente. Não se percebe critérios de avaliação que pontuem o processo 

de aprendizagem:

“P1– Esse aluno vai pra quinta?
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P2– Vai.

P1– Claro.

P3 – Vai?

P2– Acho que vai.

P1-  Claro  que  vai,  porque  que  só  nós  temos  que  agüentar.  Lá  na  escola  tem 

professora  que  acha  que  o  aluno  chegou  na  quarta  série  tem  que  ficar  até  ele  ter  

condições de ir pra 5a, por quê?  

P3 – Ah, mas se no primário, de primeira a quarta nós não damos conta de quinta  

a oitava... Então... 

P1 – Que comecem a dar também, que comecem a dar, tu agüenta quatro anos, tu  

rebola quatro anos na unha desse aluno, porque os professores de 5a a 8a  não podem 

rebolar uma hora com o aluno?

P2  – Não vão, não vão... Vão me chamar de doida. Colocar esse aluno lá acabou  

nega, ele não vai...  É um crime, colocar ele na quinta série.

P1– Eu acho um crime para o professor, porque tu vai buscar ajuda na escola: eles  

só sabem dizer: não sei... não sei... Mas tu tens que dar conta. 

P1– Está na 4ª série, o meu aluno deficiente mental, eu vou segurá-lo  na 4a? Ele 

entrou na escola e já foi aluno nosso até da creche. Ele é aluno da rede desde os 4 anos de  

idade, está 10 anos para chegar na 4ª série. Eu vejo assim, a questão da reprovação pra 

mim está ai...  Porque tem todo um problema social, uma questão sócio-econômica, que 

vem desembocar na escola, aí esse aluno então, não tem condição de ir pra 5ª série, ele  

vai mofar  na 4ª  série  o  resto da vida? Não pode ir  pra 5ª  série  porque ele  não tem  

condições de ir pra 5ª série, e eu vou ficar com ele a vida inteira?  Então reprova ele...  

Não! 

P2 – Claro que é, manda pra frente.

P2  – Não. Não vou ficar com essa bomba na minha mão. Tira a gente do sério, tu  

pensas que ele sabe ler, mas chega nessas sílabas simples não lê”.

A discussão apresentada acima revela que a promoção do aluno de uma série para 

outra,  pouco  tem a  ver  com questões  de  conhecimento,  aprendizagem ou  elaborações 

conceituais desenvolvidas. É muito mais uma questão de “jogar a bomba” pra frente, pois 

se mostram cansadas, desorientadas e solitárias numa tarefa que exige parcerias, trabalho 
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de equipe e reconhecimento das necessidades que a instituição ou o sistema teima em 

camuflar. 

Observou-se neste contexto que o critério para aprovação ou reprovação do aluno 

está  pautado nas  suas  deficiências  e  não nas suas  aprendizagens.  Os depoimentos  que 

seguem são reveladores dessa prática escolar:

P3 “Eu achava que o meu deficiente mental não tinha que ir pra 3a série. Ai eu fui  

pra casa pensando: porque também eu não sei... A gente tem que... O conselho que resolve  

que vê também se tem que ter a ajuda dos outros... ai eu fui pra casa pensando: porque  

que ele tem que reprovar? Eu não posso esperar dele o que eu espero dos outros, não é a  

mesma coisa. Ele tem o limite dele”.

P1 “Não justifica a reprovação de um deficiente mental, porque tu podes reprovar  

um deficiente auditivo, tu podes reprovar um cego porque ele tem condições de render  

mais, agora um deficiente mental, não é que dele tem que se exigir mais, é que ele rende a  

um longo espaço, então como ele leva muito mais tempo, não justifica a reprovação”.

O professor no ato de avaliar necessita do entendimento de que a aprendizagem é 

um processo, um desenvolvimento, uma evolução nem linear, nem ascendente, mas uma 

evolução marcada por descontinuidades e saltos qualitativos; que ele é ator nessa dinâmica 

evolutiva,  impondo  suas  marcas,  orientando  e  intervindo  no  desenvolvimento  de  seus 

alunos. É interessante que o professor entenda ainda, que a este poder de intervenção se 

alia o poder de conceber um estado de coisas melhor,  ou um estado preferível,  pois a 

intervenção só terá  sentido se  contribuir  para uma melhoria  na realidade do educando 

(HADJI, 1994).

O processo de avaliação na perspectiva de Hadji (1994) exige do avaliador três 

tipos de juízos: juízo de observação, o qual pontua as condições reais que se apresentam no 

momento;  juízo  de  prescrição,  que  consiste  em  estabelecer  como  deveriam  ser  as 

condições apresentadas, e por fim, o juízo de avaliação, momento em que o professor, à luz 

do referente, julga em apropriada ou não as condições apresentadas no final do processo.

A prática avaliativa, segundo Hadji (1994), tem como função: fazer um inventário 

dos conhecimentos e das aquisições; medir as aprendizagens realizadas; situar o aluno no 

seu processo de aprendizagem diagnosticando as suas lacunas e as suas dificuldades em 
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relação aos saberes e ao saber fazer que deveriam ser adquiridos (diagnóstico); e por fim, 

uma função prognóstica, se permitir guiar e orientar o aluno. O autor define três tipos de 

avaliação que em várias situações se complementam, quando aplicadas de forma planejada: 

avaliação diagnóstica, formativa e somativa.

A  avaliação  diagnóstica  é  utilizada  para  identificar  as  representações  ou  os 

conhecimentos  adquiridos  pelo  aluno  com  o  objetivo  de  elaborar  um  plano  de  ação 

condizente com as suas necessidades de formação. 

O termo avaliação formativa foi utilizado pela primeira vez por Scriven em 1967. A 

avaliação formativa possibilita o estabelecimento de metas para a aprendizagem do aluno. 

O escore obtido num teste de avaliação formativa é de pouco valor para o processo de 

aprendizagem, senão no sentido de reassegurar alguns alunos e conscientizar outros da 

necessidade de aprender mais. O que o aluno precisa é de um feedback que o informe a 

respeito do que aprendeu e do que ainda necessita aprender.

Esta forma de avaliar está integrada no plano de ação, incorporada no próprio ato 

de ensinar,  contribuindo para a  melhoria  da aprendizagem do aluno no processo.  Tem 

como  finalidade  informar  ao  professor  se  a  sua  prática  está  colaborando  para  a 

aprendizagem da turma ou se precisa ser reformulada, bem como, informar ao aluno sobre 

o seu desempenho escolar, apontando seus êxitos e suas dificuldades.  Tem ainda a função 

de  fazer  o  aluno se sentir  confiante  e  seguro,  ajudando-o e  guiando-o no processo de 

ensinar e aprender; dar sustentação e apoio, facilitando a aprendizagem; fazer um feedback 

das etapas vencidas e das dificuldades encontradas e, garantir o diálogo entre o professor e 

aluno, instaurando uma verdadeira relação pedagógica.

 Para ser formativa a avaliação deve preencher as três funções: função reguladora, a 

qual permite ao aluno ajustar as suas estratégias e ao docente adaptar o seu dispositivo 

pedagógico, o que corresponde à dupla retroação, sobre o aluno e sobre o professor, função 

esta, presente no discurso das professoras, quando revelam seus conceitos sobre o tema; 

função reforçadora a qual se refere ao reforço positivo de qualquer competência que esteja 

de acordo com os objetivos e a função corretiva que permite ao aluno reconhecer e corrigir 

os seus próprios erros.  

A avaliação somativa é utilizada quando o professor se propõe a fazer um balanço 

ou soma, depois da finalização de um projeto ou plano de ação. É considerada como uma 

avaliação pontual e normativa. Pontual porque acontece num momento determinado (final 
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de  cada  bimestre  ou  final  do  ano,  por  exemplo),  e  normativa,  porque  comunica  os 

resultados à administração e demais interessados. 

A avaliação formativa oferece possibilidades de ser um instrumento benéfico tanto 

para o  professor  no planejamento e  realização de sua prática,  quanto para o  aluno no 

desenvolvimento  de  suas  estratégias  de  aprendizagem.  O  conflito  vivido  pelos 

profissionais  da educação com relação ao ensino e  a avaliação escolar,  talvez seja um 

caminho possível de renúncia ao modelo tradicional que está posto e um caminho de busca 

por  formas  mais  condizentes  com a  realidade  atual.  O depoimento  da  P1  demonstra  a 

improdutividade da prática avaliativa, a qual não lhe passa despercebida:

P1  “Ah, mas ele tem que fazer a  5a avaliação porque ele  não vai  ao nível dos 

outros... como é que ele vai passar? direto? Mas a prova da 5a avaliação que eu vou dar  

pra ele, ele não vai fazer nada, eu vou ter que responder de novo pra chegar no 6 pra ele  

passar... Então, se é hipocrisia eu dar um 6 sem ele merecer, é mais hipocrisia ainda eu  

deixá-lo pra fazer a 5a avaliação, pra eu responder a prova e mandar, porque eu estou  

querendo enganar a quem, não é?”

O depoimento da P1  revela a sua inconformidade com as orientações do sistema 

educacional. Constata-se que o que a escola tem a oferecer a estes alunos enquanto sistema 

de ensino regular é a  garantia  de sua promoção e,  se dizendo inclusiva,  dissimula seu 

caráter  excludente,  ao mesmo tempo em que nega ao aluno o que lhe  é  de direito:  o 

desenvolvimento de sua aprendizagem, de suas potencialidades.  

Discutindo  a  forma  de  avaliação  somativa  no  seu  aspecto  classificatório  e 

excludente, Esteban (2001, p. 103) faz um alerta dizendo que 

A avaliação demarcando as fronteiras, facilita o isolamento dos sujeitos. 
A ação escolar fortalece o pensamento convergente, a subordinação às 
normas  e  a  propagação  das  idéias  de  reprodução  e  conformismo.  O 
discurso da competência articula controle e organização, dando sentido à 
classificação produzida nas práticas pedagógicas cotidianas e à exclusão 
escolar.

P3 “Ele não tem média, mas ele é assim: eu não posso considerar ele um aluno  

AN19 que ele não faz nada, que ele não sabe nada, porque pelo menos ele é um S.A.,  

19 Conceitos utilizados na avaliação registrada no boletim da 1a e 2a fase do Ciclo Básico - AN: ainda não 
acompanha, S. A. acompanha com auxílio, S. sim acompanha. O boletim poderá ser observado no anexo A.

107



porque com o meu auxílio, com a minha ajuda ele vai. Ele não consegue identificar ainda 

assim, ele não entrou ainda naquele negócio de... formar palavras de juntar, de juntar  

aquilo ali, mas a compreensão que ele tem, meu Deus!”.

P3 “Ai era pra desenhar um meio de comunicação, ele desenhou uma televisão, fez  

todinha a prova, tudo, só que o problema dele é que ele não está ainda pra escrita, ainda,  

não sei... eu acho que isso ai vai despertar mais tarde sei lá, como é que vai acontecer.  

Ele não acompanha ali, a gente estava até comentando o fato de ele ir pra 3a ou não ir, eu 

que sou eu, ainda estou em dúvida às vezes, eu queria que ele não fosse pelo fato dele não  

ler,  mas até que ponto também é justo eu deixar ele  na 2a se  ele  acompanha a sala,  

acompanha o ritmo da turma”.

O aluno a quem a P3 se refere é um aluno comunicativo e tem a sua oralidade bem 

desenvolvida. . A P3 se atém a este aspecto da aprendizagem do aluno para promovê-lo. As 

demais competências tidas como pré-requisitos, para aprová-lo  para  a  série  seguinte  (3a 

série)  não são  consideradas:  apropriação  do processo de leitura e escrita, de números, 

quantidades e cálculos. Destes aspectos, o aluno ainda não tem compreensão.

 Durante as discussões do grupo, ao falar de outra criança a professora demonstra 

uma preocupação contrária aos depoimentos anteriores:

P3– Meu Deus do céu! Estou preocupada porque essa aluna vai para uma 2a série e  

não sabe nada...  Falei  das vogaizinhas e  comecei  a  trabalhar o som, coloquei  o  B e  

perguntei: __ que letra é essa? __Ah é o b. Ai comecei a trabalhar... Daqui a pouco, assim 

em seguida, e a gente fez, e fez, e fez, ai ela __B com O... bo, ai eu disse pra ela: __eu  

quero escrever bala agora, Ba  La, e estava lá o Be , Bi,  Bo, Bu e o Ba, cadê o Ba? Ai ela  

falou:__ ah é aquele lá de cima profi! E daí ela acertou. Daqui a pouco fomos procurar as  

palavrinhas  no  dicionário,  palavrinhas  com  b:  brinquedo,  boneca,  bola,  berimbau, 

buraco,  brilho,  bruxa,  ai  eu fui  escrever  bolacha,  daí  eu  disse:  __vamos lá,  o  bo  de 

bolacha, nós escrevemos um monte aqui, ainda há pouquinho. Como é que eu faço o bo?  

__O bo...  O bo...  Ficou, ficou...  O bo...  O c e o.  Ai a minha vontade era sei  lá,  sair  

correndo cem metros do lugar, ai meu Deus do céu! Ela não tem deficiência, mas tem  

dificuldade. As cores ela conhece, mas se tu coloca assim: pinte um quadradinho azul, um  
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amarelo, um vermelho, ai ela faz um azul e continua, o resto das cores ela esquece. Olha...  

Uma dificuldade! Mas é assim: ela fala, ela conta uma história”.

As situações dos alunos são semelhantes. Ambos não tem compreensão do processo 

da escrita e da leitura. No primeiro caso, se trata de um aluno com laudo de deficiência 

mental e está na 2a fase do Ciclo Básico. No entendimento da professora não é justo esse 

aluno repetir a 2a fase, se na oralidade ele demonstra acompanhar a turma.  No segundo 

caso, a aluna não tem laudo de deficiência mental e está na 1a fase do Ciclo Básico. No 

sistema de ciclos, a criança tem a sua aprovação assegurada automaticamente para a 2a 

fase.  Todavia,  a  professora  se  revela  inconformada,  pois  a  aluna  ainda  não  tem 

compreensão da leitura e da escrita. 

Alguns  questionamentos  foram  inevitáveis:  Que  critérios  a  professora  está 

utilizando para pensar que não é justo reprovar um aluno de  2a fase do Ciclo Básico só 

porque não sabe ler e escrever, e por outro lado, achar injusto uma aluna da  1a fase do 

Ciclo Básico ter sua aprovação garantida, se ainda não sabe ler e escrever? O que é justo: 

um aluno ser aprovado sem saber ler e escrever para uma 3a série, a qual, tem como pré-

requisitos a leitura e a escrita? Ou uma criança ser aprovada para a 2a fase do Ciclo Básico, 

cuja finalidade da série, é dar continuidade ao processo de alfabetização? 

O critério de avaliação utilizado é a condição de deficiente mental do aluno. Este 

aluno pode ir adiante, ele tem uma deficiência mental, então sua aprendizagem ou não, é 

indiferente, portanto, pode ser ignorada. Esta forma de pensar a avaliação difere da aluna 

não deficiente. Ela tem de aprender a ler e escrever para depois ser promovida, pois é uma 

aluna que não possui deficiência mental. 

O  episódio  abaixo,  ainda  faz  referência  ao  aluno  com  deficiência  mental  em 

discussão no diálogo anterior e revela mais uma vez, a vontade de livrar-se do  desafio que 

esse aluno provoca, como critério utilizado para a aprovação:

P3 – pro meu aluno eu não dou nota, não é nota, é conceito.

 P1 – Ele vai reprovar?

P3 – pois é, não sei. Ele no boletim assim é uma criança S. A., eu não posso dizer  

que ele é ruim, que não faz nada. Ele faz com ajuda, é um S. A.. Ele não lê e nem escreve  

ainda e o que é cobrado é isso. Eu adoro ele, mas ficar mais um ano com ele, eu não  

quero!
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Os critérios de avaliação revelados pelas participantes já estão  pré-estabelecidos e, 

mesmo que o aluno não realize a atividade avaliativa, a estrelinha que expressa a média 6, 

a condição de deficiência do aluno e a expectativa de livrar-se do desafio que o trabalho 

com este aluno propõe, são elementos que garantem a aprovação desse aluno para a série 

seguinte.

Como se  percebe,  a  condição de deficiência  mental  se  sobrepõe à  condição de 

aprendizagem e torna a avaliação escolar uma prática inútil quando relacionada a alunos 

com necessidades educacionais especiais. Os resultados não são levados em consideração, 

muito menos questionados, pois já se tem de antemão argumentos que explicam o mau 

desempenho do aluno: a deficiência mental. Este argumento garante ao aluno a promoção 

escolar, no entanto, priva-o dos benefícios que teria se as estratégias de ensino fossem 

planejadas, repensadas e reorganizadas pelo professor, mediante a prática de uma avaliação 

formativa, processual. 

No entanto,  já  se  percebe também no discurso da  P3 uma preocupação com o 

processo e não apenas com o produto final. Isso já é um fator que depõe em favor das 

iniciativas do sistema educacional, pois conforme a teoria vigotskiana, é no confronto com 

as  situações  problemas  que  o  ser  humano  desenvolve  mecanismos  de  superação  dos 

obstáculos.

Sobre os critérios de avaliação, Hadji (1994, P. 121) se pronuncia dizendo que: “a 

avaliação deve visar a apropriação de duas séries de critérios, cujo conhecimento e posse 

são uma forma de favorecer o êxito na tarefa, quer dizer, a realização de um bom produto: 

os critérios ou sinais de êxito, que permitem julgar o produto acabado e os critérios de 

realização que correspondem às exigências objetivas da tarefa”. O autor apresenta, ainda, 

algumas questões  técnicas  que  segundo ele  precisam estar  definidas  pelo  professor  no 

momento  de  avaliar:  O  quê?  Refere-se  ao  objeto  da  avaliação;  Por  quem?  Esse 

questionamento procura saber quem é o avaliador; Como? Refere-se ao tipo metodológico 

da avaliação, qual avaliação será utilizada; Para quem? Esta questão busca saber para quem 

servirá as informações obtidas; Para que? Questiona a função da avaliação, para que ela foi 

aplicada.

Estas questões técnicas muitas vezes não são pensadas pelo professor, visto que não 

há  planejamento  para  a  avaliação  da  aprendizagem  dos  alunos.  Os  instrumentos  de 

avaliação são elaborados de maneira que contemplem os conteúdos ministrados e não as 
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aprendizagens geradas por ele.  Os critérios de avaliação são geralmente, confundidos com 

o peso (nota), que se estabelece para cada questão do instrumento avaliativo. 

Dessa forma o que se pôde observar na prática pedagógica, durante este estudo, é 

que o professor tem claro duas coisas, quando avalia. A primeira coisa é que ele explicou o 

conteúdo e, portanto, o aluno tem o dever de saber. A Segunda é o fato de que se houver 

notas baixas, o problema é do aluno que não estuda, não tem atenção nas aulas, tem algum 

problema de  aprendizagem ou é  deficiente  mental.  O para  quem? E o  para  que?  São 

questões interpretadas com outro sentido. O para quem? É pensada como uma questão que 

se remete ao aluno. O para quê?  Seria para o aluno ter uma nota, uma média no bimestre, 

enfim, o que se percebeu é que a avaliação acaba no ato da sua aplicação. Os resultados 

são registrados e esquecidos. 

Na ação pedagógica a avaliação tem três tarefas fundamentais: adaptar o ensino ao 

aluno; situar a aprendizagem para controle da situação e favorecer a aprendizagem, sendo 

esta a “essência da atividade do professor” (HADJI, 1994).

A tarefa  a  privilegiar  depende da  intenção dominante  do professor,  as  quais  se 

organizam em espaços diferentes:

a) Espaço pedagógico: é o espaço do processo didático no qual ocorre a adequação 

do ensino ao aluno, o controle das aquisições e a facilitação da aprendizagem;

b) Espaço institucional: é considerado o espaço do diálogo social  pais /professores/ 

alunos.  Nesse  espaço  se  organiza  a  negociação  didática  com  relação  às  notas  e  se 

desenrolam as estratégias dos professores de recolha de informação necessária com vistas 

ao melhoramento da atividade docente. É por assim dizer, o espaço do diálogo social entre 

pais/professores/alunos.

c) Espaço social é o espaço de articulação escola/sociedade, de determinação do 

valor  social  do aluno e  de sua orientação em função das necessidades do mercado de 

trabalho. O aluno é avaliado não só como aprendente, mas também como pessoa, para se 

pronunciar sobre o seu valor social em função do qual será definido o lugar a que pode 

aspirar, num sistema de posicionamentos sociais.

Cardinet  citado por  Hadji  (1994:  P.  69)  distingue  quatro  fins  essenciais  para a 

avaliação  pedagógica:  melhorar  as  decisões  relativas  à  aprendizagem de  cada  um dos 

alunos;  informar  o  aluno  e  os  pais  sobre  a  sua  progressão;  outorgar  as  certificações 

necessárias; melhorar o ensino em geral.

O primeiro e o último fim implicam numa avaliação formativa, por fornecer uma 
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informação útil para a adaptação das atividades de aprendizagem. O segundo e o terceiro 

fins estão relacionados com a avaliação somativa, porque tem como intenção contabilizar 

as aprendizagens realizadas sob o controle social. Este confirma que a escolha de um tipo 

de avaliação depende da determinação prévia de fins que traduzem intenções sociais que 

aqui se exprimem num modelo de funcionamento da escola.

Para Hadji (1994, p. 106) a avaliação é pertinente quando 

Em função do contexto decisional, precisa os eixos de questionamento 
do  produto  e  se  organiza  para  fornecer  elementos  fundamentados  de 
resposta a  questões  claras.  O avaliado que sabe como é questionado, 
poderá realmente beneficiar do que lhe é dito. Encarar o critério sob a 
forma de questão permite compreender como a avaliação é diálogo.

O autor afirma que a avaliação não é nem medida nem negociação, mas um diálogo 

permanente como elemento central de uma co-gestão das aprendizagens e pode permitir ao 

aluno  co-gerir  as  suas  aprendizagens,  com  o  professor  facilitador  e  mediador  do 

conhecimento.

A avaliação, assim compreendida, é parte essencial do processo ensinar e aprender 

e implica numa nova postura do professor na prática docente. Entretanto, percebe-se que a 

forma como as professoras atuam na prática da avaliação do aluno com deficiência mental 

está influenciada pela forma como concebem a inclusão destas crianças no ensino regular, 

como compreendem a deficiência  mental  e  como se sentem ao trabalharem com estes 

alunos. 

4.5 Construção de um instrumento de registro e acompanhamento da 
aprendizagem

Diante do exposto e  pela necessidade em melhorar  a qualidade do ensino e da 

prática da avaliação da aprendizagem no que se refere às crianças com deficiência mental, 

o grupo de participantes foi levado a pensar num instrumento de avaliação diferente dos 

que  estavam sendo  utilizados  até  o  momento.  Pensou-se  num instrumento  no  qual  as 

professoras pudessem estar precisando de maneira mais clara e pontual os progressos e as 

dificuldades das crianças no processo de ensinar e aprender e que refletisse os pressupostos 

de uma avaliação formativa.

Com este instrumento não se pensou em substituir os instrumentos de coletas de 
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dados utilizados na avaliação durante o processo ensinar e aprender, ele é um instrumento 

para o  professor  registrar  os resultados  da coleta  de informações  a  partir  da avaliação 

formativa e a partir de suas análises planejar ações para regular as aprendizagens, as quais 

se mostram quase sempre diferenciadas e singularizadas.

Para tanto, buscou-se realizar uma análise criteriosa de diversos instrumentos como 

boletins utilizados para devolutiva de avaliação aos pais e alunos do ensino fundamental na 

rede  regular  de  ensino,  fichas  de  avaliação  utilizadas  no  ensino  especial,  orientações 

trazidas pelos PCNs e a matriz de habilidades por série, criada pela Secretaria Municipal 

de Educação de Itajaí. 

Após a análise dos documentos e muita discussão em torno da aprendizagem do 

aluno  que  apresenta  deficiência  mental,  iniciou-se  o  processo  de  construção  do 

instrumento,  o  qual  foi  denominado  pelo  grupo  de  “Instrumento  de  Registro  e 

Acompanhamento da Aprendizagem”. Durante as discussões e análises foi se pontuando as 

competências e habilidades que se pretendia e se era possível desenvolver nas crianças. 

Foi  um  exercício  exaustivo,  porém,  gratificante.  O  grupo  percebeu  que  as 

habilidades pensadas para os alunos com deficiência mental eram comuns aos alunos que 

não  apresentavam deficiências.  No  entendimento  do  grupo,  talvez  com o  princípio  da 

avaliação  formativa  seria  possível  regular  o  processo  de  aprendizagens   fazendo  as 

intervenções  necessárias  através  de  planejamentos  de  ações  a  partir  das  informações 

coletadas pela avaliação. Isso também era comum a todos os alunos e foi a partir destas 

constatações que as professoras acharam que o instrumento poderia estar sendo aplicado 

com todos. 

O Instrumento de Registro e Acompanhamento da Aprendizagem passou por várias 

versões até que se deu por acabado sua construção no grupo. Sua apresentação será feita  e 

explicada no decorrer do próximo subtema.

4.5.1 Contradições e conflitos no momento da construção do instrumento

A trama de emoções e sentimentos aliada a forma de trabalho proposto para os 

alunos considerados ‘especiais’ na sala de aula revelam a dificuldade que as professoras, 

participantes da pesquisa, encontram inclusive com os alunos não deficientes. Este foi um 

fator interessante aflorado durante a investigação no momento em que o grupo se propôs a 

construir o instrumento. 
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P1  “Dá uma angústia tão grande, porque tu faz, tu busca, traz atividades e tem  

gente que faz só a metadinha da folha porque o resto eles comem, acabam com tudo, vai  

para casa o material não volta, chamar o pai e mãe parece que são filhos de pedra, Deus  

que me perdoe, porque é uma piedade, porque é todo um contexto. Ali tá a fome, ali tá a  

pobreza, tá o tráfico, a miséria, o desinteresse, tá a droga, tá tudo, é incrível! E no caso  

do meu aluno deficiente mental a escola cobra de ti resultado, e não dá resultado, não 

dá”!

Diante  do  desabafo  da  P1 foi  possível  durante  o  processo  de  análise  observar 

diferentes aspectos imbricados no trabalho pedagógico do contexto da sala de aula,  os 

quais  se  fazem invisíveis  diante  do  discurso  proclamado  pelos  princípios  da  inclusão 

social, quais sejam: 1) a angústia das professoras  gerada pela dificuldade em lidar com o 

ensino não só do deficiente mental, mas dos demais alunos; 2) a percepção das professoras 

dos determinantes sociais externos à prática pedagógica, os quais são tão incisivos quanto à 

qualidade do trabalho  pedagógico no processo ensinar e aprender; 3) A não participação 

dos pais no processo de escolaridade dos filhos; 4) cobrança de resultados imediatos por 

parte da escola; 5) a sensação de incompetência que assola estes profissionais; 6) o foco 

das atenções das professoras com respeito a problemática do ensino centrado na presença 

do aluno com deficiência mental e/ou déficit cognitivo nas salas de aula do ensino regular.

É  conveniente  salientar  que  este  último  aspecto  da  análise  parece  estar  sendo 

utilizado como o pivô das mazelas educacionais, as quais foram geradas por uma política 

pública  de  educação  que  se  diz  preocupada  com a  qualidade  de  ensino,  mas  que,  na 

realidade, produz ações que induzem  os professores e a sua prática aos condicionantes de 

intensificação e proletarização, já  discutidos em momentos anteriores. 

A medida que as discussões sobre o que e como avaliar os alunos com deficiência 

mental foram se aprofundando, as participantes iam revelando insatisfação e angústia com 

relação ao trabalho pedagógico. Surgem alguns  depoimentos esclarecedores da deficiência 

do sistema de ensino com relação à aprendizagem dos alunos de modo geral, sem que isso 

tenha alguma ligação com a inclusão dos alunos deficientes mentais: 

P2  “Os alunos  estão  chegando  nas  nossas  salas  de  1a 2a 3a  e  4a  série  muito 

defasados, muito defasados, e ai tu não dá conta de tocar o conteúdo pra frente, não dá  
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conta de seguir, não dá conta... Eu dava aula pra 2a série, eu corri da 2a série... 15 anos  

eu dava aula pra 2a série. Chegou gente de tudo quanto é jeito na sala, a maioria sem  

saber ler e escrever e por isso,  até hoje eu não quero mais. Depois da implantação do 

Ciclo então...”.

P1 O que eu dava pra minha 2a série, eu não dou pra uma 4a série, não dou, onde é  

que estão estes alunos? Eu não dou, o que eu dava pra uma 2a série? Estás tola! Só se não 

tiver amor a vida. Se eu quiser trabalhar daquele jeito(o jeito que trabalhava em anos  

anteriores) vai ser  assim: numa sexta feira, quando cair num feriadão, porque dai não 

tem aula  nem sábado  e  domingo,  nem segunda e  terça-feira  ...  quando eu  voltar  na  

quarta- feira pra escola...  ai eu estou fresquinha pra recomeçar assim... senão dá pra  

endoidar... o pensar, o pensar, eles não pensam, então a gente diz: pensa! Eles fazem até  

careta, parece que está doendo, ah, pelo amor de Deus!

Os depoimentos se referem ao aprendizado dos alunos dos Anos Iniciais. Conforme 

as participantes da pesquisa, os alunos estão saindo de uma série e ingressando na série 

subseqüente sem que se perceba avanços significativos na sua aprendizagem. Diante de 

tais depoimentos há que se questionar: a defasagem é do aluno ou do ensino escolar? 

P3  – Lá na APAE eu não era assim angustiada porque qualquer coisinha que o  

aluno conseguia já era um avanço, já era um avanço ... conseguir pegar a colher e comer 

sozinho nossa! Agora aqui não é isso...

P1 – Aqui nada é avanço.

 P2– Aqui eles não olham isso, só olham se ele lê e escreve, não olham o avanço  

que teve.

P1 – Só olham a média, a média é tudo.

O diálogo entre as participantes da pesquisa revela a forma como os avanços e as 

aprendizagens das  crianças que apresentam deficiência mental são ignorados pelo sistema 

educacional quando estes não se relacionam ao conhecimento e conteúdos  definidos pela 

escola.  A  zona  de  desenvolvimento  proximal,  na  qual  a  interferência  mediadora  do 

professor se faz relevante, é ignorada pela ação pedagógica. O ensino parte dos conteúdos 

selecionados para as respectivas séries e não considera os conhecimentos prévios trazidos 
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pela criança e, ainda menos, os conceitos não construídos por ela. É isso que está presente 

na fala das professoras, pois muitas vezes, suas ações se voltam para o desenvolvimento de 

conceitos básicos e até elementares, dos quais a criança ainda não se apropriou, mas que 

são necessários para que ocorram avanços no seu desempenho escolar. 

A escola  pressupõe  que  todos  os  alunos  cheguem prontos  para  assimilarem os 

conhecimentos por ela estabelecidos como essenciais e importantes e, se assim não ocorrer, 

“os problemas educacionais passam a ser decorrentes de problemas das crianças, de suas 

deficiências  e  não  da  estrutura  política  do  país,  da  estrutura  política  e  pedagógica  da 

instituição escola” (COLLARES & MOISÉIS, 1997, p. 147). 

Nesta  conjuntura,  o  fracasso  escolar  pode  ser  entendido  como  uma  produção 

institucionalizada  e  social  que  instala  nos  sujeitos  incapacidades  ou  seja,  promove  a 

produção das deficiências secundárias,  as  quais inviabilizam o sucesso de uma parcela 

significativa de alunos no processo de escolarização. 

Quando se voltam para os alunos com deficiência mental as professoras  explicitam 

o sentimento de angústia e as dificuldades da seguinte forma:

P1 “O professor que reclama, não é que ele seja bocudo, ele é frustado. Vê o aluno  

ali e parece que não sai do lugar. Ah,  mas o DM vai devagar, vai devagar pra ti, porque 

a escola vai ter que preencher estatística e tabela pra mandar pro Mec e não serve, não  

serve, tem que ter progresso, o meu aluno deficiente mental   estou levando  na média 6,  

porque  a escola já pediu média”.

P2 “A minha dificuldade com o aluno deficiente mental é aquela lentidão, é aquela  

coisa que tu faz e se não ficar cobrando e brigando não sai, ele obedece, ele não me  

incomoda, ele faz, mas aquele Itajaí e aluno se deixar por conta, vai até as nove e meia, se  

não brigar e não dizer: anda fulano, anda, então é aquela coisa lenta... e todo dia é a  

mesma novela, isso que é angustiante, diabo que não sai do lugar, não cresce”!

P3  “A minha maior dificuldade assim é trabalhar com ele junto com os outros. a  

minha angústia é que ele não quer fazer uma coisa diferente dos outros, ele não aceita e, o  

que a gente está fazendo junto, ele faz de qualquer jeito pra poder fazer o que os outros  

estão fazendo...  a minha angústia, a minha dificuldade é trabalhar com ele e com a turma  

tudo junto assim”.
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P1  “Então o que  eu  vejo é  assim:  que perspectivas  eu tenho pra  esse  aluno...  

porque eu não posso vê-lo lá na sala da 4a série, eu tenho de vê-lo lá no mundo e eu não  

tenho perspectiva pra ele. Eu não consigo ver nenhum lugar em Itajaí aonde eu possa  

encaminhá-lo... é isso que frustra, que angustia a gente. Porque daí tu malha em ferro  

frio, aquilo não vai, aquilo não cresce. E ai depois no final do ano tu tens que dar conta,  

ah, conta eu dou, está na média 6, vai passar direto, mas é mais um na multidão, ai a  

preocupação com este aluno ela é minha, ela não é nossa, ela não é coletiva, ela não é!”.

Os depoimentos revelam que as angústias e dificuldades no processo de ensinar e 

aprender estão relacionadas à lentidão, à rejeição do aluno em trabalhar com atividades 

diferenciadas  e  à  falta  de  perspectivas  para  estes  alunos  e,  ainda,  a  responsabilidade 

individual e não coletiva do processo de inclusão. Estas angústias se aliam à solidão em 

que as professoras são submetidas no interior da sala de aula. 

P1  “Quem fica com eles mesmos somos nós. A equipe da escola não tem  

como.  Não  tem ninguém que  venha  na  sala  e  te  diga:  achei  isso  aqui  pra  te  

ajudar...  eu vi que tu estavas trabalhando esse conteúdo e então trouxe isto pra  

ti... não tem ninguém que faça isso. Tens que te virar sozinha, e se tu colocar o 

aluno pra fora da sala de aula, tu não presta, porque a função do aluno é dentro  

da sala de aula, ai quando eu consigo a disciplina desse aluno ele não vai pra fora 

da sala,  então,  eu também não incomodo ninguém lá fora,  eu fico aqui dentro  

entendeu... com a responsabilidade desse aluno só pra mim. Então o universo da  

sala de aula ele é meu, ele é meu...”.

P3  “nós não temos um apoio, ou alguém assim que nos ajude. Nós temos 

tido agora,  um pouquinho, uma noção do que é um DM nesses seminários de  

estudo. E a coisa é assim: tu sai da sala de aula chateada, sai angustiada, sai com  

raiva, não quer voltar porque... porque tu também não tem um apoio”. 

P1 “O que me incomoda é saber que ele chegou rasinho e vai sair rasinho, 

rasinho... Porque eu não consigo ver progresso nele, eu não vejo progresso nele, e  

eu não tenho pra quem correr”.
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Tais depoimentos são ilustrativos do contexto e das condições de trabalho 

na  escola  inclusiva  do  município.  Aqui,  talvez,  possa-se  apontar  os  riscos 

psicológicos, um outro condicionante da profissão discutido por Cunha (1999), o 

qual se caracteriza como uma 

Sensação de frustração psicológica ou física decorrente das condições de 

trabalho precárias, da falta de valorização social e da crise de identidade 

profissional”. Segundo a autora, essas condições podem ser entendidas 

“como  extrínsecas  e  se  somam  às  de  natureza  intrínseca,  como  a 

ansiedade, a insegurança e a instabilidade vividas pelo professor num 

contexto  que,  cada  vez  mais,  lhe  faz  exigências  e  lhes  impõe  uma 

sobrecarga de trabalho (CUNHA, 1999, p. 141).

A  retirada  da  responsabilidade  da  equipe  de  especialistas  e  direção  escolar  do 

processo de inclusão escolar pode ser considerada estratégica, pois diante das dificuldades 

é conveniente responsabilizar o professor que tem uma ação direta com o deficiente do que 

admitir  que  não  possuem  conhecimento  e  nem  respostas  que  possam  satisfazer  as 

necessidades mais imediatas do professor na sala de aula. Todavia, muito mais do que se 

encolher diante das situações conflituosas provocadas pelo desafio do ensino à diversidade, 

a  equipe  de  especialistas  e  direção  da  escola  poderiam  estar  compartilhando  com os 

professores  a  tarefa  de  incluir  e  juntos,  buscarem  caminhos  para  a  superação  dos 

obstáculos que emperram a qualidade do ensino e a inclusão escolar. 

Mesmo que não com a mesma intensidade como foram colocadas as angústias e a 

solidão,  vale  ressaltar  que  a  alegria  também  é  um  sentimento  que  surge  quando  as 

professoras falam do relacionamento e dos progressos dos alunos  diagnosticados como 

deficientes mentais e/ou déficit cognitivo:

P1 “O nosso relacionamento é ótimo, a gente se dá super bem, ele é muito mais  

companheiro meu do que os outros, ele me percebe muito mais do que os outros. A gente  

fica alegre porque  se envolve emocionalmente mais do que um professor de 5a a 8a série,  

então ...  as  conquistas,  a  gente  fica feliz  com ela,  mas não é  aquilo  tudo entendesse,  

porque se tu colocar na balança o que te angustia é muito mais do que o que te dá prazer,  
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sabe,  então  são  muitos  dias  assim  de  buscar,  buscar,  buscar  pra  conseguir  algum 

resultado. E assim: o que tu consegues  é tão pouco... e aquele pouco, tu não tens com 

quem dividir na escola”.

P3  “As vezes assim...  quando eu aplico um negócio que eu vejo que ele pegou 

mesmo que seja no oral, pra mim já é um avanço enorme. Porque as vezes a gente quer,  

quer, quer, um resultado mas tem que ter a consciência assim que ele tem uma deficiência,  

ele tem uma coisa... um atraso grande. Eu fico feliz do fato de ele entender ali no oral, pra  

mim já é um avanço, eu acho que é um pulo”.

O prazer do trabalho pedagógico está vinculado aos avanços de aprendizagens e ao 

relacionamento  professor  e  aluno,  porém,  este  logo  se  dissipa  porque  não  conseguem 

compartilhá-lo com a equipe da escola e, quando conseguem, pouco ou nenhum valor é 

dado porque as pessoas que estão alheias ao processo não enxergam tais avanços.  

P1  “No teu trabalho com esses alunos, pra começar, ninguém quer ver, ninguém 

valoriza...  ai  quando  tu  consegues  que  alguém  venha  ver,  ele  faz  assim:  hum!   ...  

entendesse? Porque eles não têm vontade, nem conhecimento pra chegar e dizer: ah, eu  

percebo que ele adquiriu tal habilidade,tal conhecimento, ah... não!.”.

Um outro aspecto interessante e curioso a ser salientado nessa trama de sentimentos 

diz respeito  à  percepção dos colegas  da classe em relação aos  alunos  com deficiência 

mental. Segundo as participantes da pesquisa, os alunos não deficientes não percebem as 

diferenças  a  não  ser,  quando  alertados   pela  própria  professora,  sobre  as  suas 

características.   

P1  __ Falei pra turma: esse aluno é diferente de vocês, daí então diz um aluno  

assim: eu nunca vi que ele era diferente, mas eu achava que ele era meio assim, quer  

dizer, aparentemente ele era igual a nós, mas tem hora que...

P2 __ Eles não percebem ... na minha sala também é assim... Eu tive de trabalhar  

isso com a sala quando ele não estava presente.

P3   __ Na minha sala é uma coisa ... eles têm uma vontade de ajudar o deficiente  

mental, uma vontade... Se eu faço letra cursiva... eles dizem: Professora quem vai botar na  
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caixa alta pro fulano? Eu posso botar? Sempre estão  passando, sempre querendo ajudar  

na sala.

P2  __  Na sala  também é assim,  um rebuliço,  pra  ajudar  esse aluno,  vem uma 

penca... 

Por  meio  do  diálogo  das  professoras  pode-se  observar  que  as  crianças  são 

desprovidas do sentimento de preconceito com relação às diferenças de outras crianças. 

Suas representações vão se modificando a  partir  do momento em que são chamados a 

perceberem  as  diferenças  pelos  professores,  os  quais  necessitam  justificar  seus 

procedimentos e atitudes desiguais perante o grupo, seja na forma como ensinam, seja na 

forma como avaliam ou seja na forma como se relacionam com esta criança. No momento 

em que os professores alertam a atenção dos alunos para as diferenças estabelecidas pela 

deficiência, os alunos passam a ser mais solidários e procuram auxiliar o colega na sala de 

aula conforme o depoimento das professoras:

P1 “Eu  peguei  um  da  sala  que  é  amiguinho  dele  e  que  tinha  também  uma 

dificuldade imensa de ler e escrever, é um negrinho, ele troca tudo P pelo V, T pelo D,  

meu Deus, misericórdia... e ele é que cuida do deficiente mental, o aluno deficiente só  

aceita a opinião desse amigo, se for outro ele já diz:   ‘te espero na saída’ então tu  

precisas  ver  o  progresso  que  esse  menino  teve  em função  do  deficiente  mental,  esse 

menino teve um progresso fabuloso, amadurecimento... ele amadureceu enquanto pessoa, 

tu não acredita”.

P3 “Eu tenho uma menina na sala que também está sempre em função do  meu  

aluno deficiente. E aprendeu em função dele, de querer ajudar , ela senta com ele já um 

tempão, e assim no ajudar eu vi o quanto ela cresceu”.

 

P2 “Quando eles estavam em grupo eles também queriam muito e até brigavam pro  

aluno deficiente  fazer,  nunca  teve  uma vez  que  não.   Tem uma menina  que  é  muito  

paciente pra ajuda-lo”.

A  solidariedade dos alunos não deficientes para com os alunos com deficiência é 

uma  atitude  louvável,  visto  que,  um  trabalho  coletivo  e  de  cooperação  promove  a 
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aprendizagem tanto de quem auxilia quanto de quem é auxiliado, fato este, comprovado 

pelos depoimentos das professoras. No entanto, o que parece ser no primeiro momento 

uma coisa boa, torna-se um outro ponto dificultador da inclusão, pois,  os alunos passam 

quase sempre a auxiliar o deficiente mental pelas suas necessidades e características e não 

porque tal  procedimento seja  uma contribuição inevitável,   necessária  e saudável  entre 

todos os membros do grupo. 

Os alunos neste contexto aprendem a exercer uma relação de poder que demarca 

fronteiras  entre  os  que  sabem  e  os  que  não  sabem.  O  deficiente  mental  torna-se 

exclusivamente o alvo da solidariedade de todos e, assim, o trabalho cooperativo tende a 

perder seu sentido, pois, o aluno que apresenta deficiência mental  começa a criar uma 

dependência e se apropriar da idéia de que precisa da ajuda do outro para desenvolver 

qualquer tipo de atividade. Se os professores não estiverem atentos às situações da sala de 

aula vão, com as melhores das intenções, colaborando para a instalação das deficiências 

secundárias na criança, ao invés de promoverem a sua superação. As expressões abaixo são 

reveladoras desse processo camuflador.

P1 “Com a minha ajuda ou a dos colegas ele consegue. Mas ai é a questão: ele vai  

para uma 5a série e lá ele não vai ter professor do lado e ai como é que vai ficar?”.

P2  “Ele não lê o enunciado. Lê ali com ele, junto, ai ele conhece, é claro. Ditado  

dá pra entender o que está escrito. Ele entende o que está escrito. Só falta uma palavra ou 

outra. O que ele faz igual os outros é o momento de leitura só. Mas o resto não faz, não 

sai do Itajaí e aluno (Cabeçalho).  Enquanto eu estava fazendo divisão com a turma ele  

estava fazendo adição e subtração, na mesma folha que os outros, mas é ali... se bobear 

ele fica até a hora do recreio porque não faz, não faz nada sozinho. Tem que ter alguém 

junto sempre... ou então ameaçar: tu não vais pro recreio, só assim”.

P1 “Ai com ele, enquanto a sala me responde todas as questões, ele me responderia  

duas... Três ... e ainda com ajuda, porque daí ele teria a dificuldade de ler os nomes e  

depois ler a pergunta e pesquisar lá e me dar a resposta”.

Nesse sentido, vale ressaltar que as escolas são espaços educativos de construção 

das  personalidades  humanas  autônomas,  críticas,  solidárias,  nos  quais  as  crianças 
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aprendem a valorizar as diferenças, pela convivência com seus pares, pelo exemplo dos 

professores,  pela  ação  pedagógica,  pelo  clima  sócio-afetivo  das  relações  que  se 

estabelecem no grupo. 

Compartilhar  idéias,  opiniões,  cooperar  para  o  desenvolvimento  de  atividades, 

respeitar as diferenças e as diversidades existentes no grupo são atitudes indispensáveis à 

concretização  da  educação inclusiva.  Tais  atitudes  devem ser  exercitadas  em todas  as 

situações e com todos os alunos e não apenas quando um aluno deficiente mental se faz 

presente no grupo de alunos. 

Outro ponto a ser salientado é que as atividades facilitadas e adaptadas ao que o 

aluno já sabe são improdutivas do ponto de vista da apropriação do conhecimento, visto 

que não desestabilizam nem provocam reações que levam o aluno a criar estratégias de 

superação das dificuldades e de regulação das aprendizagens.  

Um conceito fundamental para a compreensão do desenvolvimento humano como 

um processo sócio-histórico, nas contribuições de Vigotski, é a mediação. Esta se difere da 

ajuda, ou seja, do ‘fazer pelo outro’ observado nas situações da sala de aula (copiar, passar 

as letras para caixa alta, facilitar a atividade, diminuindo sua complexidade).  

A atuação do professor como mediador do conhecimento pressupõe a ampliação 

das representações mentais da criança. Isto se dá por meio de propostas de atividades que 

levem o aluno a participar ativamente e interagir no processo de ensinar e aprender. É na 

troca com outros sujeitos e consigo próprio que o aluno internaliza conhecimentos, papéis 

e funções sociais. 

A criança com deficiência mental e/ou com déficit cognitivo tem necessidade dessa 

interação na dinâmica da sala de aula e, quando submetida a um papel passivo, reage, 

negando seu isolamento e recusando as atividades diferenciadas que lhes são propostas, 

como a pesquisa revelou em diversos momentos. 

Mediar o processo de aprendizagem é oferecer ao aluno condições para que ele crie 

estratégias próprias para desenvolver suas tarefas, é intervir de forma que o faça pensar, 

estabelecer relações, comunicar idéias, participar das aulas, interpretar, ampliar seu sistema 

simbólico,  enfim, desenvolver suas funções psicológicas superiores, para que supere as 

dificuldades e ultrapasse as barreiras e os limites impostos pela deficiência secundarizada. 
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4.5.2 O instrumento

O instrumento  de  registro  e  acompanhamento  da  aprendizagem idealizado  pelo 

grupo foi sendo construído a partir dos depoimentos e desabafos das professoras, os quais 

revelaram suas necessidades no processo pedagógico. Após momentos de muita reflexão e 

estudos, pensou-se num instrumento que abrangesse as seguintes categorias: habilidades20, 

desempenho do aluno e atividades de superação.

A categoria habilidades se refere ao que “ensinar”, que “elaborações conceituais” 

desenvolver nos alunos durante as aulas. As habilidades foram assim organizadas:

1) Habilidade de linguagem oral/escrita/leitura – esta habilidade se refere ao modo 

como a criança faz a  exposição de idéias e opiniões, questionamentos, compreensão da 

escrita, interpretação de informações, produção de textos orais (histórias, fatos, novidades) 

e escritos, interpretação de informações, elaboração de respostas, compreensão da leitura, 

conhecimento das tipologias textuais, 2) Habilidade Matemática – se refere à noções de 

números, quantidades, seqüência numérica, registros por extenso dos numerais, seriação 

(forma,  tamanho, cor)  noções de agrupamentos,  compreensão das ordens  e  classes dos 

numerais,  resolução  de  problemas  que  envolvem  as  operações  básicas,  sistemas  de 

medidas  e  monetário,  leitura  de  tabelas,  mapas  e  gráficos.  3)  Habilidades  de 

Conhecimentos Gerais – abrange todas as disciplinas: compreensão dos temas trabalhados, 

relação  dos  temas  com  experiências  do  cotidiano,  mudanças  de  hábitos  e  atitudes, 

expressão corporal  e verbal  (teatro,  atividades físicas e  outros),  cooperação (em jogos, 

brincadeiras, atividades de grupo e outros), interpretação e representação do espaço físico, 

social  e  cultural,  criatividade  e  autonomia.  4)  Habilidades  Atitudinais  –  se  referem à 

comunicação,  assiduidade,  participação  nas  atividades,  interesses,  cooperação, 

responsabilidade, afetividade. 

Todas as habilidades elencadas no instrumento estão previstas na matriz curricular, 

distribuídas nas diferentes disciplinas e conteúdos e, na matriz de habilidades distribuída 

por série (1a a 4a série). Durante o estudo e análise desses documentos, percebeu-se que as 

habilidades  dos  Anos  Iniciais  são  as  mesmas  para  todas  as  séries,  porém,  vão  se 

complexificando  gradativamente  conforme  a  série.   Diante  deste  dado,  foi  possível 

organizá-las no instrumento, dentro das quatro habilidades citadas acima. A complexidade 

20 O termo habilidades foi mantido pelo grupo para manter a consonância com os documentos da Secretaria 
Municipal de Educação, os quais dizem respeito aos conhecimentos e competências que cada aluno precisa 
desenvolver nas determinadas séries.
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de cada item a ser desenvolvido ficará por conta dos professores que irão trabalhando os 

conhecimentos e, mediante os resultados da avaliação formativa, farão as regulações da 

aprendizagem conforme a necessidade de cada criança, nas respectivas séries.

A categoria Desempenho do Aluno se destina ao registro que o professor fará ao 

analisar os resultados da avaliação formativa durante a prática pedagógica. Trata-se de um 

momento de reflexão e análise do desempenho da criança para verificar seus avanços e 

suas dificuldades no processo de ensinar e aprender, os quais estarão relacionados a cada 

item que compõe as habilidades descritas no momento anterior.

Os instrumentos e critérios de avaliação serão elaborados pelo professor conforme 

seu planejamento de ensino, com vistas à obtenção de todas as informações relevantes para 

a sistematização dos registros e para a reorganização das atividades a fim de regular as 

aprendizagens de cada aluno.

A  categoria  Atividades  de  Superação  é  o  momento  em que  o  professor  faz  o 

planejamento de atividades a  partir  dos resultados obtidos na avaliação formativa.  É o 

momento  em  que  ele  reflete  sobre  a  sua  prática  e  busca  alternativas  para  que  as 

dificuldades dos alunos sejam superadas. 

O instrumento prevê a avaliação não só das aprendizagens dos alunos, mas também 

a avaliação da participação da família do aluno na escola,  das contribuições da equipe 

administrativa  escolar  (administrador,  secretária  e  diretor  escolar),  dos  especialistas 

(supervisor e orientador escolar), e dos serviços contra-turnos (CAP, CEMESPI e outros). 

Esta  foi  a  forma  que  o  grupo  de  participantes  encontrou  de  envolver  os  demais 

profissionais  da  educação  no  processo  de  inclusão  escolar.  Caso  a  avaliação  da 

participação  e  contribuição  de  um  destes  profissionais  não  esteja  condizente  com  as 

necessidades do processo, os professores nas atividades de superação poderão estar criando 

estratégias  e  atividades  que  evoquem  estes  profissionais  à  responsabilidade  e  ao 

envolvimento no trabalho escolar. 

O instrumento se  apresenta  no anexo B do trabalho,  todavia,   faz-se aqui  uma 

prévia   de como ele está organizado:

INSTRUMENTO DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DA 
APRENDIZAGEM

Aluno:

124



Série:

HABILIDADES DATA DESEMPENHO DO 
ALUNO

ATIVIDADES DE 
SUPERAÇÃO

Neste espaço foram 
elencadas todas as 

habilidades em forma de 
perguntas 

O 
professor 
anota a 
data em 

que fez os 
registros 

O professor responde às 
perguntas, conforme os 

resultados que obteve no 
processo de avaliação, 

registrando os avanços e as 
dificuldades a serem sanadas

O professor propõe atividades 
condizentes com a necessidade de 

formação 

Após  o  término  da  construção  do  instrumento,  as  participantes  da  pesquisa  se 

comprometeram a utilizá-lo durante a semana para verificarem a sua viabilidade na prática. 

Durante  a  utilização  do  instrumento  as  professoras  tiveram  algumas  dificuldades  de 

manuseio e registros.  Segundo as participantes,  o instrumento ficou extenso e  algumas 

questões não estavam claras. Como as atividades dos Seminários de Estudos já estavam 

sendo finalizadas, o grupo se propôs a estar se encontrando em outros momentos para fazer 

os ajustes necessários ao instrumento.

Todavia,  surgiu  a  oportunidade  do  instrumento  ser  reelaborado  no  grupo  de 

pesquisa Políticas Públicas da Educação Inclusiva, no Programa de mestrado em Educação 

da UNIVALI, no qual a pesquisadora é membro integrante. As professoras participantes 

foram convidadas a participar do grupo de pesquisa para que pudessem dar continuidade 

ao trabalho.

A construção do instrumento representou para o grupo a oportunidade de pensar as 

dificuldades de aprendizagem das crianças com necessidades educacionais  especiais  na 

sala de aula e refletir  sobre um ensino mais significativo não só para as crianças com 

deficiência mental e/ou déficit cognitivo, como também para os demais alunos.

Constatou-se  durante  os  seminários  de  estudos  que,  a  formação  continuada  em 

pequenos grupos é mais produtiva,  pois os sujeitos são chamados a desempenhar um papel 

ativo na sua formação, o qual permite a desconstrução de conceitos e concepções por meio 

de sua participação efetiva no processo.

Considerar que houve mudanças na prática das professoras durante a pesquisa-ação 

seria uma pretensão que não se pode assumir neste trabalho. No entanto, pode-se afirmar 

que  os  seminários  de  estudos  aguçaram  a  reflexão  e  o  surgimento  de  muitos 

questionamentos,  o  que  poderá  levar  as  participantes  a  uma  desestabilização  de  suas 

representações tanto no que diz respeito a aprendizagem dos alunos, quanto com relação à 

própria prática.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Tendo em vista a importância da inclusão escolar na efetivação da inclusão social, 

buscou-se por meio desta pesquisa discutir a avaliação escolar, pois se pressupõe que esta, 

ao ser realizada de maneira inadequada produz fracassos e exclusões.

Durante  a  investigação  foi  possível  fazer  algumas  descobertas,  as  quais  foram 

reveladas  ao  longo  do  texto.  Todavia,  faz-se  necessário,  trazê-las   à  discussão  nesse 

momento,  a fim de  articulá-las  aos objetivos propostos e às posições assumidas durante o 

caminho até aqui percorrido.

O  movimento  deste  estudo  girou  em  torno  da  questão  Problema:  Como  os 

professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Itajaí utilizam 

os  resultados  da avaliação escolar  dos  alunos  que apresentam Deficiência  Mental  e/ou 

Déficit  Cognitivo  para  planejar  e  organizar  a  prática  pedagógica?  Em resposta  a  esta 

questão há que se dizer: não há planejamento, nem organização da prática pedagógica por 

meio da utilização dos resultados da avaliação escolar,  visto  que na realidade,  não há 

avaliação da aprendizagem desses alunos.

Na  pesquisa,  observou-se  que  a  preocupação  do  Sistema  Educacional  da  Rede 

Municipal de Ensino de Itajaí,  com respeito à inclusão escolar,  esteve voltada para os 

amparos legais. Os professores do ensino regular, na grande maioria, foram excluídos das 

discussões  sobre  a  temática,  visto  que  não  podiam se  ausentar  das  salas  de  aula.  As 

discussões e informações necessárias sobre este processo não chegaram até os professores. 

No entanto, estes foram responsabilizados pelo processo de efetivação da inclusão escolar.

A estruturação  de  leis,  a  criação  do  CEMESPI  e  a  contratação  de  uma equipe 

multiprofissional não produziram os efeitos qualitativos que se esperava para a educação 

inclusiva. 

A pesquisa sinalizou que, em decorrência das exigências do CEMESPI em atender 

somente  alunos  que  possuem  laudo,  o  qual  comprova  a  sua  necessidade  educacional 

especial,  as  escolas  trataram de  fazer  os  encaminhamentos  dos  alunos  que  apresentam 

dificuldades  na  aprendizagem para  a  área  da  saúde,  em busca  do  diagnóstico  que  lhe 

assegura o atendimento especializado. Dessa forma, produziu-se um número elevado de 

alunos com deficiência mental na rede.
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Os efeitos de tais ações, realizadas  tanto do ensino regular quanto do ensino especializado 

podem ser verificados no  comparativo entre os anos de 2000 e  2005, apresentado no 

gráfico.  Efeitos  estes  que  promovem a  produção  exagerada  de  deficiência  mental  nas 

escolas da Rede Municipal de Ensino de Itajaí.
Fonte: Gráfico elaborado pela pesquisadora a partir de informações fornecidas pela Secretaria 
Municipal de Educação.
 Obs. A categoria ‘outros’ diz respeito aos casos de autismo, Síndrome de Down e outras Síndromes.

Nota-se que o índice  de alunos com deficiência mental e/ou déficit cognitivo e 

condutas  típicas  aumentou  consideravelmente,  enquanto  que  as  demais  deficiências 

apontam  um  índice  menor  e  pouco  preocupante.  A  emissão  desses  laudos  apesar  da 

complexidade de se avaliar a deficiência mental  foi  banalizada, tornando-se uma ação 

corriqueira realizada por um neurologista. 

As deficiências sensoriais, físicas e múltiplas são deficiências visíveis e de fácil 

constatação por profissionais não especializados ou leigos no assunto, o que não se pode 

dizer da deficiência mental e condutas típicas. Isso talvez explique o aumento significativo 

dessas duas últimas deficiências na Rede Municipal de ensino de Itajaí, visto que a maioria 

desses  alunos,  todos  possuidores  de  um  laudo  que  acentua  suas  diferenças,  não 

demonstram   evidências  visíveis  de  deficiência,   a  não  ser,  as  relacionadas  com  a 

aprendizagem escolar.
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Este  assunto  incita  uma  nova  pesquisa  em  torno  da  produção  de  alunos  com 

deficiência mental por meio das instituições especializadas e dos encaminhamentos feitos 

pelas escolas regulares,  bem como,  a  verificação do perfil  das  crianças  diagnosticadas 

como deficientes mentais nas escolas da Rede.

Cabe ressaltar  que  durante  o  ano  de  2005,  sob  assessoria  da  Professora  Maria 

Teresa Égler Mantoan, o CEMESPI passou por uma reestruturação, definindo-se  enquanto 

ensino  especial.  Na  nova  organização  o  CEMESPI  ficou  com  a  responsabilidade  de 

trabalhar somente com as especificidades das crianças que possuem deficiências sensoriais, 

físicas e mentais, comprovadas. 

A formação de professores  do ensino regular,  já  não lhe cabe  mais,  visto  que, 

durante a formação e orientações dadas por esta instituição, o que havia na realidade, era 

uma transferência de papéis. Os professores do ensino regular eram instruídos a trabalhar 

com  as  especificidades  das  crianças,  levando  em  consideração  as  características  da 

deficiência  dos  alunos  e  não  suas  possibilidades  para  o  aprendizado.  Os  professores 

exerciam  dessa  forma,  o  papel  do  ensino  especial,  ao  mesmo  tempo  em  que  eram 

incumbidos de ensinar os conteúdos escolares de forma diversificada, elementarizada e, na 

maioria das vezes, isolada.

Identificar os instrumentos e critérios de avaliação utilizados pelas professoras dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental na Rede Municipal de Itajaí, na avaliação dos alunos 

com  Deficiência Mental ou Déficit  Cognitivo foi  um dos objetivos traçados para esta 

pesquisa. Durante a investigação foi possível identificar dois instrumentos de avaliação: o 

laudo  médico  que  legitima  a  deficiência  do  aluno  e  a  observação  espontânea  e 

assistemática. 

O laudo médico que a criança apresenta à escola para anunciar a sua deficiência ou 

necessidade educacional especial,  geralmente,  é utilizado para excluí-la do processo de 

avaliação da aprendizagem escolar.  O laudo é produzido fora do contexto escolar,  por 

pessoas da área da saúde, no entanto, torna-se um instrumento de avaliação inquestionável 

do ponto de vista pedagógico. 

A criança diagnosticada como deficiente mental e/ou déficit cognitivo está isenta da 

responsabilidade de participar da avaliação escolar. O laudo por si só é um instrumento que 

garante as informações essenciais: a deficiência mental. Diante de tal informação, o que 

cabe  ao  professor  é  garantir  a  média  necessária  para  a  sua  aprovação.  A produção,  a 
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aprendizagem e o   desempenho desta criança no processo ensinar e aprender pouca ou 

nenhuma importância tem. 

A pesquisa revelou dados esclarecedores da forma como os alunos que possuem 

laudos de deficiência mental e/ou déficit cognitivo são excluídos do processo da avaliação 

da aprendizagem escolar, ou melhor dizendo, excluído de todo o processo de ensinar e 

aprender.

A  observação  espontânea  foi  outro  instrumento  evidenciado  pela  pesquisa.  A 

observação da forma como foi relatada pelas professoras não dá conta das informações 

relevantes sobre a aprendizagem dessas crianças. Durante o processo de avaliação o que se 

sobressai  na observação é a característica da deficiência. E mesmo quando o aluno fornece 

indícios de sua aprendizagem, estes são ignorados.  A característica da deficiência do aluno 

toma  corpo em tal medida que acaba ocultando a criança, sujeito ativo desse processo.

Quanto aos critérios de avaliação, a pesquisa explicitou três: a deficiência mental e/ 

ou déficit cognitivo legitimada pelo laudo da área da saúde, a média seis, a qual se faz 

representar por uma estrelinha na folha de avaliação e, a vontade da professora de livrar-se 

do desafio que a criança representa para a sua prática.

Verificar  se  foram feitas  adequações  ou  mudanças  na  prática  do  professores,  a 

partir das avaliações, para possibilitar a aprendizagem desses alunos no ensino regular foi 

um outro  objetivo  da  pesquisa.  Quanto  a  este,  pode-se  dizer  que  não  há  avaliação  e, 

portanto, não há mudanças. Os resultados obtidos nas avaliações, quando por ventura, o 

aluno participa da atividade avaliativa são ignorados, por conta da  sua deficiência. 

Não há planejamento de ações pedagógicas, das quais os alunos deficientes mentais 

possam estar inseridos. As atividades são pensadas no momento das aulas, de modo que 

representa uma tarefa facilitada para favorecer a ocupação do tempo do aluno e não o 

desenvolvimento de sua aprendizagem.  Este dado nos remete a um outro objetivo proposto 

neste  estudo:  Verificar  como as  professoras  participantes  da  pesquisa  compreendem a 

inclusão  dos  alunos  deficientes  mentais  nas  salas  do  ensino  regular  e  quais  suas 

concepções de deficiência  mental e de aprendizagem. 

Sobre esta questão observou-se que a forma apressada de fazer acontecer a inclusão 

dos alunos com necessidade educacionais nas salas do ensino regular contribuiu para que 

os professores compreendessem a inclusão, muito mais como uma obrigação, como uma 

imposição  do  sistema,  do  que  como um valor  ou  um benefício  que  todas  as  crianças 

precisam  usufruir  por  direito.  Quanto  a  concepção  de  deficiência  mental,  a  pesquisa 
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apontou   para uma compreensão  organicista  e  biológica,  na qual  as  interferências  dos 

aspectos econômicos, sociais e ambientais pouco influenciam nas condições de deficiência 

apresentadas  pelas  crianças.  A  concepção   de  desenvolvimento  e  aprendizagem   está 

voltada para uma perspectiva inatista, na qual o sujeito nasce pronto e depende dos fatores: 

tempo  e  ritmo  para  atingir  sua  maturação  e  conseqüentemente  desenvolver  sua 

aprendizagem.

As professoras demonstram poucas expectativas a cerca dos benefícios que a escola 

do ensino comum pode oferecer a estas crianças. Além do que, sentem-se desmotivadas 

pelo  trabalho  solitário  a  que  são  submetidas.  Percebem  que  o  trabalho  pedagógico 

realizado já não satisfaz nem as necessidades dos alunos não deficientes.  A angústia que 

sentem em relação ao ensino à diversidade é maior do que a pretensão que demonstraram 

em rever a importância dos conteúdos e o significado da própria prática.

Registrar mudanças na prática dos professores a partir de estudos sistematizados e 

acompanhamento de suas atividades foi um objetivo de difícil execução. Seria precipitado 

assumir  uma  resposta  positiva,  pois  não  houve  tempo  suficiente  para  perceber  tais 

mudanças.  Todavia,  pode-se  afirmar  com  convicção  que  houve  um  processo  de 

desencadeamento  de  reflexões  a  respeito  das  deficiências  e  da  forma  como  a  prática 

pedagógica vem sendo realizada.

Em meio a este contexto, propõem-se aqui algumas sugestões, das quais poderiam 

estar auxiliando na melhoria da prática da educação inclusiva nas escolas do município:

a)  Em primeiro lugar o que se propõe é uma formação continuada, em pequenos 

grupos,  para  que  sejam tratados  assuntos  sobre  inclusão,  planejamento  e  avaliação  da 

aprendizagem.  

Enfatiza-se ‘em pequenos grupos’ porque dessa forma a possibilidade de se obter a 

participação de todos os professores nas discussões, atividades de leitura, pesquisa e tarefas 

práticas, pode-se dizer que é de 100%. Quando o professor participa, interage com o grupo, 

expõe suas idéias, suas dificuldades e sua prática,  ele é levado a refletir sobre suas ações, a 

criar  estratégias,  a  inovar  e  a  buscar  alternativas  de  trabalho  que  vão muito  além das 

habituais. 

Salienta-se ainda, que em pequenos grupos os participantes são levados a trabalhar 

com  as  suas    necessidades  e  a  pensar  coletivamente  sobre  os  problemas  que  se 

estabelecem  na  realidade  do  seu  cotidiano.  Talvez  seja  esta  oportunidade  que  esteja 

faltando para que a formação continuada dos professores tenha resultados mais produtivos. 
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Palestras,  seminários  e  oficinas  em grandes  grupos  há  uma dispersão  muito  grande  e, 

geralmente, poucos   participantes aproveitam alguma coisa do que é trabalhado, discutido 

e proposto. 

Para que haja aprendizagem é preciso que os sujeitos participem ativamente e sejam 

expostos aos desafios para  que possam enfrentar  os  obstáculos e superar as dificuldades. 

A participação dos professores nas atividades curriculares e na própria formação “faz com 

que ele  assuma compromissos e  supere a relação de dependência,  e  até  de obediência 

silenciosa, em relação aos processos impostos pelos propositores”  (MONROY p. 4684).

b) Quanto  a  formação  inicial,  há  que  se  dizer  que  o  ensino  para  a 

diversidade exige muito mais do que a inclusão de uma disciplina da 

Educação  Especial  no  currículo  da  Formação  Docente.  Questões 

relacionadas  ao  ensino  para  a  diversidade,  ou  seja,  à  educação 

inclusiva,  perpassam as diversas disciplinas e necessitam ser abordadas 

por todas, e não, por uma disciplina específica. 

Durante  a  investigação  aqui  apresentada,  recorreu-se  a  vários  materiais,  como: 

dissertações,  teses,   artigos   e  produções  de  grupos  de  pesquisas.  Constatou-se,  dessa 

forma,  que  estes  se  constituem num rico  material,  o  qual  poderia  ser  utilizado  como 

material didático pelos professores das diferentes disciplinas da formação inicial. Muitas 

dessas produções tratam de questões problemáticas na área educacional, as quais poderiam 

ser oferecidas aos professores em formação para:  análise das teorias que embasam tais 

pesquisas,   discussão  em torno  das  questões  levantadas,  investigação  nas  escolas  para 

comprovar a veracidade destas ou detectar outros problemas, dentre outras atividades. 

Entende-se  que  estes  materiais  auxiliariam  os  professores  formadores  a 

estabelecerem relações entre os conhecimentos específicos das disciplinas com a realidade 

educacional, contribuindo para a qualidade da formação inicial. Todavia, estes materiais 

com uma ou outra exceção, só são utilizados pelos novos mestrandos e doutorandos com o 

intuito de subsidiar o processo de construção da sua própria pesquisa.

c)  Uma escola inclusiva ensina a todos os alunos sem distinção alguma. E é isso 

que se está buscando no município de Itajaí. Para tanto, propõe-se que as escolas deixem 

de fazer os encaminhamentos dos alunos para a área da saúde. Se houver a necessidade de 

pedir aos pais que levem o filho ao médico por apresentar algum problema de saúde, que o 

façam  sem  o  interesse  de  um  diagnóstico  de  deficiência.  Problemas  relacionados  a 

aprendizagem somente quem pode solucionar é a própria escola. A área da saúde trata de 
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questões relacionadas à saúde. Tanto é verdade que, até hoje, nenhum laudo de deficiência 

sanou  uma  dificuldade  de  aprendizagem,  pelo  contrário,  serviu  como  instrumento  de 

exclusão e de secundarização da deficiência do aluno.

O CEMESPI, instituição especializada que atende as especificidades dos alunos da 

Rede, como já se falou, passou por uma reestruturação, no entanto, continua utilizando 

como critério para o oferecimento dos seus serviços a comprovação da deficiência, e dessa 

forma, o problema apontado até aqui tende a continuar, se não houver uma reflexão em 

torno dos serviços especializados e um novo olhar sobre a forma de oferecimento destes. 

Com isso se quer dizer que, o atendimento especializado poderia ser oferecido na própria 

escola, em horários contra turnos.  

Este  atendimento  poderia  ser  oferecido  a  todos  os  alunos  que,  por  ventura, 

apresentasse uma necessidade educacional especial, sem que necessariamente precisasse 

ter um laudo para ser beneficiado com este serviço, pois segundo Mazotta ( 2003, p. 8) 

“todo aluno é especial e toda escola é especial em sua singularidade, em sua configuração 

natural  ou física e histórico-social.  Por outro lado apresentam necessidades e  respostas 

comuns e especiais ou diferenciadas na defrontação dessas duas dimensões, no meio físico 

e social”.

 Ainda segundo o autor (2003, p. 8,9)  é importante salientar que 

Da mesma maneira que os demais alunos em uma determinada realidade 
escolar,  esses  educandos  apresentarão  necessidades  educacionais 
comuns e especiais em relação ao que deles se espera e ao que lhes é 
oferecido na escola. Portanto, somente  nas situações concretas em que 
se encontram os alunos nas escolas é que poderemos chegar a interpretar 
as necessidades educacionais como comuns ou especiais.

 A partir dessas considerações, entende-se que a própria escola sendo responsável 

pelo  serviço  especial,  não  precisaria  de  laudos  e,  portanto,  a  produção  de  deficiência 

mental  nas  escolas  diminuiria.  Um  atendimento  psicológico,  fonoaudiológico  ou 

fisioterapeuta poderia ser oferecido por meio da contratação desses profissionais em cada 

um dos pólos existentes na Rede.

d)  Seria interessante além de urgente, que se criasse um programa de prevenção 

das  deficiências,  o  qual  estivesse  articulado  às  atividades  curriculares  da  escola, 

estendendo-se  à  comunidade  por  meio  de  palestras,  reuniões  e  outros  eventos  de 

divulgação e informação, promovidos pelos profissionais da escola. A escola como um 
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importante  veículo  de  transmissão  de  informações  e  conhecimento  tem  essa 

responsabilidade  e  precisa  assumi-la  como  tarefa  prioritária,  pois  os  seus  próprios 

profissionais precisam dessas informações e conhecimentos.

e)  As escolas do município possuem uma equipe de profissionais que atuam como 

especialistas e/ou  cargos comissionados fora de sala de aula, quais sejam: Diretor escolar, 

Secretária  escolar  (cargos  comissionados)  administrador  escolar,  supervisora  escolar, 

orientadora escolar, (especialistas) além de bibliotecário, professor de informática (escolas 

básicas) e professor da CAP. Todos estes profissionais estão a serviço dos professores da 

sala de aula e dos alunos para que juntos garantam a qualidade da educação.

 Todavia, o professor se sente isolado, solitário e responsável por um trabalho que 

teria de ser coletivo. Há que se dizer, portanto,  que se faz necessário um engajamento de 

todos esses profissionais num trabalho de equipe para que os professores tenham o apoio e 

o  auxílio  que  necessitam.  A  própria  equipe  escolar  poderia  se  responsabilizar  pela 

formação de seus profissionais, propondo momentos de estudos e discussões a respeito de 

questões que necessitam maior atenção e esclarecimentos.

f)   Um  outro  aspecto  a  ser  salientado  diz  respeito  a  revisão  dos  conteúdos 

curriculares e da matriz de habilidades proposta para o ensino fundamental. Todavia, é 

pertinente enfatizar que a revisão dos conteúdos curriculares não pode ser feita por duas ou 

três pessoas da secretaria da educação e mais uma meia dúzia de professores de sala de 

aula. Esta teria de ser feita coletivamente pelos professores  em suas unidades escolares ou 

em parceria com os professores das escolas das proximidades, ou por  agrupamentos de 

pólos.

Os professores mais do que ninguém sabem quais os conhecimentos significativos e 

quais os conhecimentos ultrapassados que fazem parte da matriz  curricular  por simples 

comodidade do sistema educacional. Por perceberem a defasagem destes conteúdos, alguns 

professores não sabem mais nem o que ensinar aos alunos, visto que os conhecimentos 

propostos, pouco ou nenhuma diferença faz na vida dos alunos e em especial, dos alunos 

com necessidades educacionais especiais. 

É exigência da educação inclusiva que se repense o currículo e a forma de ensinar e 

avaliar. Os professores precisam ter a oportunidade de discutirem estas questões com seus 

pares, pois conforme Ferri,
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 Não se pode apenas ter a intenção de aceitar as diferenças incluindo 
conhecimentos/conteúdos escolares, mas saber que isso se efetivará no 
jogo dos intercâmbios e interações que são estabelecidos no diálogo, nas 
experiências de apropriação que entrecruzam crenças, aptidões, valores, 
atitudes,  comportamentos,  porque  são  sujeitos  reais  que  lhes  dão 
significados a partir de suas vivências como pessoas. Isso implica em 
mudar  os  processos  internos  que  são  desenvolvidos  na  educação 
institucionalizada (2002, p. 95).

A participação efetiva  dos  professores  nos  processos  de  mudança  que  requer  a 

educação  para  a  diversidade  é  entendida  como a  melhor  forma  de  garantir  o  sucesso 

escolar, pois são eles próprios que fazem acontecer a educação. E quanto mais envolvidos 

estiverem na construção e reconstrução do fazer pedagógico, mais   empenhados em  fazer 

melhor estarão. Quem sabe não estaria aí, um dos caminhos para amenizar os problemas 

encontrados  na  área  educacional:  deixar  os  professores  de  sala  de  aula  buscarem 

alternativas para a melhoria da educação, oferecendo-lhes oportunidade para tanto e, não, 

oferecer-lhes alternativas prontas e distantes da sua realidade. Esse é um outro assunto  que 

merece estudos mais aprofundados e aguça o desejo investigador da pesquisadora.

Cabe ainda, para finalizar o trabalho, ressaltar que a escolarização é só uma das 

dimensões da inclusão social. Portanto, ao se referir à inclusão escolar como um meio de 

efetivação da inclusão social,  há que se  considerar  as  demais  dimensões,  quais  sejam: 

moradia, transporte,  alimentação, trabalho, lazer,  saúde,  saneamento básico, salário, etc.

A educação não se desconecta destas dimensões e, por si só, não poderá responder 

pela  inclusão social,  a  qual  está  sendo responsabilizada nos últimos anos.  As políticas 

públicas devem contemplar e trabalhar nas diferentes dimensões da inclusão para fazer 

acontecer  de  fato  a  redução  das  desigualdades  e  a  efetivação  da  inclusão  social.  Isso 

significa  dizer que a educação não pode criar expectativas que fogem do seu alcance.

Todavia,  é  necessário  que  os  professores  e  todos  os  profissionais  envolvidos 

assumam a  parte  que  cabe  à  educação,  buscando  realizá-la   com qualidade  a  fim  de 

estabelecer de fato, um diferencial que seja significativo na vida do alunado, de modo que 

estes e seus familiares possam não só reivindicar, mas também contribuir para a melhoria 

das demais dimensões. 
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