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RESUMO 

 

No contexto atual da educação brasileira, a questão das práticas avaliativas 
vivenciadas pelos estudantes com deficiência ainda é pouco explorada, 
principalmente em relação a concepções destes, sobre sua própria experiência 
educacional. Diante dessa realidade, desenvolvemos um estudo que tem como foco 
estudar a relação entre a avaliação e o fluxo escolar de estudantes com deficiência, 
a partir da escuta de experiências de escolaridade de 14 estudantes com deficiência, 
matriculados no Ensino Médio da rede estadual no município do Cabo de Santo 
Agostinho - PE. O estudo parte do princípio constitucional de que a educação é um 
direito subjetivo, então, a pessoa com deficiência é um sujeito de direito, e a 
educação inclusiva se constitui em um meio de oportunizar a todos uma educação 
de qualidade, respeitando-se os ritmos de desenvolvimento de cada estudante. 
Assim, estipulamos como objetivos caracterizar e analisar o fluxo escolar dos 
estudantes com deficiência; identificar as práticas avaliativas realizadas pelos 
professores e aplicadas aos estudantes com deficiência; e relacionar as práticas 
avaliativas e o fluxo escolar vivenciados por estes estudantes. Como metodologia, 
utilizamos a pesquisa qualitativa e, para efeito de análise dos dados, nos apoiamos 
nos princípios inclusivos e nos Estudos Culturais.  Os resultados obtidos por meio 
das falas dos sujeitos apontam que, apesar de as políticas educacionais do Estado 
sinalizarem para uma avaliação numa perspectiva inclusiva, na prática, o processo 
avaliativo apresenta-se excludente. Isso acontece, num primeiro momento, 
informalmente, ao serem estabelecidos juízos de valor sobre os sujeitos; e depois, 
de maneira formal, ao serem selecionados e classificados os sujeitos, numa relação 
de poder unilateral, que sustenta a autoridade do professor sobre a vida acadêmica 
dos estudantes. Essas práticas avaliativas emperram o fluxo escolar dos estudantes 
com deficiência, e se somam a outros fatores presentes no processo educacional, 
entre eles, a ausência, em sua maioria, de interação entre professor e estudante 
com deficiência, e a não compreensão ou desconhecimento sobre a necessidade de 
se estabelecer uma prática de valorização das diferenças. Portanto, questões de 
ordem avaliativa, pedagógica e atitudinal constituem-se em entraves a serem 
superados para o estabelecimento do fluxo escolar das pessoas com deficiência no 
contexto de um processo de educação de qualidade para todos. 
 
Palavras-chave: Pessoas com deficiência. Processos avaliativos. Fluxo escolar. 
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ABSTRACT 

 
At the current moment of Brazilian education. The issue of assessment practices 
experienced by students with disability, is still underexplored. Especially in relation to 
these concepts on their own educational experience. Within this reality, we 
developed a study that focuses on studying the relation between evaluation and flow 
of the students with disabilities, hearing reports of 14 students with disability, 
registered in high school from the Pernambuco state at Cabo de Santo Agostinho. 
The study is based on the constitutional principle that education is a subjective right, 
then the person with disabilities is a subject of law, and inclusive education 
constitutes a means to create opportunities for all to quality education, respecting the 
rhythms of development of each student. So we must to characterize and analyze the 
students flow with disabilities in the school; identify evaluative practices undertaken 
by teachers and applied to students with disabilities, and to relate the evaluation 
practices and student flow experienced by these students. The methodology used is 
the qualitative research and to analyze the data, we use the principles of inclusion 
and Cultural Studies. The results obtained from the subjects' statements indicate that 
despite the educational politics from Pernambuco point to an inclusive perspective of 
evaluation, in practice, the evaluation process presents a exclusive model yet. T at 
first it happens informally, to be established value judgments about the subject, after, 
formally, to be selected and classified the subjects, it’s a relation of unilateral power, 
which sustains the teacher's authority over the academic life students. These 
evaluative practices hamper the flow of school students with disabilities, and are in 
addition to other factors present in the educational process, including the absence, in 
most cases, interaction between teacher and student with disabilities, the lake of 
comprehension or ignorance about the need to establish a practice of valuing 
differences. So points of order evaluative, educational and attitudinal barriers to 
overcome the school flow of people with disabilities in the context of a process to a 
good quality education for all. 

Keywords: People with disabilities. Evaluative processes. School flow. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

[...] Por que, na verdade, aconselhamos nossos amigos que estão 
com problemas, senão pela expectativa de que o que dissermos 
realmente mude suas atitudes, e que ‘esta mudança de cultura’ mude 
seu comportamento e que eles conduzam suas práticas sociais de 
forma diferente, conforme um novo conjunto de normas e 
significados culturais? Não estamos necessariamente falando aqui 
em dobrar alguém pela coerção, influência indevida, propaganda 
grosseira, informação distorcida ou mesmo por motivos dúbios. 
Estamos falando em arranjos de poder discursivo ou simbólico. Toda 
a nossa conduta e todas as nossas ações são moldadas, 
influenciadas e, desta forma, reguladas normativamente pelos 
significados culturais (HALL, 1997, p. 40-41). 

 

Desde os primórdios, a história das pessoas com deficiência é marcada pela 

violência, invisibilidade, exclusão e segregação social, constituindo-se esses 

indivíduos, dentre outros, um grupo à margem da sociedade, que, durante séculos, 

teve suas vozes silenciadas e identidades construídas dentro de um imaginário 

social repleto de estigmas, discriminação e preconceito. 

Tais identidades, marcação simbólica que dá validade à prática e às relações 

sociais (WOODWARD, 2009), materializam-se em verdades veladas de supressão, 

personalizadas como situações aparentemente naturais, sendo difundidas nas 

diversas formas de linguagens, sendo essas, verbais ou não verbais. 

Santos (2000, p. 240) afirma que o “mundo adquire sentido pela nomeação, 

pela classificação, enfim, pelo discurso”, é nesse processo que se dá a constituição 

das pessoas com deficiência, as quais, durante muito tempo, foram caracterizadas 

pela sociedade como incapazes, defeituosas e doentes, o que justificou a 

marginalização e a ignorância em relação a elas. 

O movimento de inclusão que propaga, entre outras coisas, a educação 

inclusiva, e que tem como premissa a reorganização do espaço escolar para o 

atendimento de todos os estudantes - negros, brancos, homoafetivos, com 

deficiência, entre outros - surge fortemente no panorama mundial. Esse movimento 

propõe uma educação a partir do respeito às particularidades de cada indivíduo, e 

dissemina uma educação pautada no respeito às singularidades de cada ser. 

Impulsionado pelo ideário inclusivo, recomendado por vários organismos 

internacionais (Organização das Nações Unidas (ONU), Fundo Monetário 

Internacional (FMI), etc.), o Brasil se viu impelido a se adequar para atender a essa 
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nova demanda. O país passou, assim, a fomentar políticas educacionais com 

recomendações que considerassem essa nova realidade. Tais políticas provocaram, 

entre outras ações, reflexões sobre as estratégias metodológicas, currículos e 

modelos de avaliações vivenciados, até então, no ambiente escolar. 

Contudo, é notória a percepção de que não são apenas as mudanças legais 

que se constituirão no meio pelo qual alguma transformação se concretizará, pois a 

mudança paradigmática funda uma ruptura com um ideário atual, herdeiro de 

tradições construídas socioculturalmente, as quais requerem toda uma 

desconstrução para que a mudança possa, de fato, vir a acontecer.  

Nesse sentido, centrar nossas análises nos fenômenos culturais não implica 

reduzir tudo à cultura; significa, nas palavras de Hall (1997, p. 33 apud COSTA, 

2000, p. 53), deixar claro que 

 

[...] a cultura é uma das condições constitutivas de existência de toda 
prática social, que toda prática social tem uma dimensão cultural. 
Não que não haja nada além dos discursos, mas que toda a prática 
social tem o seu caráter discursivo. 

 

Desse modo, a cultura configura um retrato do que sente e pensa determinada 

população. 

Na escola, um dos lócus escolhidos para a formação do sujeito, predomina a 

cultura dominante, sendo esta, em seu caráter, elitista e excludente (BARROS, 

2008). Nela, está embutido o desejo de determinada sociedade em fazer seus 

concidadãos legitimarem práticas repressoras e excludentes, como parte de sua 

formação, pois, de acordo com Veiga-Neto (2000, p. 52), 

 
As práticas escolares – como o disciplinamento, a vigilância, o 
exame1, a autonarrativa, etc - inserem-se nesses modos de 
subjetivação. Por isso, essas práticas não são tomadas, nos estudos 
foucaultianos, como algo repressivo cujo resultado seria o 
constrangimento sobre uma suposta natureza humana que seria, por 
si livre. Ao contrário, tais práticas são vistas como produtivas: elas se 
instauraram para nos tornarem sujeitos modernos, cidadãos de uma 
sociedade disciplinar e, por isso mesmo, capazes de seu 
autogoverno. Ao fazerem isso, tais práticas fazem da escola uma das 
condições de possibilidade da modernidade. 

 

                                                             
1 Entendemos exame, neste contexto, como avaliações, provas.  
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Nessa perspectiva, as ações desenvolvidas são validadas de acordo com os 

interesses dos governantes, para reproduzir-se o modelo de sociedade vigente, com 

todos os seus saberes e representações. 

No contexto interno, temos, nas práticas educacionais, uma reprodução do que 

essa sociedade projeta, por acreditar ser esse o modelo de sociedade ideal. Assim, 

enraízam-se os procedimentos, com metodologias e processos avaliativos, 

classificatórios e excludentes. Conforme corrobora Silva (2004, s/p):  

 

O ato avaliativo é eminentemente político, sempre está alicerçado e a 
serviço de um modelo de sociedade. Quando esse modelo é 
Neoliberal, a avaliação é classificatória, competitiva e excludente; 
quando o modelo é não-liberal, a avaliação é educativa, solidária, 
includente e emancipadora.  

 

Eles, os processos avaliativos, se constituem em um jogo de relações de 

poder, através do qual se estabelecem identidades, significados sociais e culturais, 

fomentando a formação do sujeito, pois, segundo Cevasco (2008, p. 20), “a criação 

de significados e valores é comum a todos, e suas realizações são parte de uma 

herança comum a todos”. 

Os Estudos Culturais (EC), como campo de conhecimento, buscam 

compreender de que forma  constitui-se a dinâmica social (construção social, cultural 

e econômica), tendo contribuído para  apontar-nos a arbitrariedade de inúmeras 

demarcações historicamente consagradas. 

Nesse sentido, o estudo sobre as minorias historicamente discriminadas 

encontra um campo teórico dentro dos EC, o que permite um embasamento a 

respeito dessa realidade. Respaldadas pelas questões culturais amplamente 

difundidas nesse campo do saber, o qual pressupõe que Cultura não diz respeito 

apenas ao considerado erudito, mas a todas as questões sociais e populares, 

arraigadas por relações de poder, permeadas por complexidades, as problemáticas 

que envolvem preconceito, discriminação e exclusão encontram, nessa perspectiva, 

uma fonte importante de contextualização e de ressignificação de diversas temáticas 

(SILVA, 2009). 

Nessa perspectiva, consideramos que todo movimento - em que estejam 

implícitas em seu contexto as violências simbólicas e que envolvam as relações de 

poder - é objeto de estudo dos Estudos Culturais. 
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A escola, como espaço cultural onde as relações de poder são explícitas, tem 

dispositivos de controle nesta relação, sendo a avaliação um desses mecanismos. 

Assim, os processos avaliativos nas escolas, em si, já configurariam um fenômeno a 

ser estudado, ainda mais agregando a esse processo os estudantes com deficiência, 

grupo que, até pouco tempo, se compunha daqueles que estavam na invisibilidade 

social e era marcado por uma forte exclusão social.  

Isso acontece mesmo nas ciências constitutivas dos EC, as quais já voltavam o 

seu olhar para as questões de gênero, etnia, raça, entre outros grupos em situação 

de vulnerabilidade. O fato de ainda ser tímida a atenção voltada para esse público 

torna o campo ainda mais fértil e promissor, sendo, por direito, o local de discussão 

de uma temática que pode trazer grande contribuição para o enriquecimento dos 

EC. (SOARES, 2010) 

Costa, Silveira e Sommer (2003, p.56) endossam este posicionamento, ao 

afirmar que: 

 

Práticas escolares como a da merenda, da avaliação, ou dos 
cuidados na Educação Infantil, entre outras, são problematizadas e 
constituídas como objetos de estudo sob uma ótica cultural, 
oportunizando seu esquadrinhamento e análise como produtoras de 
significados, como imersas em redes de poder e verdade, em 
discursos circulantes, através dos quais se legitimam determinadas 
representações de crianças, de menino e menina, de estudantes, de 
professores e professoras, de trabalho docente, de alfabetismo, de 
determinados componentes curriculares e de educação.  

 

Assim, é pertinente focar, dentro do campo dos Estudos Culturais, a temática 

enunciada nesta dissertação: Estudo sobre os processos avaliativos e a promoção 

escolar dos estudantes com deficiência, por se tratar de um assunto em que estão 

inseridos elementos como as relações de poder, a violência simbólica e outros, os 

quais permeiam os interesses dos EC, como corroborado por Costa, Silveira e 

Sommer (2003, p.54): 

 

De certa maneira, pode-se dizer que os Estudos Culturais em 
Educação constituem uma ressignificação e/ou uma forma de 
abordagem do campo pedagógico em que questões como cultura, 
identidade, discurso e representação passam a ocupar, de forma 
articulada, o primeiro plano da cena pedagógica.  
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Não obstante, os estudos sobre as pessoas com deficiência, bem como sobre 

processos avaliativos no âmbito escolar no campo dos Estudos Culturais, ainda são 

incipientes. Em um breve levantamento bibliográfico, tendo como objetivo encontrar 

trabalhos sobre estudantes com deficiência no contexto educacional realizado na 

linha de Estudos Culturais, identificamos três pesquisas (MONTEIRO, 2010; 

SOUZA, 2007; SANTOS, 2007) que contemplam especificamente os estudantes 

com deficiência. Alguns autores, como Miranda (2007) e Finck (2009), abordam a 

pessoa surda, não mais vista como um “sujeito deficiente”, mas como detentora de 

uma identidade mergulhada em cultura própria. Até onde vimos, nada consta nas 

obras desses autores sobre os processos avaliativos aplicados a esses sujeitos2.  

Desse contexto emerge a importância de estudos que oportunizem a discussão 

acerca das histórias escolares dos estudantes com deficiência, e de como 

conseguem driblar as barreiras encontradas em seu percurso para a finalização dos 

estudos. O nosso interesse em desenvolver esta pesquisa surge, portanto, da 

percepção de que há insatisfações por vivenciar, no contexto escolar, a 

homogeneidade dos conhecimentos que, desconstruindo saberes, impõe a cultura 

dominante, contribuindo para a exclusão e a discriminação daqueles que, por 

diversas razões, não conseguem se enquadrar no modelo estabelecido.  

Esta pesquisa, desenvolvida sobre os fundamentos dos Estudos Culturais, 

busca contribuir para a desocultação das relações hierarquizadas que ainda 

persistem no âmbito de nossas instituições escolares, relações essas que, quando 

relacionadas aos estudantes com deficiência, se tornam mais evidenciadas. Nesse 

sentido, esta pesquisa mostra-se relevante para este campo de estudos porque 

busca dois pontos norteadores:  

 

  Analisar as relações hierárquicas que permeiam os processos avaliativos no 

contexto escolar. 

                                                             
2 Realizamos, primeiramente, a pesquisa no Banco de dados de Teses e Dissertações da 
CAPES. Ao colocarmos o assunto Pessoas com Deficiência e EC, Estudantes com 
Deficiência e Estudos Culturais, encontramos um número considerável de trabalhos, 
contudo, quando fomos observar a linha de pesquisa, nenhum se centrava em Estudos 
Culturais. O Banco da CAPES só disponibiliza, no momento, os trabalhos publicados até 
2009. Diante do quadro, fomos em  busca dos trabalhos produzidos  no Programa de Pós-
graduação em Educação da UFRGS, onde a linha de EC  constitui-se como referência 
nacional.  
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 Compreender as concepções de incapacidade e de doença, herdadas pelo 

modelo médico-pedagógico que norteou e persiste no contexto educacional das 

pessoas com deficiência.  

 

Como já evidenciado, desde os primórdios, as pessoas com deficiência têm se 

constituído pela sociedade como um grupo em vulnerabilidade3, o qual teve sua 

trajetória projetada à margem do contexto social, situação essa que ainda hoje 

prevalece e que merece uma atenção especial de toda a sociedade, com o intuito de 

modificá-la. 

No que concerne à educação, essa situação não poderia ser diferente, já que a 

escola, microcélula da sociedade, tende a reproduzir as concepções de ignorância, 

medo, rejeição, padronização, generalização, segregação, que a sociedade embute 

em relação aos estudantes com deficiência (LIMA e SILVA, 2012), sendo um espaço 

que reflete seus sentimentos e projeções sociais. 

Marcantemente influenciada pelas perspectivas sociais, a escola ainda hoje se 

constitui em espaço de exclusão social, onde só uma pequena parcela populacional 

tem acesso aos conhecimentos nela produzidos. Esses conhecimentos são 

abordados dentro de uma cultura de poucos, tornando-se elitistas, pois a maioria da 

população os desconhece, ou lhe é negado conhecer, constituindo-se esse fato um 

empecilho para a permanência de grande parte dessa população na escola. Entre os 

grupos que vivenciam tais situações, encontram-se as pessoas com deficiência, 

vítimas de exclusão na e da escola. 

Como instrumento para a consolidação dessa exclusão, encontramos na 

avaliação um rico aliado, seja ela feita no plano formal ou informal. A que é efetuada 

no primeiro plano manifesta-se através de trabalhos, exercícios, provas e atividades 

que se materializem nos afazeres escolares dos estudantes e, consequentemente, 

numa nota. Na situada no segundo plano, estão os juízos de valor, que são 

invisíveis e acabam por influenciar o resultado das avaliações finais formais.  

                                                             
3 Grupos vulneráveis são definidos de acordo com Bastos (2002) como um “conjunto de 
pessoas pertencentes a uma minoria que por motivação diversa, tem acesso, participação 
e/ou oportunidade igualitária dificultada ou vetada, a bens e serviços universais disponíveis 
para a população” (Dicionário dos Direitos Humanos). Disponivel em <http:// www. 
esmpu.gov.br/dicionário/tiki-index.php.?page=Grupos+vulner.%C3%A1veis. Acesso em:  14 
mar. 2011. 
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Tais juízos de valor são construídos nas interações diárias entre professores e 

alunos, e constituem um campo de representações baseado, com frequência, 

naqueles valores e hábitos culturais desejados pela sociedade, sendo esse campo 

um dos grandes influenciadores das ações dos professores em relação a seu aluno, 

melhor dizendo, são esses juízos que determinam o investimento que o professor 

fará em cada aluno. Quando esse juízo de valor vem coberto pelo manto dos 

preconceitos e estigmas em relação ao estudante, ele termina por retirar as próprias 

oportunidades de aprendizagem desse estudante (FREITAS, 2003; TEIXEIRA, 2010; 

BEYER, 2010). 

Para Beyer (2010, p. 19), “a influência médica e seu poder arbitrador, tão bem 

ilustrado na análise histórica de Foucault (1995), encontram-se mais presentes do 

que se pensa nas práticas nos diferentes espaços da educação [...]”. Impulsionada 

por esses pensamentos, a escola constrói, no imaginário de todos os seus agentes, 

a concepção de incompletude, de incapacidade, taxiada nos estigmas e 

preconceitos relacionados aos estudantes com deficiência, o que validará qualquer 

ação de fracasso e de insucesso em sua vida educacional.  

Nessa expectativa, projeta-se a situação do fracasso no próprio estudante com 

deficiência, ao se acreditar que ele não seria capaz de aprender na escola regular 

por causa de sua característica biológica, ou seja, sua deficiência. A baixa 

expectativa em relação à aprendizagem desses sujeitos desconsidera que o 

verdadeiro fracasso escolar acontece quando elidimos de um estudante o direito de 

aprender. 

Foi dentro dessa perspectiva que o presente estudo desenvolveu-se, visando, 

a partir das discussões trazidas pelos Estudos Culturais, a contribuir para visibilizar o 

processo educacional desses estudantes com deficiência de forma a combater a 

crença vigente em sua incapacidade e, consequentemente, sua exclusão 

educacional. 

No começo dos anos 1990, quando iniciamos nossa trajetória docente, nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, os primeiros contatos com estudantes com 

deficiência em nossa sala de aula causaram-nos estranhamento. Acreditávamos que 

tais estudantes não deveriam estar presentes nas salas comuns, mas nas salas 

especiais. Este pensamento foi fortemente influenciado pelo modelo de integração 

que defendia a ideia de que tais espaços seriam os mais adequados para a 

educação destes estudantes. Porém, como, no município do Cabo de Santo 
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Agostinho, tais instituições eram inexistentes, esses discentes eram introduzidos nas 

salas regulares com o intuito de promover sua socialização, sendo os docentes 

instruídos a não se preocuparem com o fazer pedagógico no que dizia respeito 

àqueles estudantes, já que eram incapazes de aprender. 

Tais ideias foram sendo desfeitas no momento em que percebemos que as 

intervenções com esses indivíduos, mesmo que mínimas, surtiam efeitos benéficos 

sobre eles. Essas situações, aos poucos, foram mudando as concepções em 

relação a eles e impulsionaram nossa formação pessoal, profissional e acadêmica. 

Na graduação, como colaboradoras do Centro de Estudos Inclusivos (CEI) – 

UFPE, participamos de um grupo de estudos, onde tivemos oportunidade de mediar 

um estudante com autismo, o qual estava inserido em uma escola regular da rede 

municipal, além de termos contato com pessoas com diversos tipos de deficiências e 

de estudarmos literaturas específicas sobre o tema. Estas foram ações que 

confirmaram nossas convicções de que os problemas da não aprendizagem dos 

estudantes com deficiência não estavam em sua suposta incapacidade, mas nas 

inadequações estruturais e pedagógicas das unidades escolares, reflexos da 

sociedade que, há muito, segregam, excluem e invisibilizam tais pessoas. 

Tais ações, aliadas a outras experiências vivenciadas ao longo desses anos, e 

o contato com diversas literaturas sobre a temática da inclusão educacional de 

estudantes com deficiência, auxiliaram-nos a enxergar outros entraves no ambiente 

educacional. Entre esses entraves estavam os processos avaliativos, ou a forma de 

avaliar os estudantes, influenciados pela perspectiva tradicional. Essa perspectiva 

consiste em só valorizar aquilo que pode ser medido, comprovado, hierarquizando 

os conteúdos conceituais como únicos saberes a serem avaliados, negligenciando, 

assim, outros conteúdos que comportam a educação humana, a exemplo dos 

saberes atitudinais e procedimentais sinalizados nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN (BRASIL, 1997), situações essas, muitas vezes, mais presentes no 

contexto da sala de aula. 

Tais práticas, dentro de uma concepção da valorização dos saberes 

dominantes, proclamam que aqueles que não estão contidos no ideário de 

estudantes almejados sejam retidos em determinados anos e/ou etapas de ensino, 

impulsionando implicitamente a evasão do contexto escolar de todos que se 

desviam da padronização estabelecida socialmente. Dentre estes grupos, 

encontramos os das pessoas com deficiência (PcD).  
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No presente estudo, a questão do fluxo escolar e dos processos avaliativos foi 

ponderada a partir do seguinte questionamento: qual a relação entre a avaliação e o 

fluxo escolar dos estudantes com deficiência? Assim, intencionamos caracterizar e 

analisar o fluxo escolar desses indivíduos; identificar as práticas avaliativas 

realizadas pelos professores com esses estudantes; e relacionar as práticas 

avaliativas com o fluxo escolar vivenciado por estes docentes. 

Nesta perspectiva de estudo, este trabalho foi organizado em quatro partes: 

iniciamos com a introdução, apresentando, em seguida, o percurso metodológico, 

abordando a metodologia baseada em autores como Bardin (2011), Chizzotti (2008), 

Flick (2009), Ludké e André (1986), Minayo (1993); Richardson (2008). Nesta parte, 

trazemos ainda a escolha dos instrumentos, os critérios para a escolha dos 

estudantes, bem como a coleta e a análise de dados com base nos princípios da 

educação inclusiva e das contribuições dos Estudos Culturais.  

Dando prosseguimento, trazemos uma terceira parte, intitulada Estudos dos 

Processos Avaliativos e Promoção Escolar dos Estudantes com Deficiência, em que 

buscamos tecer um diálogo entre os dados encontrados e a literatura relacionada à 

área em estudo. Para atingir essa finalidade, propomos uma reflexão acerca do 

contexto histórico da escolarização das PcD, de forma a trazer à tona a luta histórica 

dessas pessoas para terem voz e vez na sociedade. Propomos refletir também 

sobre as Diretrizes Internacionais, os reflexos na política educacional brasileira e os 

processos avaliativos e de inclusão escolar, por acreditarmos que, por trás de 

qualquer ação político-pedagógica, existem relações estabelecidas, muitas vezes, 

implícitas e de difícil apreensão. 

 Prosseguindo, para o fechamento do presente trabalho, apresentamos as 

considerações finais evidenciadas através desta pesquisa. Entre outras questões, os 

achados, que emergiram nas vozes dos estudantes com deficiência, confirmam que 

as PcD são conscientes de que os processos avaliativos não favorecem a sua 

aprendizagem e sinalizam ações para a efetivação desse objetivo. 
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2 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

[...] Se devemos reconhecer que sem teoria não há pesquisa, 
devemos, por outra parte, conceber o papel da teoria no escrever 
não como o algo a ser confirmado ou negado, mas como provocação 
de um horizonte mais vasto, como o descortinar de novo campo para 
o exercício do imaginário, um incendiar de imaginação levando à 
aventura de novas hipóteses e novos caminhos (MARQUES, 2001, 
p.57). 

 

2.1 O fazer metodológico  

 

Neste capítulo, relataremos os procedimentos utilizados para a coleta de 

dados, os métodos, as técnicas e a caracterização dos sujeitos da pesquisa. Importa 

dizer que a construção metodológica precisa estar condizente com a perspectiva 

epistemológica adotada pelo estudo.  

A pesquisa qualitativa, ao procurar entender o fenômeno social, aprofunda-se 

nas experiências individuais e nas relações humanas participando de suas vidas.  É 

essa a abordagem que possibilita a realização do presente estudo, pois, no dizer de 

Minayo (1993, p. 21-22):  

 

[...] ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalidade de variáveis.  

 

A pesquisa qualitativa procura estudar os conceitos de acordo com a 

compreensão e o entendimento daqueles que deles se utilizam, e apresenta uma 

realidade múltipla que é objeto de estudo do pesquisador qualitativo. No dizer de 

Chizzotti (2008, p.28), as pesquisas desse tipo “pretendem interpretar o sentido do 

evento a partir do significado que as pessoas atribuem ao que falam e fazem”. 

Justificamos a utilização dessa abordagem pela adequação à explicação sobre 

o fenômeno estudado, uma vez que buscamos entender como se caracteriza o fluxo 

escolar dos estudantes com deficiência na Educação Básica, após a obrigatoriedade 

de estudarem no ensino regular e terem suas condições para a aprendizagem 

garantidas por lei. 

Utilizamos, também, no transcorrer do trabalho, o levantamento quantitativo, 

uma vez que utilizamos os dados quantitativos, coletados no Inep, de pessoas com 
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deficiência matriculadas nas escolas estaduais de Pernambuco no município do 

Cabo de Santo Agostinho, no período de 2007-2010, os quais serviram de subsídios 

para as análises dos dados referentes ao fluxo escolar de tais estudantes. Tal 

prática não se distancia do pesquisador qualitativo, uma vez que, de acordo com 

Flick (2009, p. 134), “os dados quantitativos são usados para contextualizar dados 

qualitativos e interpretações, oferecendo-lhes mais plausibilidade”. 

No presente estudo, a questão do fluxo escolar e os processos avaliativos, 

como já mencionados, foram analisados a partir do seguinte questionamento: qual a 

relação entre a avaliação e o fluxo escolar dos estudantes com deficiência? 

Intencionamos, então, caracterizar e analisar o fluxo escolar dos estudantes com 

deficiência; identificar as práticas avaliativas realizadas pelos professores e 

aplicadas a esses estudantes; e relacionar as práticas avaliativas com o fluxo 

escolar dos estudantes com deficiência. 

 

2.2 Do Campo de pesquisa 

 

O Estado de Pernambuco, em sua divisão político-administrativa, é composto 

por 17 Gerências Regionais de Educação (GRE). O campo de nossa pesquisa situa-

se no município do Cabo de Santo Agostinho, pertencente à Gerência Regional de 

Educação Metropolitana Sul. Para a escolha das escolas, visitamos as 14 

instituições de Ensino Médio da rede estadual existentes no município, e fizemos um 

mapeamento daquelas que, em seu corpo discente, tinham estudantes com 

deficiência. Após a análise e a comprovação dos dados, estabelecemos como 

aporte para nosso campo de pesquisa as seguintes unidades educacionais4: Escola 

Estadual Antonio Augusto dos Santos, Escola Estadual Joaquim Nabuco, Escola 

Estadual João Brito, Escola Estadual João Paes Barreto, Escola Estadual Anita 

Santos de Melo. 

 

2.3 Participantes 

 

Para atingir os objetivos propostos, optamos por ouvir as vozes dos 

estudantes, captando sua percepção em relação ao processo de escolarização e a 

                                                             
4
 Nomes fictícios, tendo como critério de escolha homenagem às personalidades históricas 

do Cabo de Santo Agostinho. 
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como correlacionam os processos de avaliação durante sua trajetória educacional a 

seu desempenho acadêmico. Esta opção foi baseada na convicção de que era 

importante ouvir as vozes desses sujeitos, até pouco tempo silenciadas, atendendo 

ao movimento reivindicatório dessa parcela da população, denominado, segundo a 

ONU, “Nada Sobre Nós Sem Nós” (SASSAKI, 2011). Este movimento consiste, 

basicamente, em assegurar que as vozes das PcD sejam ouvidas e suas 

percepções e demandas escutadas, com vistas a apoiá-las em seu processo de 

empoderamento e de emancipação. 

Associamos a este critério o fato de os estudantes com deficiência, ou seja, 

aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 

ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 

demais pessoas (ONU, 2006), estarem cursando a Educação Básica, no nível 

Médio. 

Optamos por esse nível de ensino por considerar este o percurso metodológico 

mais adequado para traçar o fluxo escolar dos estudantes com deficiência, uma vez 

que, se levarmos em conta a inserção destes estudantes no ensino regular aos sete 

anos, conforme garantido na Lei nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBN) (BRASIL, 1996a) em tempo regular, tais estudantes 

estariam concluindo essa fase escolar.   

É importante destacar que o tipo de deficiência dos atores da pesquisa não foi 

vinculado à escolha para participação no trabalho, uma vez que foi utilizada como 

base a informação do quantitativo de estudantes com deficiência matriculados no 

ensino médio no Educacenso 2010 no Estado de Pernambuco, tendo como critério a 

localização das Unidades Escolares, ou seja, pertencerem ao Município do Cabo de 

Santo Agostinho, nosso local de residência.  

Ao buscarmos informações no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep) 

sobre o número de estudantes com deficiência existente no Cabo de Santo 

Agostinho, matriculados no Ensino Médio, encontramos, oficialmente, 31 estudantes, 

sendo um matriculado em uma instituição privada, e 30 estudantes na rede pública, 

campo de nosso trabalho. Contudo, quando estávamos em campo para a 

confirmação dos dados oficiais, nos deparamos com a matrícula de apenas 25 

estudantes, desses, dezesseis com deficiência auditiva, dois com deficiência física, 

dois com deficiência visual e cinco com deficiência intelectual. Destes, vinte alunos 
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se concentravam em uma unidade educacional, a escola estadual Anita Santos de 

Melo, localizada no centro do Cabo de Santo Agostinho. 

De posse desses dados, antes de convidar tais estudantes para participarem 

da pesquisa, buscamos analisar os documentos oficiais para a comprovação dos 

laudos e a consequente validação do estudo. Assim, após minuciosa análise, 

descobrimos que dois estudantes não se enquadravam no perfil procurado: um com 

dislexia e outro estrábico, uma vez que não se enquadram no conceito de deficiência 

estabelecido pela Convenção da pessoa com Deficiência (ONU, 2006). Além disso, 

descobrimos outro estudante que, apesar de matriculado, já havia se evadido da 

escola. 

Dos estudantes aptos para participarem da pesquisa, a maioria estava 

matriculada na Escola Estadual Anita Santos de Melo e possuía deficiência auditiva, 

estando inserida no primeiro e segundo ano. Neste contexto, optamos por abordar 

os estudantes do segundo ano, já que tivemos como um dos objetivos analisar o 

fluxo escolar dos estudantes com deficiência, o que nos levou a um universo de 

onze estudantes frequentando essa etapa do Ensino Médio. Destes, aceitaram fazer 

parte da pesquisa apenas seis estudantes. Assim, dentro do universo por nós 

pesquisado, configuram-se sujeitos de pesquisa quatorze estudantes com 

deficiência, distribuídos nas escolas supracitadas. 

 

2.4 Das técnicas e instrumentos a serem utilizados nos levantamentos de 

dados 

 

No intuito de alcançar o fim delineado, inicialmente, utilizamos um instrumento 

de coleta de dados objetivo, no formato de um questionário estruturado, para 

caracterizar, em dados gerais, os atores participantes da pesquisa. Para Richardson 

(2008, p.89), 

 

[...] na coleta de dados, o questionário prévio no momento da 
observação ou entrevista pode contribuir para delimitar o problema 
estudado e a informação coletada, permitindo identificar casos 
representativos ou não representativos em nível grupal ou individual. 

 

No caso específico do fluxo dos estudantes com deficiência, buscamos saber 

os fatores comuns que, de alguma forma, contribuíam para o fluxo no tempo certo, 
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ou interferiam no processo. Utilizamos, para isso, dados do questionário exposto no 

apêndice A. 

Dando prosseguimento, fizemos uso de um roteiro de entrevistas 

semiestruturado. Esse tipo de instrumento é comumente utilizado nas pesquisas 

sociais, pois propicia uma ação interativa entre o pesquisador e o entrevistado, 

possibilitando esclarecer, adaptar e obter outras informações. Sua principal 

vantagem é a captação quase imediata da informação, aliada à possibilidade de 

aprofundamento de pontos levantados por outros instrumentos (LUDKÉ; ANDRÉ, 

1986). Conforme Triviños (1992), esse tipo de instrumento, ao mesmo tempo em 

que valoriza a presença do investigador, oferece possibilidades para que o 

informante alcance a liberdade e espontaneidade necessárias para o enriquecimento 

da investigação.  

A entrevista foi realizada a partir de um roteiro (Apêndice B), procurando 

orientar os estudantes a falarem de suas vidas, a respeito de quem são, como se 

enxergam, seu percurso estudantil, as atividades desenvolvidas no contexto 

educacional, sua percepção em relação ao convívio no ambiente escolar com 

colegas, professores e demais atores educacionais, entre outros aspectos. 

As entrevistas foram previamente agendadas, realizadas em dias, locais e 

horários definidos por critérios como disponiblidade do entrevistado e da 

entrevistadora, bem como o acesso a um local que permitisse que a entrevista fosse 

realizada sem a interferência de terceiros. O tempo de duração das entrevistas 

variou entre 25 a 40 minutos. Após o preenchimento do questionário, contendo os 

dados pessoais e a vida acadêmica dos participantes, foi procedida a gravação da 

entrevista, realizada com base no roteiro já referido. Todos os relatos foram 

gravados num aparelho MP4 e, no caso dos estudantes surdos, a entrevista foi 

filmada, tendo-se o cuidado de registrar os sinais dos estudantes surdos e do 

intérprete, bem como a fala deste último. Posteriormente, todos os depoimentos 

foram transcritos para análise. 

Em conformidade com a Resolução nº 196 do Conselho Nacional de Saúde do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 1996b), durante a realização das entrevistas foram 

garantidos respeito à autonomia do sujeito participante, de seu anonimato, 

privacidade quanto aos dados confidenciais, desconfortos e riscos possíveis, e os 

benefícios esperados, entre outros. Esclarecido isso, foi assinado pelos participantes 
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e/ ou responsáveis legais a Carta de Livre Consentimento, como exigido pelo Comitê 

de Ética (Apêndice C). 

Paralelamente, foi utilizada a técnica de história de vida que, segundo Chizzotti 

(2008, p. 101) pode ser entendida como “um relato retrospectivo da experiência 

pessoal do individuo, oral ou escrito, relativo a fatos e acontecimentos que foram 

significativos e constitutivos de sua experiência vivida”, o que, no presente trabalho, 

se deu a partir do compartilhamento das experiências vivenciadas no contexto 

escolar pelos estudantes com deficiência. A partir desta técnica, foi traçado o 

mapeamento do fluxo escolar dos estudantes, visando a elucidar o tempo que eles 

levaram até a chegada ao Ensino Médio. 

Recorremos também à análise documental que, segundo Michel (2009, pp. 65-

66) configura-se como um termo utilizado quando se recorre à consulta de 

“documentos, registros, pertencentes ou não ao objeto de pesquisa estudado, para 

fins de coletar informações úteis para o entendimento e análise do problema”. 

Assim, buscamos analisar, através do histórico escolar, as notas atribuídas aos 

estudantes e a questão da repetência escolar vivenciada por eles, visando a ampliar 

as informações acerca do objeto em estudo. 

 

2.5 Análise dos dados 

 

Os fundamentos para a análise dos dados do presente trabalho, inicialmente, 

foram determinados a partir de um levantamento bibliográfico, distribuído entre os 

temas: inclusão (ASSIS, 2009; BEYER, 2010; GUGEL, 2010; MANTOAN, 2006; 

RODRIGUES; 2006; MAZZOTA, 2005; PINCOLINI, 2008; SANCHES, 2011; SENRA, 

2008; SOARES, 2010, entre outros autores); avaliação (CASTRO, 2007; FREITAS, 

1995, 2012; HOFFMAN, 2005, 2010; LUCKESI, 2008; PERRENOUD, 1999; SILVA, 

2004, 2011); Estudos Culturais (CEVASCO, 2008; COSTA, SILVEIRA, SOMMER, 

2003; ESCOTEGUY, 2001; JOHNSON, 2004); e os documentos oficiais: Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948); Política Nacional para a integração das 

pessoas com Deficiência (1999); Convenção Internacional para a Eliminação de 

Todas as Formas Discriminação contra as Pessoas com Deficiência (2001), entre 

outros documentos que norteiam a educação inclusiva no Brasil. Para Richardson 

(2008 p.84),  
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Na revisão da literatura, além de se considerarem os conhecimentos 
existentes sobre a área de interesse, é conveniente saber como tais 
conhecimentos podem ser aplicados em relação ao produto que se 
deseja desenvolver. 

 

Buscamos verificar como estes estudantes se percebem e se constituem no 

contexto escolar, e como correlacionam os processos avaliativos, por eles 

vivenciados, pois como ressalta Chizzotti (2008, p. 114),  

 

o discurso está conexo com as relações sociais, é revelador da 
posição dos interlocutores no contexto e só pode ser compreendido 
quando se têm presentes as relações de força contida no discurso. 

 

2.5.1 Procedimentos de análise 

 

A análise foi didaticamente organizada em três momentos: o primeiro 

apresenta o perfil dos estudantes e foi construído com base nos dados coletados no 

primeiro, segundo e terceiro blocos do roteiro de entrevistas (Apêndice B), já 

especificados nesta metodologia; o segundo momento foi decorrente da análise 

formulada com base nos dados trazidos no quarto bloco do roteiro de entrevistas, a 

partir do qual traçamos um quadro com a vida escolar dos estudantes participantes, 

onde visualizamos a história de vida escolar destes sujeitos, bem como a projeção 

do fluxo escolar deles; finalizamos com a análise do quinto bloco do roteiro de 

entrevistas, com os depoimentos propriamente ditos. 

As entrevistas foram analisadas tendo como parâmetros os elementos da 

análise do conteúdo, propostos por Bardin (2011). A adoção deste suporte analítico 

alude  a buscar interpretar as informações, captando e refinando seus significados. 

Para Bardin (2011, p.37), análise do conteúdo significa: 

 

Um conjunto de técnicas de análises das comunicações visando 
obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de discrição de 
conteúdos das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

 

Para procedermos à análise, após a coleta de informações, transcrevemos 

todas as entrevistas dos estudantes literalmente, exercício que demandou tempo, 

uma vez que procuramos respeitar os detalhes, pausas, repetições e silêncios das 
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falas. Durante algumas transcrições, tivemos que ouvir os depoimentos mais de uma 

vez, devido a algumas dificuldades de captar os sons emitidos, ora pela própria 

dificuldade da fala (no caso dos surdos oralizados e de um estudante com 

deficiência intelectual), ora por interferência do próprio aparelho de áudio.  

Após a transcrição, foram realizadas várias leituras flutuantes do material, 

como sugere Bardin (2011). A leitura foi necessária para uma maior familiarização 

com o conteúdo, tendo como objetivo captar a essência do que foi dito, os seus 

sentidos e significados.  

Um segundo momento da análise correspondeu à construção de quadros 

temáticos, os quais visavam a explicitar as falas para nelas captar as unidades de 

sentido. 

Em função da extensão do material coletado, selecionamos parte dele, 

destacando tópicos desenvolvidos na entrevista que estivessem diretamente 

relacionados ao nosso objeto: processo de escolarização, contexto da sala de aula e 

processos avaliativos. 

Da captação e explicitação desse material, chegamos às categorias. Por 

categoria, entendemos, conforme Bardin (2011, p.111): 

 

Uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 
conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento 
segundo o gênero (analogia), com critérios previamente definidos. As 
categorias são rubricas ou classes, que reúnem um grupo de 
elementos unidade de registro (no caso da análise do conteúdo) sob 
um titulo genérico, agrupamento, esse efetuado em razão dos 
caracteres comuns desses elementos. 

 

Assim, entendemos que as categorias empíricas são construídas a partir dos 

conteúdos das falas. No nosso caso, são indícios da influência dos processos 

avaliativos no fluxo escolar dos estudantes com deficiência. 

 

2.6 Caracterização dos sujeitos 

 

Antes de apresentar a caracterização, ressaltamos a postura dos entrevistados 

antes e durante o relato de sua entrevista. Eles demonstraram uma fala expressiva, 

procurando relembrar e relatar os fatos com detalhes, o que, em alguns momentos, 

levou a fortes emoções, tanto dos estudantes como da própria pesquisadora que, 
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como docente, não poderia deixar de se envolver com tais fatos e lições de vida. 

Mesmo com as barreiras comunicativas existentes, principalmente em relação aos 

entrevistados surdos, os quais necessitaram de uma intérprete, pois a pesquisadora 

não tinha conhecimento da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), o que dificultou um 

pouco a coleta de dados, demandando mais tempo na entrevista, além de tornar o 

relato mais sucinto, esforçamo-nos para que a essência das falas fosse preservada 

de forma fidedigna. 

Assim, a caracterização dos sujeitos foi pensada tomando como referência o 

segundo bloco do questionário, onde estão situadas as informações sobre a vida 

profissional, familiar e de escolarização dos estudantes. Dessa forma, optamos por 

organizar um quadro síntese, conforme veremos a seguir.  
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Quadro 1 – Caracterização dos sujeitos da pesquisa 
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E1 Bruno Física 17 2º  x     x x  x  x  

E2 Laura 
Auditi 

va 
16 1º x   x x x   x x  x  

E3 Bruna Visual 17 3º  x    x   x x  x  

E4 Ana Visual 17 1º  x     x x   x x  

E5 Vânia 
Intelec

tual 
19 1º  x     x x  x  x  

E6 
Rodol 

fo 

Intelec

tual 
23 1º  x    x  x  x  x  

E7 
Maria 

na 
Intelec

tual 
23 1º  x     x  x x  x  

E8 Dione 
Auditi 

va 
20 2º  x    x   x x  x  

E9 André 
Auditi 

va 
21 2º  x    x  x   x x  

E10 
Lean 

dro 

Auditi 

va 
18 2º  x    x  x  x  x  

E11 Maria 
Auditi 

va 
17 2º  x    x  x  x   x 

E12 Carlos 
Auditi 

va 
18 2º x  x  x  x  x x  x  

E13 Anita 
Auditi 

va 
22 2º  x     x  x  x x  

E14 
Eduar

do 

Auditi 

va 
18 2º x   x x 

x 

 
 x  x  x  

           Fonte: Arquivo pessoal. 



 34 

Em seguida, dialogando com o que já foi exposto no quadro, trazemos, dessa vez 

em forma de relato, a história de vida de cada estudante, unindo as informações 

sintetizadas à fala de cada sujeito que, de forma ampla, relatou sobre o percurso de 

sua escolarização e sobre sua visão do futuro. 

 

2.6.1 Relato das narrativas dos sujeitos 

 

E1) Bruno: Tinha dezessete anos de idade, solteiro, filho único de pais 

separados, residia em uma casa no bairro de Ponte dos Carvalhos, município do 

Cabo de Santo Agostinho, com a mãe e a avó. A família vivia com uma renda de, 

aproximadamente, dois salários mínimos, provindos da aposentadoria da avó e do 

benefício que o entrevistado recebia. No período da pesquisa, cursava o 1º ano do 

Ensino Médio na Escola Estadual Maria Eugênia, no mesmo bairro onde residia, e 

fazia um curso técnico no SENAC em outro município. Possuía deficiência física 

congênita, era usuário de cadeira de rodas, sonhava em um dia ter um carro 

adaptado para se locomover. 

Devido a diversas intervenções cirúrgicas realizadas em função de sua 

deficiência, não cursou a Educação Infantil. Iniciou o Ensino Fundamental aos sete 

anos de idade em uma escola perto de onde morava. Durante sua vida escolar, ficou 

um ano sem estudar para cuidar da saúde.  

Sempre se considerou um bom aluno e nunca foi reprovado. Sempre teve bom 

relacionamento com todos nas escolas em que estudou, onde todos o apoiaram e o 

ajudaram. Considerava como grande dificuldade encontrada na escola a barreira 

arquitetônica, principalmente a ausência de banheiro adaptado, o que o levava a ir à 

escola usando fralda descartável. Segundo seu relato: “só sinto falta de um banheiro 

adaptado e de rampas na escola [...]. Tem lugares que não posso me locomover 

sozinho por falta de rampas”. 

Sobre seu futuro acadêmico e profissional almejava: 

 

Quero terminar meu curso e me profissionalizar. Faço curso 
profissionalizante de atendimento de vendas e vou fazer o de 
logística no SENAC em julho. Faculdade, não penso em fazer, até  
porque não tenho como chegar lá, já que não tenho carro... Quero 
trabalhar. 
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E2) Laura: Tinha dezesseis anos, solteira, residia com os pais no bairro de 

Pontezinha no município do Cabo de Santo Agostinho. Era a segunda dos três filhos 

do casal, tinha dois irmãos do sexo masculino, um com 21 anos de idade e outro 

com três meses de vida. A família vivia com aproximadamente três salários mínimos 

provenientes do trabalho do pai e do benefício que a entrevistada recebia. 

Trabalhava na lanchonete da avó, fazendo hambúrguer, na qual recebia uma 

pequena gratificação por mês (não foi informado o valor). Durante o período da 

pesquisa, estudava o 1º ano do Ensino Médio em uma escola do seu bairro. Possuía 

deficiência auditiva em grau severo, proveniente de uma meningite aos três anos de 

idade, por isso usava prótese e oralizava, não sabia Libras. Fez fonoterapia até os 

nove anos de idade, porém, resistiu em continuar e reclamava que não estava 

escutando com sua prótese, motivo pelo qual raramente a usava. 

Cursou a Educação Infantil por um tempo curto, pois a doença surgiu durante 

esse período. Iniciou o Ensino Fundamental com sete anos de idade, estudando na 

rede privada de ensino até o 5º ano. Não tinha experiência de retenção. 

Sentia vontade de parar de estudar, pois não tinha bom relacionamento com as 

pessoas da escola, principalmente com os professores. Tinha uma única amiga que 

a acompanhava desde o início do Ensino Fundamental, segundo ela: “as pessoas 

não entendem o que eu digo e eu não entendo muito, o que elas falam, falam rápido 

demais, eu me chateio com isso”. 

Em relação a seu futuro acadêmico, confessou: “Quero trabalhar, por mim nem 

terminava os estudos”. 

 

E3) Bruna: Com dezessete anos, morava com os pais e a irmã, no bairro de 

Pontezinha. A família vivia com uma renda acima de dois e meio salários mínimos.   

Durante o período da pesquisa, estudava o 3º ano do Ensino Médio no centro 

do Cabo de Santo Agostinho, em uma escola que ficava a dez quilômetros de seu 

bairro. Possuía cegueira, adquirida de forma progressiva aos oito anos de idade, 

motivo pelo qual ficou um ano sem estudar. Iniciou o Ensino Fundamental aos seis 

anos, não passando pela experiência de retenção. Foi à única estudante da escola a 

passar no PREVUPE (Pré-vestibular da Universidade de Pernambuco), curso 

financiado pelo Governo Estadual, destinado ao preparo dos estudantes da rede 

estadual para o ingresso na universidade. Para participar desse curso, o estudante 

precisa passar por uma prova de seleção.  Sua escola não possuía Atendimento 
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Educacional Especializado (AEE), contudo, o gestor conseguiu apoio de uma 

especialista em Educação Especial para atuar com a estudante quando possível.  

Refletindo sobre sua história de vida escolar, mencionou a ausência de apoio como 

fator preponderante para a dificuldade enfrentada. Segundo a aluna:  

[...] sempre teve a dificuldade de alguém ajudar, ditar [...] teve dia 
que não teve alguém [...] teve gente que não quis e estas coisas 
desanimam [...] isso desanima. É claro, a questão de você não ter 
nenhuma ajuda assim. 
 

Em relação ao futuro, sinalizou: “Ah! eu sempre gostei de estudar e eu quero 

assim ir longe mesmo, eu também, assim, sonho em ser professor de faculdade e tal 

[...] eu quero fazer os cursos”. 

 

E4) Ana: Tinha dezessete anos, solteira, não trabalhava, residia com a avó, no 

bairro de Ponte dos Carvalhos, juntamente com três irmãos e os tios. Seus pais 

moravam em outro bairro do mesmo município. A família vivia com uma renda acima 

de dois e meio salários mínimos, provenientes do benefício recebido pela 

entrevistada e da aposentadoria da avó. Durante o período da pesquisa, estudava 1º 

ano do Ensino Médio em uma escola no bairro em que residia. Contava com o apoio 

do AEE. Tinha baixa visão congênita causada por Glaucoma. Não fez Educação 

Infantil. 

Iniciou o Ensino Fundamental aos oito anos de idade, sendo reprovada uma 

vez no 3º ano (antiga segunda série). Em relação aos motivos desta retenção, 

relatou: “Não conseguia aprender porque os professores não se importavam comigo, 

não me davam atenção”.  

Compartilhou ainda sobre seus primeiros anos na escola: 

 

De primeira à quarta série não foi bom [...] bom não [...] porque, 

assim, a professora não se importava muito comigo, e eu tinha que ir 

no quadro(sic), para não forçar minha vista e poder [...] enxergar 

para daí voltar e escrever no caderno, é realmente, era muito difícil. 

 

Em relação a seu futuro acadêmico, disse que pretendia fazer faculdade e se 

formar em jornalismo.   

 

E5) Vânia: Tinha dezenove anos, solteira, residia com a mãe e a irmã no bairro 

da Charneca. Sua família sobrevivia com uma renda de, aproximadamente, dois 
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salários mínimos, provenientes do benefício que a entrevistada recebia e do trabalho 

informal da mãe. Durante o período da pesquisa, estudava no 1º ano do Ensino 

Médio em uma escola no centro do Cabo de Santo Agostinho, aproximadamente a 

cinco km de sua residência. Tinha deficiência Intelectual e não contava com o apoio 

do AEE. Fez a Educação Infantil em escola privada do bairro, contudo, iniciou o 

Ensino Fundamental aos nove anos de idade em sala especial da rede pública, 

permanecendo até o 5º ano. Foi retida três vezes, sendo duas no 5º e uma vez no 6º 

ano, porém, nunca pensou em desistir de estudar. Segundo ela:  

Eu nunca pensei em desistir de estudar [...] Sempre gostei [...] o 

momento que mais gostei foi no CAIC [...] todo mundo bagunçava 

muito quando os professores saíam [...] eu gostei muito de lá. 

 

Em relação ao futuro, pensava, ao terminar o Ensino Médio e em se inserir no 

mercado de trabalho. 

 

E6) Rodolfo: Tinha 23 anos de idade, solteiro, filho único de pais separados, 

residia com a mãe no centro do Cabo de Santo Agostinho. A família sobrevivia com 

uma renda de aproximadamente dois salários mínimos, proveniente do benefício 

recebido pelo entrevistado e do salário da mãe, que era empregada doméstica. 

Durante o período da pesquisa, estudava 1º ano do Ensino Médio, em uma escola 

próxima a sua residência. Tinha deficiência intelectual. Segundo relato oral fez 

Educação Infantil e iniciou o Ensino Fundamental aos sete anos, sendo reprovado 

durante sete anos. Foi para uma sala especial, porém, pediu à mãe para sair por 

não se enquadrar com os demais estudantes. Segundo ele: 

 

(E) Eu queria sentir [...] outra gente [...] uma pessoa normal [...] eu 

queria ver se ia dar certo [...] 
(P) Você achava que estar junto dos outros alunos com deficiência 
não era bom para você? 

(E) Sim [...] não era bom. 

 

Pela documentação oficial, fez Supletivo em 2007 (2º ao 5º ano), ingressando 

em seguida nos anos finais do Ensino Fundamental em sala regular. Sobre sua 

história de vida escolar, o que o incomodava era não saber ler e escrever, 

 

[...] eu não sei ler [...] não sei escrever [...] quero fazer tudo sozinho 
e não posso [...] 
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(P) Isso te deixa triste? 

(E) Sim [...] dá vontade de desistir. 

 

Sobre seu futuro profissional e acadêmico, disse que ainda não se decidiu, 

estava pensando. 

 

E7) Mariana: Tinha 23 anos, solteira, residia com a mãe e dois irmãos, no 

bairro da Charnequinha, no município do Cabo de Santo Agostinho. A família 

sobrevivia com uma renda de, aproximadamente, dois salários mínimos. Durante o 

período da pesquisa, estudava no 1º ano do Ensino Médio em uma escola a uma 

distância de quatro quilômetros de sua residência. Tinha deficiência intelectual. 

Segundo seu relato oral, não fez Educação Infantil, iniciou seus estudos aos nove 

anos de idade, foi reprovada algumas vezes (não lembra quantos anos), e ficou um 

ano sem estudar, pois “os professores não tinham paciência para me ensinar e eu 

não aprendia”. Nos documentos oficiais, consta que fez Supletivo em 2007 (2º ao 5º 

ano), ingressando em seguida nos anos finais do Ensino Fundamental em sala 

regular. Sobre o início de sua vida escolar, relatou: 

 

De primeira à 3ª série não foi muito bom não [...] tinha dificuldade de 

aprender [...] os professores não tinham paciência comigo... Na 

segunda série, repeti muitas vezes [...] as professoras diziam que eu 

era burra [...] ficava triste [...] na terceira série também [...] com isso 

deixava muito de ir para a escola [...] gazeava aula [...] na quarta 

série fui para o CAIC [...] aí foi bom [...] a professora disse: vou te 

ajudar a aprender [...] você vai ler [...] fiquei perto dela [...] era sala 

especial [...] poucos alunos [...] e fui aprendendo meu nome [...] a 
ler. 

 

Sobre seu futuro acadêmico e profissional, respondeu: “Até agora eu não sei 

[...]” 

E8) Dione: Tinha vinte anos, solteira, residia com os pais e uma irmã no bairro 

de Ponte dos Carvalhos, município do Cabo de Santo Agostinho. Sua família 

sobrevivia com uma renda de, aproximadamente, dois salários mínimos. No 

momento da pesquisa, estava fazendo 2º ano do Ensino Médio em uma escola a 

dez quilômetros de sua residência. Tinha deficiência auditiva, não oralizava e falava 

LIBRAS. Fez Educação Infantil em uma escola privada do bairro em que residia, 

iniciando o Ensino Fundamental aos nove anos, estudando em sala regular até o 4º 

ano, quando foi inserida em uma sala especial. Tinha histórico de duas retenções, 
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uma no 4º e outra no 5º ano. Em relação às principais barreiras que atrapalhavam 

sua aprendizagem, afirmou: 

 

Os professores, por exemplo [...] sentam, ficam  falando, falando e 

não entendem que os surdos são diferentes, que é difícil perguntar 

[...] os intérpretes ficam calados [...] se o intérprete faltou, os 

professores ficam falando e não nos dão atenção [...] não 

entendemos nada [...] aí o surdo tem que ficar olhando o que está 

escrito no quadro [...] é uma confusão muito grande, é muito difícil. 

 

Para que escola se torne mais acolhedora, sinalizou: 

 

[...] que os surdos fossem aprovados e que houvesse mais interação 
entre professores e alunos surdos, que tivesse troca, que os 
problemas fossem minimizados entre surdos e ouvintes, que os 
intérpretes não faltassem, fossem mais frequentes, pois, às vezes, o 

professor fica falando e o intérprete não veio [...] e fica uma confusão 
medonha, perdemos os assuntos e não conseguimos aprender. E 
que o professor seja mais paciente. 

 

Sobre seu futuro profissional e acadêmico, disse que  pretendia fazer 

faculdade.  

 

E9) André: Tinha 21 anos, casado, residia em uma casa cedida pelo sogro, no 

bairro da Charneca, município do Cabo de Santo Agostinho. Sobrevivia com uma 

renda de dois salários mínimos, provenientes do benefício que recebia e do trabalho 

informal. No momento da pesquisa, estava cursando o 2º ano do Ensino Médio em 

uma escola distante, aproximadamente cinco quilômetros de sua residência. 

Possuía deficiência auditiva e era bilíngue (oralizava e falava LIBRAS). Não fez 

Educação Infantil. Pelos documentos oficiais, iniciou o Ensino Fundamental, aos 

nove anos de idade, contudo, pelo relato oral, retratou o início nesta etapa como 

tendo acontecido antes dos nove anos, iniciando em sala regular, sendo após, 

inserido em uma sala especial. Foi reprovado duas vezes, no 3º e 5º ano 

respectivamente. Sobre o início de sua vida escolar, relembrou: 

 

[...] era pequeno na escola [...]. Era muito bagunçado [...] Eu estava 

usando aparelho e eu não gostava do aparelho não [...] os meninos 

ficavam mangando de mim [...] a professora mandava eu escrever 

[...] dizia “faz o texto poema” [...] eu dizia: “eu não sei [...] Como é o 

texto poema? Eu não sei não!” Ela dizia: “Faça!” Eu tava  
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aprendendo [...] ainda não sabia [...] eles reclamavam muito comigo, 

não entendia que eu não sabia [...] me chamavam de burro. Aí eu 

comecei a faltar e a ficar me escondendo [...] eu estudava em duas 

escolas, no Andrade de manhã e, à tarde, no CAIC, eu só ia à tarde 
para o CAIC, pois lá eu ficava junto com os surdos e fui aprendendo 
a ler. Até que minha mãe me deixou só lá. 

 

Em relação à dificuldade em aprender na sala regular, sinalizou: “os 

professores não se interessam em se comunicar conosco [...] não se preocupam em 

nos explicar [...] só entregam o papel e dizem: “toma” [...] ou colocam no quadro e 

“blá, blá, blá” [...] é muito difícil estudar.” 

No que diz respeito ao futuro profissional e acadêmico, afirmou que pretendia 

fazer faculdade, contudo, ainda não havia definido que curso gostaria de fazer. 

 

E10) Leandro: Tinha dezoito anos, solteiro, residia com a mãe no centro do 

Cabo de Santo Agostinho. A família sobrevivia com uma renda de três salários 

mínimos, provindas do benefício recebido pelo entrevistado e do salário da mãe, que 

trabalhava como operária em uma firma no município. No momento da pesquisa, 

estudava o 2º ano do Ensino Médio em uma escola próxima à sua residência. Tinha 

deficiência auditiva e falava LIBRAS. Fez Educação Infantil, iniciando o Ensino 

Fundamental aos sete anos de idade, em sala especial, onde permaneceu até o 5º 

ano, logo após foi inserido na sala regular. Passou pela experiência de retenção por 

duas vezes no 4º ano. Sobre essa retenção, nos falou: 

 

Eu estudei da alfabetização até a quarta série, foi boa [...], contudo, 

na terceira série a professora não investiu muito em nós [...] fui 

reprovado duas vezes [...] mas depois me recuperei; [...] Ela 

conversava muito [...] escrevia muito no quadro [...] explicava muito 

pouco [...] ficava sentada [...] os testes também não eram muito 

claros [...] aí a gente não aprendeu muita coisa não. 

 

Em relação a seu futuro profissional e acadêmico, disse que pensava em fazer 

Arquitetura. 

 

E11)  Maria: Tinha dezessete anos, residia com a mãe e a irmã no bairro de 

Ponte dos Carvalhos, município do Cabo de Santo Agostinho. A família se 

sustentava com uma renda acima de três salários mínimos. No momento da 

pesquisa, estava no 1º ano do Ensino Médio em uma escola estadual no centro da  
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cidade, distante, aproximadamente, dez quilômetros de sua residência. Tinha 

deficiência auditiva severa, oralizava, sendo usuária de prótese com a qual se 

adaptava muito bem. Fez Educação Infantil e iniciou o Ensino Fundamental aos sete 

anos de idade, passando pela experiência de retenção no 6º ano, momento em que 

perdeu o pai, seu grande incentivador. Estudou a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental em escola privada, na sala regular. Em relação à sua experiência nos 

primeiros anos de escolarização afirmou: “eu era muito inteligente. E tenho boas 

lembranças [...] mas os professores não me ajudavam muito [...] só minha família [...] 

e isso se deu até a 8ª série5. O apoio da minha família foi fundamental”. 

Em relação ao seu futuro profissional e acadêmico disse que pretendia “chegar 

à universidade, fazer engenharia. É isso que quero”. 

 

E12) Carlos: Tinha dezoito anos de idade, solteiro, residia com os pais no 

bairro de Guarapu, município do Cabo de Santo Agostinho. Trabalhava na fábrica 

SAPEKA Indústria e Comércio de Fraldas Descartáveis LTDA, no Polo Industrial de 

Suape, recebendo um salário mínimo. Sua família sobrevivia com uma renda de, 

aproximadamente, dois salários mínimos. No período da realização da pesquisa, 

estava cursando o 2º ano do Ensino Médio em uma escola no centro do Cabo. Tinha 

deficiência auditiva e falava LIBRAS. Fez Educação Infantil, iniciando o Ensino 

Fundamental aos oito anos de idade em sala especial. Experienciou a retenção em 

três momentos, sendo uma no 3º ano e duas vezes no 5º ano. Estudou na 

modalidade EJA em 2010, cursando o módulo correspondente ao 8º e 9º ano. Ao ser 

indagado sobre um conselho aos professores para melhor ensinar aos estudantes 

com deficiência, disse: 

 

O surdo precisa estudar, e os professores precisam ajudar, porque 

os surdos não aprendem igual aos ouvintes. [...] O professor precisa 

ajudar porque ele é ouvinte, se aproximar mais, aprender um pouco 
de LIBRAS para se comunicar conosco, facilitar a aprendizagem do 
português para o surdo e compreender a LIBRAS, pois, muitas 
vezes, o intérprete sai cedo, ou não vem, e o professor não se 
comunica conosco. 

 

                                                             
5
  Hoje 9° ano. 
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Para que a escola se torne mais acolhedora e propícia para a aprendizagem, 

sugeriu: “deveria ser ensinado LIBRAS aos ouvintes para facilitar a comunicação. Eu 

gostaria também de ser visto também como uma pessoa como qualquer outra”. 

Em relação a seu futuro profissional e acadêmico, disse que pretendia fazer 

faculdade, contudo, não sabia ainda o curso que iria fazer. 

 

E13) Anita: Tinha 22 anos, casada, residia com o esposo na casa da sogra no 

bairro de Ponte dos Carvalhos. A família sobrevivia com uma renda de, 

aproximadamente, dois salários mínimos. No momento desta pesquisa, cursava o 2º 

ano do Ensino Médio em uma escola que ficava, aproximadamente, a 10 

quilômetros de sua residência. Tinha deficiência auditiva e falava LIBRAS. Sua 

história de vida escolar iniciou-se a partir do relato oral, pois, na escola em que 

estudou, o Ensino Fundamental não constava em seu histórico escolar até o 4º ano, 

apesar de, em sua memória, se reportar a esta instituição como a única em que 

estudou. Não fez Educação Infantil, iniciando o Ensino Fundamental aos onze anos 

de idade. Por motivo de mudança de localidade, foi morar em outro município, ficou 

sem estudar por dois anos, sendo matriculada no 5º ano na sala especial de 

Educação para Surdos. Do 6º ao 9º ano, estudou em sala regular. Sobre sua vida 

escolar, relatou: 

 

Eu lembro que, quando era pequena, a minha mãe não me levava 
para a escola porque ela estava procurando, procurando, uma escola 
para mim e não encontrava, não tinha. Aí, um dia, ela encontrou a 
Zélia, começou a conversar, e Zélia começou a explicar. Aí ela me 
levou para o CAIC. Lá, fui aprendendo normal, fui aprendendo 
comunicação e hoje sou uma pessoa muito feliz. E continuei na 
escola crescendo e com minha família, normal. 

 

Ao ser indagada sobre um conselho que diria para um professor sobre como 

ensinar melhor tais estudantes com deficiência, sinalizou: 

 

Eu aconselharia o professor a aprender um pouco de LIBRAS 
compreender a estrutura da LIBRAS élei, ser tratado com respeito às 
suas diferenças e os professores não estão fazendo isso, né? Então, 

eu fico muito feliz em ensinar e que os alunos aprendam [...] eu 

quero que os profissionais da educação, futuramente, busquem essa 

troca [...] essa aprendizagem. 
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Em relação ao seu futuro profissional e acadêmico, relatou que pensava em 

fazer uma faculdade, contudo, não sabia que curso fazer. 

 

E14) Eduardo: Tinha dezoito anos, solteiro, residia com a mãe no bairro de 

Ponte dos Carvalhos, município do Cabo de Santo Agostinho. A família sobrevivia 

com a renda de um salário mínimo e meio, proveniente do benefício que o 

entrevistado recebia. Trabalhava informalmente como cabeleireiro. No período da 

pesquisa, estava cursando o 2º ano do Ensino Médio em uma escola a, 

aproximadamente, dez quilômetros de sua residência. Tinha deficiência auditiva e 

fazia uso da LIBRAS para se comunicar. Fez Educação Infantil em uma escola 

privada do seu bairro, contudo, só deu início ao Ensino Fundamental com nove anos 

de idade em sala especial, inserindo-se na sala regular a partir do 6º ano. Teve 

experiência de retenção uma vez no 3º ano, e outra no 2º ano do Ensino Médio, e 

fez EJA nos anos finais do Ensino Fundamental, equivalente ao 8º e 9º anos. Sobre 

o início de sua escolarização, relatou: 

 

Eu tenho a lembrança do meu passado, quando eu era pequeno. Eu 
tinha mais ou menos  quatro anos e comecei a estudar em Ponte dos 
Carvalhos, não tinha escola de surdos e era muito difícil junto com os 
ouvintes, me sentia discriminado, foi muito difícil. Com  seis anos, eu 
fiquei olhando e vi alguns surdos indo para a escola, eu perguntei 

onde eles estudavam [...] eles falaram que no CAIC e que lá tinha 
professores de surdos. Era um ambiente diferente para mim, era 
emocionante. Eu cheguei tímido, mas, aos poucos, fui aprendendo, e 
depois fui para a segunda série. Fui reprovado, minha mãe me bateu 
muito, porque eu tinha que estudar para, futuramente, melhorar de 
vida. O tempo foi passando e eu fui sendo aprovado, apesar de em 
Português ser muito difícil. 

 

Em relação a como uma escola pode ser mais acolhedora com os alunos, 

aconselhou: “acredito que trabalhar para diminuir a discriminação [...] respeitar as 

diferenças!” 

Sobre seu futuro acadêmico e profissional, afirmou: “Talvez fazer 

Administração. Estou pensando.” 
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2.6.2 Resumo analítico  

 

Fazendo um resumo sobre o que acabamos de descrever, percebemos que os 

dados demonstram que, entre os estudantes, a faixa etária variou entre dezesseis e 

28 anos de idade. Apenas três trabalhavam, sendo que, formalmente, apenas um 

estava inserido no mercado de trabalho. A maioria residia com a família de origem, e 

destes, três diferiam: um morando em sua residência, uma na casa da sogra e uma 

com a avó. 

Quanto ao tipo de deficiência, um possuía deficiência física congênita, dois 

possuíam deficiência visual (uma com cegueira adquirida com oito anos de idade por 

problemas congênitos, e outra com baixa-visão devido a um glaucoma). Havia, 

ainda, três estudantes com deficiência intelectual e oito com deficiência auditiva, os 

quais falavam em LIBRAS, dois usavam próteses, sendo um bilíngue e outro só 

oralizava. 

A renda salarial dos familiares variava de um e meio a três salários mínimos, 

sendo apenas um que destoava, recebendo valores mais elevados. 

Em relação à escolarização, cinco frequentavam o 1º ano do Ensino Médio, 

oito o 2º ano e um o terceiro ano. 

Além dessas informações, as vozes dos estudantes, há muito silenciadas pela 

própria história de vulnerabilidade deste grupo,  apresentam-nos outras sobre as 

quais agora iremos refletir, haja vista que elas nos fornecem subsídios para o 

diálogo com nossa pergunta de pesquisa, ou seja, qual a relação entre a avaliação 

e o fluxo escolar dos estudantes com deficiência? 

Ao fazermos uma breve análise das falas dos sujeitos em relação a seu início 

de escolarização, percebemos que sua história de vida reflete um pouco da própria 

luta das pessoas com deficiência, que sempre encontraram em sua trajetória 

dificuldades e barreiras a serem superadas. Barreiras sociais, atitudinais, 

comunicacionais, pedagógicas, entre outras, que se projetam diretamente em sua 

vida escolar. 

Em sua maioria, não foi fácil a inserção destes estudantes no universo da 

escolarização. Todos, ou entraram tardiamente na escola, em relação aos 

estudantes sem deficiência, ou tiveram, em seu percurso, experiências de retenção 

ou mesmo de evasão escolar. Ou seja, em relação aos estudantes sem deficiência, 
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os estudantes com deficiência já entraram na escola com defasagem de, 

aproximadamente, dois anos de diferença. 

Como docentes, sabíamos que tais situações aconteciam, principalmente pela 

concepção segregacionista existente na época, pois a data de escolarização da 

maioria desses estudantes incide no final da década de 1990, quando estavam se 

iniciando as políticas afirmativas de inclusão. Até então, a concepção defendida era 

a de que as pessoas com deficiência só deveriam estudar em escolas especiais, que 

eram poucas, e, muitas vezes, distantes da residência ou do município em que a 

maioria habitava.  

Nesse contexto, as escolas regulares não se viam na obrigatoriedade de 

matricular tais estudantes, uma vez que, mesmo que a nossa Constituição (BRASIL, 

1988) assegurasse a educação para todos os cidadãos, e a LDBN (Brasil, 1996a) 

garantisse tal atendimento, o termo, preferencialmente sinalizado nesta última, era 

utilizado com um teor optativo. Essa opção era a justificativa usada por muitas 

escolas como desculpa para a não aceitação das pessoas com deficiência em seu 

quadro de estudantes, alegando não ter estrutura física nem pedagógica para lidar 

com tais estudantes.  

Tais atitudes já eram consideradas crime, pois, de acordo com a lei nº 7853 

(BRASIL, 1989), que dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência, era crime 

recusar, suspender, adiar, cancelar ou extinguir a matrícula de um estudante com 

deficiência por causa de sua deficiência, em qualquer curso ou nível de ensino, seja 

na rede pública ou privada. Vale ressaltar que a pena pode variar de um a quatro 

anos de prisão, mais multa. Contudo, o desconhecimento deste dispositivo legal e o 

preconceito partilhado entre escola e família, este instituído socialmente em relação 

a esses estudantes, configurava-se como uma baixa expectativa em relação a estes 

sujeitos, o que levou muitas famílias a desistirem na primeira recusa, ou mesmo a 

não procurarem tais instituições. 

Essa situação de recusa e de não pertencimento destes cidadãos no ambiente 

escolar tem sua historicidade fomentada dentro do próprio construto sociocultural, 

fazendo parte da concepção de incompletude, doença e incapacidade de 

aprendizagem desses indivíduos. Esses sentimentos são internalizados devido às 

atitudes negativas que muito de nós nutríamos, e ainda nutrimos, para com esses 

estudantes, as quais se refletem na forma como os vemos, influenciam diretamente 
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o nosso juízo de valor em relação a eles e, assim, consequentemente, na forma 

como os avaliamos (FREITAS, 2003). 

Não obstante, mesmo que esse cenário de exclusão educacional ainda se 

constitua em uma realidade, também faz parte dessa realidade a existência 

sistemática de desdobramentos das diretrizes internacionais e da Política Nacional 

de Inclusão acerca do acesso da PcD ao processo de escolarização. Mesmo que de 

forma insipiente, já vemos mudanças em nossa sociedade, como o fato de algumas 

pessoas com deficiência chegarem ao Ensino Médio hoje. Tal situação é nova, e é 

decorrente de lutas históricas, merecendo a nossa atenção para a forma como foi se 

construindo e está sendo concretizada no momento atual, fato no qual nos 

deteremos em aprofundar no próximo capítulo. 
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3 ESTUDOSOBRE OS PROCESSOS AVALIATIVOS E A PROMOÇÃO ESCOLAR 

DOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA 

 

Somos seres heterogêneos e nos distinguimos uns dos outros 
nas nossas diferenças, no nosso modo de agir, pensar e intervir 
na realidade, construindo e reconstruindo respostas lógicas de 
acordo com o que nos convier e com o que os nossos 
pensamentos prévios e ideológicos nos conduzirem. O padrão, 
então, não é algo que começa nem termina em si, existem 
fatores intensos e variáveis que configuram esse pensamento 
(TEIXEIRA & NUNES, 2008, p.136). 

 

3.1 Escolarização dos estudantes com deficiência 

 

Este capítulo discute sobre o processo educacional das pessoas com 

deficiência na Educação Básica.  O argumento central para essa discussão é de que 

o direito à educação configura-se como um dos Direitos Universais de todo o ser 

humano, devendo isso acontecer nas mais diversas esferas sociais, e, entre essas 

esferas, encontramos a escola. Como instituição criada como espaço para a 

formalização de saberes, esta instituição constitui-se em um lugar de direito de 

todos, independentemente de situação econômica, credo, cor e condição física ou 

patológica. (BRASIL, 1988; BRASIL, 1996a). 

Mais do que a garantia de que a escola deve constituir-se em lugar de todos, 

defendemos, neste trabalho, que todos são capazes de aprender. A condição básica 

para isso é que o trabalho formativo ocorra de modo a proporcionar os mecanismos 

e estratégias pedagógicas adequadas ao processo de aprendizagem de todos os 

estudantes, bem como processos avaliativos que alvitrem atingir tais objetivos.  

Para que isso ocorra, a Educação Básica, etapa inicial para o acesso ao saber 

letrado, precisa estar atenta às atuais demandas sociais, buscando assegurar o 

acesso à continuidade exitosa de estudos a todos, oferecendo as condições 

necessárias para que a aprendizagem venha, de fato, a acontecer, conforme 

apontam os artigos 205 e 206 da Constituição Federal. (BRASIL, 1988).  

Como outras instituições sociais, a escola está inserida em um contexto 

histórico-social e possui intencionalidade, esta que cria e naturaliza categorias, 

produz campos de saberes, ordena conhecimentos, normatiza condutas e 

rendimentos escolares, enfim, torna-se (re) produtora de um único modelo de aluno, 

renegando o direito de a ela pertencer como sujeitos aprendentes aqueles que se 
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desviam desse modelo, entre eles, os estudantes com deficiência que, até hoje, 

ocupam, nesse espaço social, o lugar de invisibilidade. 

Tal invisibilidade, herança dos anos de ausência dessas pessoas no diversos 

espaços sociais, e resultado da prática ostensiva de atitudes negativas, impulsiona, 

no imaginário social, o sentimento de exclusão dessa parcela da população da 

sociedade. Assim, a sociedade, ao considerar as pessoas com deficiência como 

sendo incapazes de conviver, de produzir como os demais, nutre a crença de que 

elas não conseguem aprender e faz com que essa percepção se instale na escola e 

fora dela, trazendo danosas consequências à vida escolar e social dessas pessoas. 

Ao tratar sobre isso, Ferreira (2009, p. 221-222) comenta: 

 

A ignorância geral sobre o potencial das pessoas com deficiência 
(vistas como uma ‘entidade’ sem características individuais) e a 
crença na sua ‘incapacidade’ reinaram soberanas acima da lei que 
garante seus direitos à educação, as necessidades deste grupo 
social jamais ganharam visibilidade e, consequentemente, nunca os 
sistemas educacionais se modificarão para acomodá-los e para criar 
os serviços necessários à sua educação. 

 

Tal situação de invisibilidade foi percebida por nós no momento em que nos 

inserimos no campo empírico da pesquisa, em busca de mapear as escolas para 

este trabalho. 

No que concerne às escolas em que não constavam em seu quadro de 

discentes estudantes com deficiência, quando questionamos a direção ou o pessoal 

que trabalha na secretaria sobre a questão, a resposta negativa veio de maneira 

automática. Contudo, nas instituições de ensino que apresentavam em seu quadro 

tais estudantes, houve um verdadeiro movimento em busca de saber quem e 

quantos eram os estudantes com deficiência, pois a comunidade escolar tinha 

ciência de que esses estudantes estavam lá, mas ela não sabia indicar quem, 

quantos eram e em que salas estavam inseridos, tornando-se esse fato uma 

problemática à parte a ser enfrentada e resolvida. 

Primeiramente, das cinco escolas dentro dos critérios para serem campo de 

pesquisa, tivemos que visitar todas mais de uma vez para obter os dados 

necessários. Dessas, os principais motivos para justificar a demora eram que tais 

informações concentravam-se apenas nas mãos de um integrante da escola, o qual 

não se encontrava no estabelecimento escolar, ou os profissionais presentes 
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simplesmente não sabiam em que sala se encontravam tais estudantes, 

necessitando de tempo para sua localização. Entretanto, notamos que tal situação 

perpassa a questão burocrática e adentra o contexto da sala de aula, como nos foi 

relatado pelos próprios estudantes: 

 

Tem professores que fazem assim [...] de matemática, esse mais 

esse [...] é tal, você pega esse, pega esse [...] não fala o que tem no 

quadro, como se eu não estivesse lá! (Bruna - 3º ano). 
 
No meu caso mesmo, os professores só vieram olhar para mim 
quando eu saí de uma escola e vim fazer a oitava em outro colégio, 
aí foi quando eu fiz a oitava série em outro colégio, aí quando os 

professores gostavam mais de mim [...] e começaram a chegar perto 

de mim [...] você vai ter que fazer assim. Na verdade, da primeira à 

sétima foi difícil [...] (Ana - 1º ano). 

 
Eu era, sei lá [...] não sei nem explicar [...] em alguns momentos 

invisível na escola [...] ninguém se importava comigo [...] não se 

aproximavam [...] não queriam fazer trabalho (Maria – 2º ano). 

 

Ainda pudemos constatar situações de tutela destes estudantes à pessoa da 

especialista em Educação Especial, ou seja, ficou clara a postura da escola em 

evidenciar que o estudante era “da especialista” e não da escola, uma vez que, ao 

ser comunicado na secretaria o motivo da visita, fomos informados de que só quem 

saberia nos fornecer tais informações sobre os estudantes com deficiência seria a 

especialista em Educação Especial. 

De todas as escolas visitadas, apenas em uma a equipe gestora demonstrou 

conhecer quem eram os estudantes com deficiência inseridos nas salas regulares.  

Nesta, vale destacar que o gestor não apenas sabia como identificava todos pelo 

nome. Contudo, chamava-os de “seus filhinhos”, “aqueles com quem ninguém 

poderia mexer”. 

Tais atitudes, que vão da invisibilidade ao assistencialismo para com o 

estudante com deficiência, têm seus fundamentos na própria história da pessoa com 

deficiência, processos alimentados pela sociedade desde os primórdios da 

humanidade. Na escola, a consequência de tais processos, dentre outras, é a 

ineficiência de se estabelecer uma avaliação justa e que seja utilizada a serviço do 

aprendente. 

Neste contexto, urge não apenas visibilizar o estudante com deficiência, 

acreditar nas potencialidades dele, mas como disse Hofmann (2005), confiar na 
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possibilidade de esses estudantes construírem suas próprias verdades e a 

valorização de suas manifestações e interesses. Para que possamos atingir a 

avaliação nesse tom de respeito às idiossincrasias e potencialidades dos 

estudantes, precisamos nos despir dos juízos de valor que acarretam a 

invisibilização, a tutela ou a superproteção do sujeito, pois para Lima, Lima e Moura 

(2007, s/p): 

 

[...] na educação, um professor pode facultar ou dificultar mais ou 

menos o aprendizado de uma criança, caso sua fala (do professor, 
enquanto mediador do conhecimento) reflita preconceitos a respeito 
da capacidade do aluno a sua frente. 

 

O mais grave é que tais atitudes não são manifestas apenas nas falas. Muitas 

vezes, o preconceito, a discriminação e o sentimento de menos valia, 

socioculturalmente construídos em relação a esses estudantes, têm se manifestado 

implicitamente, camuflados em ações como as que nos foram relatadas pelas 

estudantes, atitudes  que se instituíram dentro da própria História da humanidade. 

Especificamente no período histórico que denominamos Antiguidade, alguns 

povos permitiam torturar, perseguir, matar, descartar todos aqueles que nascessem 

com deficiência, sendo estes tratados como um objeto ou um animal (GUGEL, 

2010). Essa concepção modificou-se com o surgimento do Cristianismo que, a partir 

da dicotomia corpo/alma, produz uma nova concepção a respeito das pessoas com 

deficiência, as quais, antes, eram condenadas ao extermínio devido à crença de que 

o corpo era o templo da alma e de que nada se poderia fazer contra ele (PESSOTTI, 

2003, apud BARROS, 2008).  

Residia nesse ideário à noção de que a deficiência era o resultado da influência 

demoníaca, ou ainda, instrumento divino para o exercício da caridade entre os 

homens (ASSIS, 2009), o que se configurou como sendo a origem de vários 

estigmas em relação às PcD, reforçando o caráter deficitário, disfuncional e falho 

atribuído a elas. 

A partir do século XVI, as PcD passaram a ser objeto de interesse da medicina. 

Contudo, esse interesse era ainda escasso e o atendimento era direcionado apenas 

às PcD filhas da nobreza. Mesmo possuindo essa condição social, essas pessoas 

que nasciam com alguma deficiência eram colocadas em lugares segregados ou em 

hospitais, já que a concepção de incompletude, de doença, de falta, de 
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periculosidade, justificaria o afastamento da sociedade. Tal atitude se explicaria, 

segundo Mazzota (2005, p.16), por se constatar que  

 

[...] até o século XVIII, as noções a respeito da deficiência eram 
basicamente ligadas a misticismo e ocultismo, não havendo base 
científica para o desenvolvimento de noções realistas. O conceito de 
diferenças individuais não era compreendido ou avaliado. 

 

Após o século XVIII, surgem em todo o mundo asilos, hospitais psiquiátricos e, 

posteriormente, instituições especializadas e escolas especiais, essas últimas em 

regimes de Escolas-casas, retirando os estudantes do convívio social e familiar 

(SANTIAGO, 2003). Tais ações iniciaram-se principalmente na Europa, e se 

expandiram, primeiramente, nos Estados Unidos e no Canadá, sendo adotadas 

posteriormente, em outros países, inclusive no Brasil (MAZZOTA, 2005). Neste 

período, a questão da educabilidade das pessoas com deficiência foi vista como 

possibilidade concreta, com os estudos de pessoas como Staid, Seguin e, 

posteriormente, Montessori.  

Esse movimento em torno das PcD passou a ser conhecido na literatura como 

segregacionista. Só depois de um processo de atendimento nessas instituições, 

essas pessoas eram avaliadas e, se consideradas educáveis, eram direcionadas às 

escolas regulares. 

Neste modelo de educação, o objetivo era normalizar as pessoas, sendo 

necessário transformá-las para se adequarem à sociedade, uma vez que eram 

percebidas como pessoas inferiores, doentes em relação aos demais, denominadas 

então como “excepcionais” (GODOY, 2002). 

Tal situação de segregação proliferou-se até a década de 60 quando, na 

Europa, mais precisamente nos países nórdicos, questionaram-se as práticas 

sociais e escolares de segregação (MANTOAN, 2006). Contudo, ainda hoje 

encontramos imbricadas tais práticas de segregação em muitas organizações 

escolares. 

Em relação ao campo empírico de nossa pesquisa, encontramos na 

organização administrativa uma polarização das escolas para o atendimento dos 

estudantes com deficiência, ou seja, mesmo tendo escolas perto das residências, 

foram escolhidas algumas no município para o atendimento destes estudantes, 

necessitando que vários deles se deslocassem de sua comunidade de origem para 
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estudarem em outras localidades, mesmo morando próximos de uma unidade de 

Ensino Médio. Outro vestígio do modelo segregacionista diz respeito à tendência de 

colocar todos em uma mesma sala de aula. 

Ao questionar a especialista em Atendimento Educacional que atende em uma 

dessas escolas sobre o motivo de tal organização, ela nos falou que foi estabelecido 

que os estudantes surdos do mesmo ano do Ensino Médio, estudassem em uma 

única sala devido à necessidade de intérprete e, ao mesmo tempo, para estimulá-los 

à prática da LIBRAS. Mas, quando questionada em relação aos estudantes com 

deficiência intelectual, a profissional não soube o que responder. 

Percebemos também que tal organização de polarização de escolas para o 

recebimento dos estudantes com deficiência fere o próprio Estatuto da Criança e do 

Adolescente (BRASIL, 1990), Art. 53, inciso V, no que se refere à garantia de 

“acesso à escola pública e gratuita próximo a sua residência”. 

A inobservância dessa recomendação impossibilita aos estudantes o 

recebimento do apoio necessário para sua efetiva aprendizagem, conforme 

pudemos observar em nossa pesquisa. Em uma das escolas, observamos a 

situação vivenciada por uma estudante surda (E3- Laura) que não possuía o 

conhecimento da LIBRAS porque em sua escola não havia tal atendimento, nem em 

seu bairro havia uma escola com Atendimento Especializado. O fato de sua família 

não ter condição de levá-la para o centro do município, onde havia tal serviço e o 

intérprete na sala, limitava sua aprendizagem, não fazendo valer a da Lei n° 10.845 

(BRASIL, 2004), a qual institui o Programa de Complementação ao Atendimento 

Educacional Especializado às PcD, em todas as unidades educacionais que tenham 

em seu corpo discente tais estudantes.  

Esta adolescente oralizava com dificuldade. Ela afirmou que um dos problemas 

enfrentados em sua aprendizagem era não entender os seus professores e que em 

momentos de avaliações “solicita que sua colega faça com ela”.  

Encontramos, também, na mesma localidade, uma estudante cega que, por 

não ter na escola de seu bairro o Atendimento Educacional Especializado (AEE), se 

deslocava para o centro do município em um percurso de quinze km, tendo como 

guia sua mãe, que permanecia na escola durante todo o tempo em que sua filha 

estava em aula. Tais situações relatadas colocam na pessoa com deficiência toda a 

responsabilidade de se adaptar ao contexto social, essa situação encontrando 

respaldo no movimento integracionista que emergiu no final da década de 1970. 
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Este movimento, denominado de “integração social”, começou a procurar 

inserir as pessoas com deficiência na sociedade e, consequentemente, no contexto 

escolar. Essa nova abordagem teve como molas propulsoras o princípio de 

normalização e de mainstreaming (SASSAKI, 1997). O princípio de normalização, 

segundo Sassaki (1997, p. 32), tem “como pressuposto básico a ideia de oferecer às 

pessoas com deficiência, modos e condições de vida o mais semelhante possível ao 

resto da sociedade”. Já o de mainstreaming, “correspondia ao que hoje 

consideramos integração de crianças e jovens que conseguem acompanhar aulas 

comuns sem que a escola tenha uma atitude inclusiva”.  

Tais concepções apresentam-se falhas, por proporcionarem apenas o acesso 

de alguns estudantes às escolas regulares, de acordo com a sua capacidade, 

devendo cada sujeito adaptar-se às normas e à estrutura da escola, pois, nas 

palavras de Mantoan (2006, p. 23), “a escola não muda como um todo, mas os 

alunos têm de mudar para se adaptarem às suas exigências”. 

Dessa forma, foi perpetuado o caráter excludente da escola e proporcionada a 

certeza de que poucos dos que conseguiam adentrar no ensino regular obtinham, 

dentro do fluxo para todos os estudantes, o sucesso educacional esperado, 

configurando-se um ciclo de fracasso e evasão escolar, onde os estudantes são 

considerados os únicos responsáveis por tal situação. 

Essa tendência influenciou o contexto escolar até o final da década de 1980 e 

início da década de 1990, quando ganhou força mundialmente o movimento 

educacional em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, denominado 

“inclusão social”, projetando-se no contexto escolar a defesa de uma educação para 

todos. 

 

3.2 E por falar em inclusão: esclarecendo tal concepção 

 

Atentar para a inclusão de todos na escola é considerar a diversidade humana 

como ferramenta essencial no desenvolvimento de todos os sujeitos; é perceber a 

impossibilidade de previsão exata do processo de ensino e de aprendizagem; é 

lançar luz aos acontecimentos diários que, por vezes, ficam na penumbra porque 

nossos olhos insistem em não vê-los; é refletir sobre os caminhos necessários para 

aqueles que já quebraram a barreira física, adentrando à  escola; é assegurar os 

direitos educacionais. Como preconiza Mantoan (2006, p.25):  
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Na perspectiva do ‘especial da educação’, a inclusão é uma 
provocação, cuja intenção é melhorar a qualidade do ensino das 
escolas, atingindo todos os alunos que fracassam em suas salas de 
aulas.  

 

Com a inclusão, abre-se a possibilidade de se romper com a homogeneidade, 

há muito defendida, praticada e construída como ideário a ser perseguido nas 

escolas, e de se passar a atuar com a valorização da multipluralidade que compõe 

os sujeitos pertencentes ao contexto educacional. Tal concepção encontra respaldo 

nos Estudos Culturais, cuja contribuição vê a diferença como algo que deve ser 

encarado como intrínseco à humanidade: ser diferente, portanto, representa uma 

faceta da imensa diversidade, constituída por pessoas de cores e raças diferentes, 

aparência física e habilidades intelectuais distintas, capacidades e aptidões diversas.  

Conceber a deficiência sob essa ótica, segundo Silva (2011), permite 

compreendê-la como aspecto que compõe a identidade cultural socialmente 

construída, como algo que se constrói nas relações humanas, que deve ser 

celebrada, mas também e, principalmente, entendida a partir do questionamento e 

da problematização da própria sociedade. 

Aranha (2004, apud OLIVEIRA e LEITE, 2007, p.517), ao se referir a esse 

princípio, sintetiza a sua aplicação quando relata que reconhecer a diferença é ético. 

“A falta de ética se dá quando as diferenças são utilizadas para a promoção de 

ações injustas, que desvelem desigualdades intoleráveis”. 

Pressupõe-se, então, uma sociedade que vive em constante mudança e que a 

escola precisa acompanhar tais modificações. Não se concebe mais a existência de 

uma escola que persista em uma lógica secular, com as mesmas rotinas e 

hierarquias estabelecidas desde sua criação. Essas práticas contribuíram para 

marginalizar, excluir e privar grande parte da população, como resultado de 

rotulação e estigmatização dos sujeitos, responsabilizando-os pelas situações de 

fracassos por eles vivenciados.  

Em direção contrária, a inclusão pressupõe que não são os estudantes que 

devem se adaptar à escola ou serem responsabilizados por seu fracasso, mas a 

escola é que deve buscar mecanismos para o atendimento às particularidades de 

todos os estudantes, entre eles, os com deficiência. Só assim essa instituição estará 

garantindo o acesso ao direito educacional. 

Senra et al. (2008, p. 31) desenvolvem reflexões sobre a inclusão, afirmando: 
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Verificar este espaço. Esse movimento se dá conta do caráter 

alienante do modelo médico de deficiência e propõe um modelo 
social de deficiência que se fundamente no entendimento de que os 
problemas da pessoa com necessidades especiais estão tanto nela 
quanto na sociedade. Dessa forma, a sociedade seria chamada a ver 
que ela mesma cria problemas para as pessoas com deficiência, 
causando-lhes incapacidades no desempenho de papéis sociais, em 
virtude dos ambientes restritivos, das arquiteturas inacessíveis, das 
políticas discriminatórias e preconceituosas em relação às 
diferenças, dos padrões de normalidade discutíveis, dos pré-
requisitos atingíveis apenas pela maioria aparentemente homogênea, 
etc. 

 

Dentro desta perspectiva, a sociedade é chamada a modificar todas as 

estruturas que sustentam a escola, entre elas, a curricular, onde se insere a questão 

da avaliação, das práticas pedagógicas, do próprio currículo oculto, como 

mecanismo para o recebimento exitoso desse outro indivíduo, até então excluído do 

contexto escolar, bem como para a garantia de sucesso educacional. 

Com este pensamento, vários documentos surgiram no âmbito mundial para 

consolidar tais direitos, influenciando as políticas sociais em todo o mundo. Entre 

eles podemos destacar: a Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948); 

a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes (ONU, 1975); as Normas sobre 

Equiparação de Oportunidades para Pessoas com Deficiência (ONU, 1993a); a 

Declaração de Manágua (ONU, 1993b); a Declaração de Salamanca (UNESCO, 

1994), esta que sinaliza a avaliação formativa como forma mais eficaz de 

acompanhar os estudantes na sala de aula e na qual nos deteremos a falar 

posteriormente; a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência (BRASIL, 

2001b); a Convenção da ONU sobre os direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 

2006). 

Tais documentos, entre outros fatores, contribuem para visualizar a luta das 

pessoas com vulnerabilidade social, entre elas, as pessoas com deficiência,  para ter 

seus direitos garantidos socialmente. Por ser o Brasil signatário desses documentos, 

o país foi influenciado  diretamente na formatação de suas políticas educacionais. A 

própria Constituição Federal (BRASIL, 1988) incorporou esta pressão social sob a 

forma de dispositivo categórico, conforme explicita o Art. 208, inciso III, e mobilizou o 

surgimento de vários decretos e dispositivos sob a égide de uma educação para 

todos. 
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No ano de 1989, através da Lei nº 7.853 (BRASIL, 1989), regulamentada pelo 

Decreto n° 3.298 (BRASIL, 1999, Art. 1º), ficaram estabelecidas as normas gerais 

que asseguram “plenos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de 

deficiência, e sua efetiva integração social”. Neste documento, entre outras ações, 

estabelece-se o direito à educação. 

Com a Lei de Diretrizes e Bases Nacionais (BRASIL, 1996a), regulamentada 

pelo Decreto  nº 2.208 (BRASIL, 1997, Art. 59, inciso II), novos avanços surgiram, 

dentre deles, a garantia da 

 

terminalidade específica para aqueles de não puderem atingir o nível 
exigido para a conclusão do Ensino Fundamental, em virtude de suas 
deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa 

escolar para os superdotados.  
 

Isso, além da garantia da presença de especialista no Ensino Médio para seu 

acompanhamento e apoio durante todo o seu processo educacional.  

Em 2001, foi aprovada a Lei n° 10.172 (BRASIL, 2001a), o Plano Nacional de 

Educação, que reserva o capítulo 08 para a modalidade da Educação Especial, 

traça um diagnóstico sobre a situação da Educação Especial da época e estabelece 

as diretrizes e metas a serem atingidas. Em relação às diretrizes, o Plano Nacional 

de Educação (BRASIL, 2001a, p. 53) estabelece que a educação especial se destina 

“às pessoas com necessidades especiais no campo da aprendizagem, originadas 

quer por deficiência física, sensorial, mental ou múltipla, quer por características 

como altas habilidades, superdotação ou talentos”. Isso coloca a importância da 

intervenção educacional o mais cedo possível, incentiva o diagnóstico precoce, bem 

como a formação de profissionais capacitados para o atendimento. Além disso, o 

PNE chama a atenção das autoridades educacionais para a permanência dos 

estudantes com deficiência na sala regular e para a ampliação do atendimento 

educacional especializado.  

Com a Lei n° 10.436 (BRASIL, 2002), que dispõe sobre a Língua Brasileira de 

Sinais – LIBRAS, se estabeleceu que o sistema educacional da Confederação deve 

incluir em seus cursos de formação de Educação Especial o curso de LIBRAS e, a 

partir da Lei n° 10.845 (BRASIL, 2004), instituiu-se o Programa de Complementação 

ao Atendimento Educacional Especializado (AEE) às PcD. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2208.htm
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Apesar de esses documentos representarem avanço considerável, sentimos 

falta de ações que reforcem uma política da diferença, com vistas a oportunizar 

condições para todos de, de formas diferentes, atingirem o objetivo da 

aprendizagem, situação que percebemos quando nos reportamos ao contexto da 

sala de aula e percebemos a ausência de oportunidades para que esses estudantes 

se desenvolvam. As diferenças não são respeitadas e, consequentemente, o tempo 

pedagógico é estabelecido da mesma forma para todos, desrespeitando as 

diferentes demandas.  

Como exemplo, vimos nas reclamações e reivindicações dos estudantes por 

nós entrevistados, que eles não viam atendidos seus apelos para o estabelecimento 

de maior tempo para a realização dos testes, principalmente entre os surdos, que 

têm que fazê-los numa língua que não é a sua, com estruturas linguísticas 

totalmente diferentes, o que exige a interpretação do enunciado antes de responder 

às questões. Isso deveria, segundo eles, demandar maior tempo para a resposta, 

diferentemente do que aconteceria se a atividade fosse aplicada em sua língua 

padrão.  

Tais situações se explicam pelo teor elitista de como a educação brasileira foi 

construída, em que o valorizado é a cultura dominante. Sobre isso, nos deteremos a 

comentar logo a seguir.  

 

3.3 Educação Básica no Brasil: perspectiva e desafios em busca de uma 

educação para todos. 

 

3.3.1 A questão da universalização do ensino e os estudantes com deficiência 

 

A educação no Brasil sempre se configurou dentro de um sistema dual com 

características seletivas, excludentes, classificatórias e com fortes tendências a 

atender aos interesses da classe dominante, como sinalizamos anteriormente. Como 

fator preponderante da formação escolar, existe um modelo que procura moldar a 

questão curricular e pedagógica às determinações do mercado, submetendo a 

dimensão pedagógica ao discurso econômico. Nesta perspectiva, Bruel (2010, p. 33) 

ressalta que “a educação se realiza no espaço de disputa entre as classes que 

compõem a sociedade civil sob a regulação do Estado enquanto poder público”. Isso 

justificaria, grosso modo, tal perspectiva educacional. 
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Assim, a Educação Básica no Brasil, até o final da década de 1950, não se 

constituiu como prioridade essencialmente educacional. Tal preocupação se iniciou, 

principalmente, com a influência da industrialização na década de 1960, 

impulsionada pelo movimento de aceleração da escolarização no Brasil, tendo como 

alvo preferencial a população de sete a quatorze anos de idade.  

Muitas dessas ações foram implementadas por pressões de organismos de 

financiamento internacional, representados pelo Banco Mundial, os quais, a partir da 

década de 1990, passaram a investir maciçamente em políticas de alívio à pobreza. 

Entre essas políticas, encontramos as ações voltadas para a educação, 

constituindo-se pautas para acordos financeiros internacionais (BRUEL, 2010).  

Tais definições dos organismos de financiamentos internacionais foram 

rapidamente absorvidas pelo Ministério da Educação e se projetaram de forma direta 

no texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. (BRASIL, 1996a). 

A LDBN (BRASIL, 1996a) define a Educação Básica como um nível de 

educação nacional que congrega, articuladamente, três etapas de educação: 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, consolidando para os 

cidadãos brasileiros o direito ao conhecimento pela ação sistemática da organização 

escolar (CURY, 2002). Tal organização, assim exposta, visa, entre outras 

finalidades, a reconhecer a importância da educação nos diversos níveis do 

desenvolvimento humano e de sua intencionalidade maior, proferida na Constituição 

Federal. (Brasil, 1988, Art. 205):  

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 

Todo o processo de redefinição das etapas de ensino obrigatório e, 

consequentemente, da progressiva construção do que é, de fato, a Educação 

Básica, culmina, por hora, na ampliação do atendimento escolar obrigatório para a 

faixa etária de quatro a dezessete anos, instituída pela Emenda Constitucional nº. 

59. (BRASIL, 2009). 

Nesse sentido, sua efetivação configuraria um dos grandes mecanismos para 

minimização das desigualdades sociais no país, pois, a educação é reconhecida 

como um direito social e um dever do Estado, devendo este oferecê-la e garantir a 
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sua qualidade a todos os cidadãos. Contudo, ao restringir a obrigatoriedade apenas 

às crianças e jovens de quatro aos dezessete anos, exclui-se quem não está dentro 

desta faixa etária e, consequentemente, marginaliza-se uma grande parcela dos 

estudantes com deficiência, uma vez que eles, como percebemos, já iniciam seu 

processo de escolarização no Ensino Fundamental em desvantagem cronológica 

com os demais estudantes.  

Assim, nas últimas décadas do século XX, a questão da universalização do 

atendimento escolar esteve fortemente associada a uma parcela específica da 

população que, em idade de frequentar o Ensino Fundamental, não se encontrava 

recebendo a educação escolar. 

No que concerne à universalização do Ensino Básico, principalmente no Ensino 

Fundamental, é de consenso entre vários autores que, nos últimos anos, temos um 

avanço considerável. (CASTRO, 2009; CURY, 2002, GONÇALVES, 2010).  

 Reiteramos que a universalização revela-se na redução expressiva do 

analfabetismo, bem como na expansão do número de matrículas nos últimos anos. 

Mesmo entre os estudantes com deficiência, vemos um crescimento constante, 

configurando-se um desafio atual a garantia da qualidade desta educação oferecida 

e a minimização da evasão e da repetência escolar. Para Castro (2009, s/p): 

 

[...] ainda é um grave problema a baixa escolaridade média da 
população e a desigualdade permanente, o que mantém na pauta 
das discussões a necessidade da universalização da educação 
básica e a melhoria da qualidade da educação, bem como a 
eliminação do analfabetismo, com inevitáveis impactos de longo 
prazo para a área. 

 

Nesse sentido, apesar de a LDBN garantir o acesso e a permanência na 

escola, empiricamente já se evidencia sua fragilidade, uma vez que, de fato, ainda é 

inexistente a garantia de que todos concluam com qualidade social as diversas 

etapas da Educação Básica e superior (BRUEL, 2010). Segundo Bruel (2010, p. 

103), tal objetivo só seria atingido se fosse assegurado: 

 

Oferta de vagas para todos independentes de idade (acesso); 
condições necessárias para a manutenção dos alunos nas 
instituições de ensino com freqüência que possibilite a aprendizagem 
(permanência); e condições para a aprendizagem do conhecimento 
historicamente produzido pela humanidade, que instrumentalize os 
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alunos para agirem sobre a realidade e lhes permita todas as etapas 
de ensino. 

 

Corroborando tal posicionamento, acreditamos que só poderemos dimensionar 

tal posição de fracasso no âmbito escolar quando deixarmos de apenas olhar para 

os nossos estudantes, característica permanente em nosso contexto educacional, 

para tomarmos a atitude de ampliarmos nosso olhar para as dimensões que 

caracterizam as relações sociais, sendo elas políticas, históricas, socioeconômicas, 

ideológicas, institucionais e pedagógicas. Esta última aparece com estreitas relações 

com as concepções que caracterizam os processos e as dinâmicas em que se 

efetivam as práticas escolares (PATTO, 1999).  

A atuação sobre tais dimensões e a busca por alternativas que maximizem 

ações de base podem ser meios para otimizar a permanência de forma exitosa 

desses estudantes no sistema escolar, rompendo, desse modo, com a cultura do 

fracasso escolar que os persegue. Buscando atingir essa finalidade, um dos 

parâmetros a ser vinculados aos interesses e estudos acadêmicos é a questão do 

fluxo escolar, o qual considera a repetência, a evasão, o abandono e a distorção 

idade-série. 

Ao retratarmos a história de vida escolar dos estudantes entrevistados, temos 

indicativos de como isso acontece, uma vez que o acesso à escola, apesar de difícil, 

como já comentado, concretizou-se. No entanto, dentro do contexto da vivência 

destes estudantes nesse espaço escolar, encontramos alguns indicadores que 

provocariam o insucesso da função educacional. Ao questionarmos os estudantes 

sobre como desenvolviam as atividades em sala de aula, obtivemos os seguintes 

depoimentos: 

 

As dificuldades sempre aparece, né! A questão da [...] do 
acompanhamento, que sempre para mim escrever, por exemplo, 

tinha que ter alguém pra ditar pra mim [...] que sempre foi difícil isso, 
os professores também que até hoje afirma que não sabem lidar com 
os alunos deficientes, que não sabe como chegar perto dos alunos. 
(Bruna – 3º ano). 
 
Pegando de um [...] pegando de outro [...] mas eu copio bem [...] eu 

só copio [...] não sei ler e escrever não [...] (Rodolfo – 1º ano). 

 
Até a terceira série, não fazia nada [...] a professora me chamava de 

burro [...]. Na escola do CAIC, a professora me ensinou [...] a 

professora me ensinou a entender e fazer o texto poema [...] e um 
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amigo, o Emerson, me ensinou a entender LIBRAS e aprender a ler. 

Eu sempre fiz as atividades com os meus colegas [...] aos poucos fui 

aprendendo [...] só que português é muito difícil (André – 2º ano).  
 

É muito difícil [...] é difícil, tem que ler muito e pesquisar para 

aprender, principalmente português [...] é preciso se esforçar muito e 

tirar as dúvidas com os professores, só perguntando, tirando as 
dúvidas que nós poderemos aprender. [...] digo ao professor: “Quero 
aprender, mas eu preciso que os professores nos ajudem, a língua é 

muito diferente, o tempo é pouco para que possamos responder [...] 
a língua é diferente. É muita informação para apreender, o tempo é 

pouco para responder as atividades e provas [...] palavras que não 

conhecemos, os professores não pode ensinar antes, as palavras 
desconhecidas, não consigo fazer se não compreendo. É necessário 
explicar antes e nos oportunizar de fazer novamente. Como vou 
aprender se desconheço as palavras? Se não me explicam? [...] às 
vezes [os professores corrigem as atividades], eles são muito 
ocupados, alguns professores corrigem de todo mundo (Anita 2º 
ano). 

 

Ao analisarmos tais falas, percebemos de forma nítida que o processo de 

ensino e de aprendizagem acontece, em sua grande maioria, sem a interação entre 

professor e estudante, ficando para este último a inteira responsabilidade pela sua 

aprendizagem. Nesse sentido, a processo avaliativo sofre influência direta, 

passando a ser respaldado só nas concepções que tais professores têm desses 

estudantes, bem como no que está expresso nas atividades estanques. Ao mesmo 

tempo, é preciso refletir sobre a intervenção necessária para que a aprendizagem 

venha, de fato, a acontecer. A ausência dessa intervenção tem proporcionado, em 

muitos casos, a desmotivação e, consequentemente, a evasão dos estudantes do 

espaço educacional. 

Essa situação é resultante da concepção de avaliação internalizada por alguns 

professores, os quais, muitas vezes, efetivam uma avaliação classificatória e pouco 

analítica sobre a aprendizagem dos estudantes com deficiência. Nela, a interação 

não se constitui um fator preponderante para o processo de ensino e de 

aprendizagem. 

 No que se refere aos estudantes surdos, tal situação agrava-se, uma vez que, 

além de todo o processo excludente, a barreira comunicacional constitui um entrave 

ainda maior.  
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais: Estratégias para a Educação do aluno 

com Necessidades Educacionais Especiais6 (BRASIL, 1998, p. 42-43) já sinalizavam 

alternativas possíveis para tais problemas. Em relação às adaptações curriculares, 

os PCN sugerem que: 

 

 A relação professor/aluno considere as dificuldades de 
comunicação do aluno, inclusive a necessidade que alguns têm 
de utilizar sistemas alternativos (língua de sinais, sistemas 
brailles, sistemas bliss ou similares, etc). 

 As metodologias, as atividades e procedimentos de ensino devem 
ser organizados e realizados levando-se em conta o nível de 
compreensão e a motivação dos alunos; os sistemas de 
comunicação que utilizam, favorecendo a experiência, a 
participação e o estímulo à participação. 

 

Contrapondo-se a tais orientações, encontramos nas escolas uma realidade 

totalmente diversa das indicações legais, pois uma das mais frequentes 

reclamações apresentadas pelos estudantes surdos, que são maioria na nossa 

pesquisa, é a dificuldade de participação na sala, assim como de execução das 

atividades propostas, o que corresponde à ausência desses recursos. Quando 

indagados sobre sua participação nas aulas, nos relataram: 

 

Aqui? Mais ou menos [...] No primeiro ano não tinha intérprete não 
[...] eu fiquei esperando, mas os outros surdos foram embora, 
pararam de estudar. Mas eu persisti, apesar de ser reprovado no 
final do ano [...] só ficou eu e Wagner. O diretor nos aconselhou a 
ficar e nós ficamos (André – 2º ano). 

 

Em relação à prova: 

 

É muito difícil [...] porque é em língua diferente [...] não é em LIBRAS 

[...] para os surdos é difícil. O professor chama o nome dos alunos, 
os surdos, 2, 3, e 4(sic) aqueles que ouvem é 7, 8,9(sic). (André - 2º 
ano). 

 
As provas são muito difíceis, têm palavras que eu não conheço em 
Português, só é Português, além disso, o tempo é pouco. (Eduardo - 
2º ano). 

 
O surdo não entende muito [...] fica muito difícil [...] é preciso que 

ensine antes ao surdo, então, às vezes, falta [...] explicação [...] por 

isso que temos dificuldade [...] Português é muito complicado [...] se 

                                                             
6
 Nomenclatura utilizada na época se referindo aos estudantes com deficiência.  
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explicar antes, a gente responde direitinho e se fosse em LIBRAS, 
ficaria mais fácil (Carlos 2º ano). 
 

Nessas falas, percebemos as dificuldades com que estes estudantes convivem; 

apesar de retratarmos aqui apenas as falas dos estudantes surdos, tais práticas são 

vivenciadas por outros estudantes, como a garantia de todas as provas em Braille 

para a estudante cega, bem como o exercício ampliado para a estudante com 

baixa–visão. 

Assim, outro elemento que nos foi revelado a partir desta pesquisa, em relação 

à qualidade educacional proporcionada a estes estudantes, diz respeito à ausência 

de material adaptado às necessidades destes indivíduos, indo de encontro ao 

preconizado pela LDBN (BRASIL, 1996a, Art. 59, inciso II) que assegura aos 

estudantes com deficiência, “[...] recursos educativos para o atendimento a suas 

necessidades”. 

 Neste sentido, adequar não é sinônimo de facilitar, mas trabalhar com 

pedagogia diferenciada, ativa e cooperativa, ação que perpassa a atuação do 

professor e exige apoio nos e dos diversos segmentos que compõem a escola de 

hoje. Para Carneiro (2011, p. 441-441): 

 

Na verdade, os Sistemas de Ensino ignoram tudo aquilo que é marca 
de diferenciação no processo educacional. Ora, a responsabilidade 
de reordenar a aprendizagem do aluno na sala de aula é do 
professor, porém, a responsabilidade de definir políticas e ordenar o 
planejamento para as escolas é do Sistema. 

 

A discussão sobre as formas de acesso e de permanência com sucesso 

escolar articula-se à discussão sobre o papel social da educação e às dimensões a 

serem asseguradas, visando à garantia da qualidade social do processo formativo, 

bem como à articulação da escola à dinâmica social vigente. Tais dimensões estão 

articuladas à formação continuada de professores, bem como à manutenção de 

técnicos que possam dar suporte às práticas educacionais.  

Essas perspectivas, entre outras, estabelecem meios de como oportunizar uma 

educação para todos, buscando garantir o que propaga a Constituição Federal 

(BRASIL, 1988, Art. 205), que outorga a educação como “Direito de todos [...] 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 
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Exemplificamos ainda, como falta de oportunidade para que isso aconteça, o 

fato de, em uma das escolas pesquisadas, terem sido reprovados, no ano anterior, 

sete estudantes surdos, devido à falta de intérprete em sala de aula, O que parece 

uma explicação equivocada, torna-se viável quando a ausência desse profissional 

intensificou a invisibilidade desse sujeito, uma vez que as barreiras comunicacionais 

se agravaram, levando tais estudantes surdos a desanimarem e, aos poucos, no 

decorrer do ano letivo, a evadirem-se do ambiente escolar. Ou seja, a negação de 

direito a esses estudantes, garantido por lei, foi à causa de penalidade ao próprio 

estudante.   E mais, apenas duas escolas tinham garantido o Atendimento 

Educacional e, em uma, a que tinha mais estudantes com deficiência, tal 

atendimento estava em regime de cooperação, pois a técnica era lotada em outra 

unidade educacional e o gestor conseguiu que fosse cedida para dar suporte à 

escola. Essa ilustração mostra a fragilidade de tal ação, em vistas da demanda, o 

que torna a capacidade de atendimento pelo profissional um tanto ineficaz.  

 

3.3.2 O Fluxo escolar e a realidade brasileira 

 

As informações do Censo Escolar, elaborado anualmente pelo INEP, 

demonstram que, desde 2007, existe uma tendência de queda nas matrículas dos 

estudantes na Educação Básica.  

Vários fatores contribuíram para tal realidade. Entre eles, podemos citar alguns 

sinalizados pela LDBN (BRASIL, 1996a), como por exemplo: a adoção do sistema 

de ciclos e da progressão automática, assim como a nova visão sobre avaliação e 

reprovação, que estabelece os critérios de avaliação a  ser executados nas escolas 

levando em consideração a possibilidade de aceleração dos estudos, o que, nas 

palavras de Carneiro (2011, p. 192), se constitui em “[...] um componente infalível 

para uma política de correção de fluxo de todos os sistemas de ensino”. Outros 

fatores foram  a redução da população, pois a quantidade de crianças entre sete e 

quatorze anos tornou-se menor, além da própria organização e aperfeiçoamento 

tecnológico do sistema de coletas de dados que, com o Educacenso, impossibilitou 

a duplicidade de matrícula, entre outros problemas. (BRASIL, 2010). Tais evidências 

se projetam na tabela a seguir.  
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Tabela 1 – Matrícula na Educação Básica – 2007 a 2010 

2007 2008 2009 2010 Diferença 

2007/2008 

Diferença 

2008/2009 

Diferença 

2009/2010 

53028928 53232868 52580452 51549889 203940 -652416 -1030563 

     Fonte: Censo Escolar 2007 - 2010 (Inep/ MEC) 

 

Nessa tabela, apesar de percebermos uma diferença positiva no ano de 2008 

em relação ao censo de 2007, notamos uma queda, como já sinalizado por alguns 

estudiosos nos anos subsequentes. Assim, observa-se que aconteceu a seguinte 

variação de matrícula:  

 

 

Gráfico 1 - Variação do número de matrículas na Educação Básica 

 

     Fonte: inep 2010. 

 

Isso mostra que a garantia de matrícula não se constitui como a garantia de 

continuidade de ensino, como já expressamos neste trabalho. Em um breve 

levantamento sobre a situação do fluxo escolar no Brasil, tendo como base o Censo 

Escolar de 2010, constatamos que o índice de defasagem escolar no Ensino 

Fundamental corresponde a 23,6% no país, representando cerca de sete milhões de 

estudantes. No Ensino Médio, a situação também é preocupante, correspondendo a 

34,5%, concentrando-se tal defasagem principalmente nas regiões Norte e 

Nordeste, conforme a tabela a seguir: 
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Tabela 2 – Distorção idade-série por região 

Regiões  Ensino fundamental Ensino médio 

Norte  34,8 50 

Nordeste  32,7 46,6 

Centro Oeste  21,3 33,2 

Sudeste  15,5 26,2 

Sul  17,8 24,6 

            Fonte: Censo Escolar 2010 (Inep/ MEC) Verificar o tamanho da fonte. 

 

Em relação à reprovação e ao abandono escolar, o censo traz um percentual 

de estudantes reprovados no Ensino Fundamental de 9,9%, e de 12,7% no Ensino 

Médio; dos que se evadem no Ensino Fundamental e Médio temos, 

respectivamente, 2,9% e 10,2%, considerando apenas a zona urbana. Algo também 

relevante de ser apontado é o fato de que o abandono escolar nas regiões com 

maior incidência de pobreza é maior, tanto no Ensino Fundamental, como no Médio. 

Em todas as regiões e em todas as administrações (estadual, municipal e privada), é 

grande a diferença entre os percentuais de alunos que abandonaram a escola no 

Ensino Fundamental e no Ensino Médio, com exceção da Região Centro-Oeste, que 

apresentou menor percentual de alunos evadidos no Ensino Médio do que no Ensino 

Fundamental, nas escolas de administração municipal. A tabela a seguir expõe um 

panorama mais claro dessa situação: 

 

Tabela 3 – Taxa de rendimento escolar por região 

Regiões  Taxa de reprovação 

Fundamental / Médio 

Taxa de abandono 

Fundamental/Médio 

Norte  11,5 / 11,0 4,4 / 14,8 

Nordeste  12,7 / 9,6 5,5 / 14,2 

Centro-

Oeste  

9,2 / 15,5 2,6 / 10,7 

Sudeste  7,8 / 14,0 1,5 / 7,1 

Sul  10,5 / 14,6 1,6 / 8,4 

     Fonte: Censo escolar 2010 (Inep/MEC) Verificar o tamanho da fonte. 
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Ao fazermos uma análise, mesmo que superficial, sobre os dados aqui 

expostos, evidenciamos os processos de exclusão vivenciados nas escolas 

brasileiras. A cultura da reprovação ainda se constitui em uma realidade muito 

presente no contexto educacional, levando, na maioria dos casos, principalmente os 

grupos em vulnerabilidade a abandonarem a escola, o que pode ser percebido, 

principalmente, quando observamos, na tabela anterior, que o índice de abandono 

prevalece nas regiões mais pobres de nossa confederação e no Ensino Médio, onde 

se concentra a faixa etária de adolescentes e de jovens adultos, maiores atores de 

vulnerabilidade social. 

Assim, o Estado de Pernambuco não destoa do restante dos Estados 

brasileiros. Essa realidade tem sido motivo de preocupação para diversos 

segmentos educacionais há alguns anos. Em 2007, em regime de colaboração com 

os municípios, como preconizado pela LDBN (BRASIL, 1996a), foi elaborada a Base 

Curricular Comum (BCC) (PERNAMBUCO, 2008, p. 11) para as redes públicas do 

Estado de Pernambuco, a qual tem como objetivo:  

 

Disponibilizar uma base curricular que sirva de referência à formação 
educacional do conjunto de crianças, jovens e adultos neles inseridos 
com vistas a contribuir para responder aos desafios da educação do 
Estado.  

 

Esse desafio está vinculado à garantia de educação para todas as crianças e 

jovens em idade escolar, à melhoria na qualidade da educação e ao fluxo escolar. O 

texto da Base Curricular Comum discorre a respeito das bases legais que 

estabelecem as orientações curriculares obrigatórias nacionais, os eixos 

metodológicos mobilizadores dos saberes e da aprendizagem, além do eixo de 

flexibilidade e de avaliação, nos quais as redes que compõem a educação em 

Pernambuco são convocadas a se organizar. 

No que concerne à avaliação, a BCC reconhece-a como um atributo, 

construído socioculturalmente, dentro de uma relação de poder. Nesse cenário, o 

professor detém a autoridade e privilegia o que lhe é culturalmente relevante, 

(LUCKESI, 2011, p. 49) “no confronto com um conjunto de critérios tomados como 

referência”. Contrapondo-se a tal posicionamento, a BCC (PERNAMBUCO, 2008, p. 

54) defende uma avaliação formativa, inclusiva e processual, defendendo que “os 

procedimentos avaliativos não podem limitar a avaliação do aluno pelo professor, 



 68 

mas pressupõem igualmente a avaliação interativa, encaminhada em grupo e a 

auto-avaliação” (p.54), conclamando a todos os educadores para que adequem sua 

prática educacional dentro desses princípios, já preconizados pela Declaração de 

Salamanca (UNESCO, 1994), como uma alternativa para uma avaliação dentro dos 

preceitos inclusivos.   

Utilizando esses princípios e analisando a prática vivenciada em nosso campo 

de pesquisa, percebemos que tais encaminhamentos ainda estão longe de ser 

internalizados na prática, uma vez que, das cinco escolas por nós pesquisadas, em 

sua maioria, os testes e provas ainda constituem o único instrumento avaliativo 

utilizado. Na unidade escolar em que havia uma variedade de instrumentos, entre 

eles, trabalhos em grupos e individuais, feiras de conhecimentos, provas, exercícios, 

seminários, os estudantes não souberam explicar os critérios utilizados para sua 

avaliação no decorrer de tais atividades, e a autoavaliação em nenhuma dessas 

unidades foi citada. 

Tais sinalizações nos indicam que a diversidade de instrumentos avaliativos 

não se configura, em si só, como oportunidades múltiplas de avaliação da 

aprendizagem, uma vez que, no final, o que realmente fica registrado é a nota 

atribuída pelo professor, não sendo preestabelecidos com os estudantes os critérios 

para sua atribuição. Tal atitude é explicada principalmente pela herança cultural da 

prática do exame como sinônimo de avaliação, o que, de acordo com Luckesi (2011, 

p. 30), 

 

[...] herdamos tanto do sistema de ensino praticado ao longo dos 
anos como da nossa pratica pessoal como educandos 
sucessivamente submetidos às práticas examinativas dos 
educadores que nos acompanham em nossa trajetória de 
estudantes. 
  

Nele, fica evidenciada a relação de poder estabelecida por tal ação, 

inquestionável e unilateral, sendo, em muitos casos, um instrumento de exclusão, 

uma vez que não está a serviço da aprendizagem.  

Diante disso, não serão os marcos legais que constituirão uma mudança de 

atitude de tais práticas, uma vez que a escola, como invenção social, está 

indiscutivelmente associada à concepção cultural de cada época, estando a serviço 

de um construto ideológico fundamentado em cada sociedade.  
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Assim, as práticas educacionais vivenciadas neste ambiente estão atreladas à 

cultura e à percepção do tipo de sujeito idealizado por esta sociedade, sendo 

necessário, então, problematizar tais ações. Nisto, encontramos amparo nos EC que 

problematizam normas e padrões culturais que legitimam assimetrias nas relações 

sociais, com a finalidade de ressignificá-los socialmente, processos que devem estar 

contextualizados nos espaços de luta por mudanças e configurados pela cultura e 

pela educação. (COSTA, SILVEIRA, SOMMER, 2003).  

Diferentemente, então, do que vem sendo propagado pela classe dominante, 

com seus mecanismos de controle, através de seleções, classificações, os 

estudantes não vêm para a escola para serem testados, mas para aprender. Assim, 

não basta fazermos uso de uma diversidade de instrumentos avaliativos, sem antes 

darmos uma atenção suficiente às necessidades de nossos estudantes, buscando 

perceber onde deveremos atuar para que a aprendizagem possa, de fato, acontecer. 

Dentro desse princípio, Baptista (2006, p.22) sinaliza que,  

 

Se não avançarmos nosso olhar em direção às relações que unem 
sujeito e contexto, continuaremos a buscar modos mais “refinados” 
de classificar da maneira mais precisa e correta àquilo que tende a 
não se encaixar em nossas classificações. 

 

Nesse sentido, a avaliação da aprendizagem como prática inclusiva aponta 

para a importância do olhar voltado às diferentes dinâmicas e especificidades 

individuais e coletivas que desenham o processo de ensino e de aprendizagem 

desenvolvido na escola, quebrando cristalizações norteadas por preconceitos e 

exclusões. 

Dentro dessa concepção, acreditamos, então, que seja necessário reiterar que 

há múltiplos significados conferidos à avaliação, o que implica situá-la 

historicamente no campo educacional, antes de avançar com as abordagens 

teóricas que a colocam em lugar de destaque no presente estudo. 

O ato de avaliar corresponde à ideia de emissão de valor sobre uma coisa ou 

sobre pessoas. Em todos os momentos, deparamo-nos, em nossas ações 

cotidianas, avaliando algo ou alguém. Assim, a história da avaliação corresponde à 

História da própria humanidade. 

Contudo, dentro de uma concepção educacional, visando ao processo de 

ensino e de aprendizagem, Luckesi (2011, p. 68) afirma que a história da avaliação é 



 70 

recente, enquanto que a história dos exames escolares tem suas raízes em épocas 

longínquas;  

 

Os exames escolares como conhecemos e ainda hoje praticamos em 
nossas escolas foram sistematizados no decorrer dos séculos XVI e 
XVII, junto com a emergência da modernidade.  

 

No Brasil, percebemos essa influência através do Ration Studiorum, matriz 

curricular das instituições Jesuíticas. Sacristán (2005, p.166), ao se referir a este 

documento que regulamentou a organização pedagógica das escolas dos jesuítas, 

afirma que:  

 

O Ratio reúne e distribui responsabilidades para as figuras que 
devem manter a ordem física, moral e pedagógica de professores e 
estudantes: o que é preciso estudar, quantas aulas de cada disciplina 
haverá por semana, e qual será sua duração semanal e diária, o que 
se pode ler, como se deve estudar, como e quando prestar exames, 
como se deve corrigir, quanto tempo deve ser dedicado ao estudo, 
como organizar os grupos de alunos e em que ordem se sentam nas 
salas, duração das lições, passos que o professor deve dar em seu 
desenvolvimento, regulamento de prêmios, como são distribuídas as 
matérias pelos professores [...]. 

  

Conforme o padre Leonel Franca (1952, p. 5, apud SAVIANI, 2010, p. 57), “o 

Ratio Studiorum desempenhou um papel de grande importância no desenvolvimento 

da educação moderna”. Foi a partir dele que se definiu a função do professor, a 

relação que deveria se estabelecer com o aluno, clarificando seu papel no fazer 

pedagógico, a organização de um plano curricular comum em todos os seus 

colégios, a distribuição de responsabilidades, fluxo escolar, entre outros. 

A avaliação da aprendizagem, somente começou a ser proposta, 

compreendida e divulgada a partir de 1930, por Ralph Tyler, tendo como objetivo 

expressar o cuidado necessário que os educadores necessitam ter com a 

aprendizagem dos seus estudantes.  

No âmbito educacional, a avaliação, precisamente na década de 1950, com a 

pedagogia dos objetivos, ganhou grande destaque nos currículos escolares, pois foi 

atribuído, segundo Leite (2001, p. 12) “um papel importante no estudo da adequação 

dos programas educacionais, de modo a atingirem resultados eficazes”. Tal 

concepção, conforme o mesmo autor entendia a avaliação “como o processo de 

determinar até que ponto os objetivos do programa foram atingidos após a aplicação 
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de uma ação”. Assim, a avaliação neste período estava focada no produto, ou seja, 

mais de que medir, ela possibilitaria a retomada do programa escolar e a orientação 

dos estudantes no processo. 

Na década de 1960, a partir da influência dos estudos de Cronbach e de 

Scriven, a concepção de avaliação se ampliou, configurando-se como parte de seu 

universo os estudos acerca do processo de ensino e de aprendizagem, 

necessitando de uma constante regulação, para o êxito do trabalho pedagógico. 

Contudo, mesmo com esse avanço, ignoraram-se, nesse período, os aspectos 

socioculturais do aprendente, os quais ganham importância na década de 1970. 

Segundo Vianna (2000), o Brasil foi influenciado indiretamente por esse modelo 

na mesma década, com a propagação das obras de Bloom, discípulo de Tyler. 

Nessa proposta, destacava-se a taxonomia dos objetivos educacionais, que 

propunha a elaboração dos objetivos por ordem crescente de acordo com sua 

complexidade e propunha aos professores que, ao elaborarem seus planejamentos, 

considerassem objetivos que de fato fossem observáveis, a partir da avaliação, e os 

retomassem, caso houvesse necessidade.  

Nesse período, no âmbito educacional, ganhou espaço à discussão acerca do 

papel social da educação, sobre a necessidade de um currículo escolar que 

atendesse à diversidade cultural e que valorizasse a prática social dos diferentes 

sujeitos. Assim, a avaliação deveria se mostrar atenta para interpretar as situações 

de aprendizagem dentro de uma perspectiva que levasse em consideração os 

contextos socioculturais e educativos em que o sujeito estivesse inserido, 

permitindo, assim, as intervenções necessárias para que a aprendizagem pudesse 

acontecer. Essas concepções ainda hoje constituem as bases para a prática 

avaliativa em nosso contexto escolar. 

Algo eminentemente forte nessas concepções é que a avaliação está 

submetida a uma educação voltada para a formação do homem ideal, adequada aos 

valores e concepções culturais embutidos em cada sociedade, desrespeitando, 

assim, a diversidade humana e o ritmo de desenvolvimento de cada um, cultuando 

uma falsa homogeneização dos sujeitos. 

Superar esse aspecto homogeneizador e ver cada estudante como singular é 

um passo fundamental para uma nova forma de avaliar e, consequentemente, para 

garantir a aprendizagem. Perrenoud (1999, p. 121) alerta que: 
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[...] todo público escolar, por mais selecionado que seja é 
heterogêneo. Defrontados com o mesmo ensino, os alunos não 

progridem no mesmo ritmo e da mesma maneira. [...] nenhum ajuste 
global corresponde à medida da diversidade das necessidades. A 
única resposta adequada é a de diferenciar o ensino. 

 

Dessa forma, afirma Hoffmann (2005, p. 14): “o grande passo, na verdade, [...] 

é deixar de ver todos os alunos da sala de aula para pousar o olhar sereno e  

tranquilo, em cada um, porque o ‘todo’ é o maior fantasma da avaliação”. 

Esses modelos de avaliação que excluem a diversidade humana foram motivo 

de discussões durante as décadas de 1970 e 1980, quando foram confrontados com 

as contribuições das teorias críticas do currículo. Com base nessas teorias, Bourdieu 

e Passeron se destacaram, ao alertarem, segundo Silva (2004), que o currículo da 

escola estava baseado na cultura dominante e, dessa forma, as crianças da classe 

dominante podiam facilmente ter acesso a ele, já que sempre estiveram imersas 

nessa cultura. O contrário se processa com as crianças das classes dominadas, 

que, por desconhecimento dos códigos da cultura dominante, têm dificuldade de 

acessar tal currículo. Esta situação culmina, então, em uma prática de exclusão que 

se relaciona com as diferenças, entre outras, de capital cultural entre as crianças. 

As contribuições desses estudiosos vêm sendo inseridas na literatura sobre 

avaliação escolar e sustentando importantes arguições sobre os processos pelos 

quais os professores, ao avaliarem seus alunos, promovem a permanência desse 

mecanismo de exclusão. 

Destacam-se, nesse sentido, autores como Freitas (1995), Perrenoud (1999), 

Luckesi (2008) e Hoffman (2010). Eles acordam que a avaliação ainda se configura 

em um grande desafio a ser desvendado no âmbito educacional, e convergem para 

o que André (2001) denomina de “perspectiva sociológica de análise da avaliação”. 

Freitas (1995, p. 2554-255) pontua que:  

 

A avaliação não é apenas mais um ato pedagógico destinado a 
diagnosticar o desempenho do aluno e corrigir os rumos da 
aprendizagem em direção aos objetivos instrucionais propostos pelas 
disciplinas escolares. Ela reúne um conjunto de práticas que legitima 
a exclusão da classe trabalhadora da escola e está estreitamente 
articulada com a organização global do trabalho escolar. Tal 
organização homogeneíza a ação pedagógica e os tempos 
agrupando os alunos em salas coletivas cuja ação pedagógica se 
centra na "aula". Toda uma superestrutura pedagógica está criada ao 
seu redor modelando uma gestão escolar autoritária, fundada no 
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poder que o professor desenvolve no interior da sala de aula, onde 
jogam papel central as práticas de avaliação. A transformação de tais 
práticas deve questionar toda a estrutura escolar, explorando as 
contradições existentes. Os objetivos reais da escola estão 
"impressos" na organização do trabalho pedagógico global da escola 
e nas suas práticas avaliativas, as quais, reciprocamente, sustentam 
a própria organização da escola.  

 

Desse modo, configura-se um campo reprodutivo dos anseios sociais, muitas 

vezes, munido de exclusão, em que a muitos são negados os direitos sociais estes 

introduzidos pelas concepções ideológicas liberais tão presentes na atualidade e 

refletidas no contexto educacional. 

No caso brasileiro, iniciou-se a falar sobre avaliação da aprendizagem no final 

da década de 1960, como já mencionamos neste trabalho. De acordo com Lukesi, 

(2011, p. 38) na LDBN de 1961 há um capítulo que discute sobre exames escolares, 

passando-se, na LDBN de 1971, a empregar a expressão “aferição do 

aproveitamento escolar”, utilizando-se dos termos avaliação da aprendizagem só na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. Assim, acreditamos que 

avaliar ainda é uma prática muito nova dentro do contexto da educação brasileira e 

se configura como um desafio a ser desvendado em busca de uma educação 

igualitária para todos os cidadãos.  

Neste contexto, surge na escola o desafio de criar ações pedagógicas 

concernentes aos processos avaliativos, numa perspectiva que favoreça a inclusão, 

possibilitando o acesso e a permanência de todos na escola. 

Destarte, a revisão dos conceitos que embasam as práticas avaliativas e os 

interesses que estão envolvidos, quando se pensa e se pratica a avaliação, pode ser 

uma das alternativas para afrouxar os nós que prendem a escola em uma prática 

cotidiana que tende a segregar ou a excluir seus alunos. Dessa forma, pode-se dar  

a esses estudantes a possibilidade de se fazerem agentes de seu próprio processo 

educacional. 

 

3.4 Paradigmas da avaliação 

 

Segundo Luckesi (2008), o modelo liberal conservador da sociedade produziu 

três pedagogias diferentes, mas relacionadas entre si e com o mesmo objetivo: 

conservar a sociedade na sua configuração há muito estabelecida. A pedagogia 
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tradicional, centrada no professor como detentor de todo o conhecimento; a 

pedagogia renovada ou escolanovista, centrada nos sentimentos, na 

espontaneidade da produção do conhecimento e no educando com as suas 

diferenças individuais; e, por último, a pedagogia tecnicista, centrada na 

exacerbação dos meios do rendimento. Essas traduções, resultantes do modelo 

liberal conservador da nossa sociedade, tentam produzir a equalização social, 

dentro dos padrões por ela estabelecidos. (LUCKESI, 2008; FREITAS, 2003). 

Contrapondo-se a esses ideais pedagógicos, encontramos a pedagogia 

libertária, defendida pelo educador Paulo Freire, em que se acreditava que a escola 

deveria ser um instrumento de conscientização e de organização política dos 

educandos. Assim, a avaliação não se trata de uma certificação da aprendizagem 

escolar, mas vai além e perpassa pela aprendizagem da vida, constituindo, de 

acordo com Freire (2000, p. 66), que “o respeito à autonomia e à dignidade de cada 

um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos 

outros”. Apesar de esses pensamentos centrarem-se, principalmente, na modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos, as ideias freireanas perpassavam todas as 

demais modalidades de ensino. 

Por último, encontramos a denominada pedagogia dos conteúdos 

socioculturais, que segundo Luckesi (2008, p. 31), 

 

[está] centrada na ideia de igualdade, (sic) de oportunidade para 
todos no processo de educação e na compreensão de que a prática 
educacional se faz pela transmissão e assimilação dos conteúdos de 
conhecimentos sistematizados pela humanidade e na aquisição de 
habilidades de assimilação e transformação dos conteúdos, no 
contexto de uma pratica social. 

 

Assim, a corrente seguida pela escola reflete-se diretamente no tipo de 

avaliação por ela praticada. Se a avaliação fizer parte de uma sociedade de forte 

influência liberal, ela será necessariamente classificatória e autoritária, pois a 

concepção liberal exige controle e enquadramento dos indivíduos nos parâmetros 

previamente estabelecidos de equilíbrio social, sendo um instrumento disciplinador 

das condutas cognitivas e sociais da escola.  

Quando praticada sob a visão de uma pedagogia libertária e preocupada com a 

transformação social, a avaliação deverá ser realizada num contexto de diagnose da 

situação. Ela deve ter em vista o avanço e o crescimento do educando, e não a 
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estagnação disciplinadora deste sujeito, constituindo-se numa busca de 

compreensão das dificuldades dos estudantes e na dinamização de novas 

oportunidades de conhecimento (LUCKESI, 2008; HOFMANN, 2005).  

Contudo, para que tal situação aconteça, existe a necessidade das quebras de 

paradigmas consolidados historicamente, e que insistem em permanecer atuantes 

na escola de hoje. Para a desestruturação de tais concepções, surge a necessidade 

da realização de trabalhos e de produções que abordem essas temáticas, visando à 

reflexão e propagando a importância de rupturas de algumas atuações, que, muitas 

vezes, acontecem de forma inconsciente nas ações dos professores.  

Em relação às funções desempenhadas pela avaliação, elas se constituem em  

três funções básicas indissociáveis do processo de ensino e de aprendizagem, que, 

segundo Silva (2004), se dividem em prognóstica/diagnóstica, reguladora e 

somativa. Sua aplicabilidade dependerá da função a que se destina e de como é 

utilizada.  

A avaliação prognóstica/diagnóstica dá uma dimensão sobre quem é o 

estudante com quem iremos conviver, sua vida e contexto intra e extraescolar. 

Nessa função, está contida também a informação sobre o que ele tem aprendido, o 

que sabe sobre o que iremos ensinar. Segundo Silva (2004, p. 75), essa função da 

avaliação redimensiona o trabalho do professor, pois com ela torna-se possível que 

se mapeie 

 

[...] a história de vida, os saberes, as competências e os estilos de 
aprendizagens para que o nosso trabalho pedagógico seja 
significativo para os aprendentes. Isso contribui para que nossos 
planos de aula sejam os mais próximos possíveis das reais 
necessidades dos alunos em função dos objetivos de aprendizagem 
e do nível de ensino em que se encontram. 

 

Algo que ainda se evidencia é que essa função não deve ser usada como 

mecanismo para a classificação dos estudantes em níveis de fracos, médios e bons, 

a fim de segregá-los em uma falsa homogeneidade de enturmação, contribuindo 

para a institucionalização de práticas excludentes e de discriminação dos 

estudantes. Antes, ela deve ser utilizada como recurso impulsionador do 

planejamento para uma educação a serviço desse estudante.  

Ao nos reportamos para as escolas pesquisadas, não vemos nelas os indícios 

de que tal avaliação aconteça. O que temos sinalizados são processos realizados ao 
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longo do ano letivo mais característicos da função reguladora. Esta função é vista 

por Silva (2004, p. 76) como o elemento retroalimentador de nossa prática 

pedagógica, ou seja, ela tem o propósito de fornecer dados sobre o progresso da 

aprendizagem dos estudantes e contribui para o professor adequar seus 

procedimentos de ensino às necessidades de seus estudantes, funciona como um 

momento para o replanejamento de nossas aulas “com o intuito de desenvolvermos 

situações didático-pedagógicas mais condizentes com as reais necessidades do 

aprendentes”. 

Para que seja realizada com mais fidelidade, vê-se a necessidade de 

diversificar os instrumentos avaliativos, de acordo com os objetivos a serem 

atingidos pelo professor. Contudo, como já sinalizamos, tais diversidades de 

instrumentos não podem ser considerados como uma única vertente, pois é preciso 

ter consciência da necessidade de aproximação, interação com os estudantes e 

diálogo para atingir o propósito desejado. 

No caso de nosso campo empírico, vemos uma tentativa de tal procedimento, 

ao estabelecer instrumentos diversificados de avaliar, contudo, ela se mostra frágil, 

uma vez que tal aproximação, professor–aluno, não é uma constante entre nossos 

sujeitos. 

Por último e não menos importante, temos a função somativa, que acontece 

como finalização de um tempo pedagógico, tendo como objetivo trazer um retrato do 

trabalho, o que conseguimos alcançar dos objetivos previstos e insurgidos e as 

necessidades socioeducativas dos estudantes. A partir dos levantamentos 

realizados, devemos comunicar os resultados, seja a partir de pareceres ou de 

notas, dependendo das concepções político-educacionais da escola. É neste 

momento, também, que acontece a aprovação ou a reprovação do estudante e, 

quando não bem entendido pelo professor, pode-se configurar em um instrumento 

de exclusão escolar. 

A associação destas três funções constitui o que Zabala (1998 apud Silva, 

2004, p.77-78) chama de função integradora da avaliação, “que apresenta um 

panorama pedagógico do trabalho docente, uma radiografia aproximativa da 

dinâmica da ação educativa do professor em vista do aprendente”.  

Para Freitas (2003), o fenômeno da avaliação acontece em três dimensões: no 

âmbito instrucional, em que se avaliam as habilidades apreendidas pelos 

estudantes; no âmbito comportamental, em que, muitas vezes, o professor impõe 
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seu poder na sala de aula; e no âmbito dos valores e atitudes. Nas palavras de 

Freitas (2003, p. 41), é na “[...] articulação da avaliação instrucional em articulação 

com as outras duas dimensões, que se cria o campo necessário para que se 

exercitem relações sociais de dominação e submissão ao professor e à ordem”. 

Tais práticas são influenciadas diretamente pelos juízos de valor construídos 

socioculturalmente em relação aos estudantes. Como professora atuante, temos 

percebido nitidamente tal ação. Quando se refere aos estudantes com deficiência, 

essa concepção se torna ainda mais forte, porque, atreladas a esses juízos de valor, 

estão as concepções culturais da incapacidade de aprendizagem do estudante com 

deficiência, do não pertencimento à escola regular, embutindo nos professores o 

sentimento de que estão isentos de ensinarem a tais estudantes, já que não foram 

preparados para tal tarefa. Concordamos que os juízos de valor são inerentes ao ser 

humano, contudo, é preciso cuidado com o que é feito de tal juízo com a finalidade 

de excluir, classificar, discriminar o outro. 

A reflexão crítica dos professores sobre esses juízos de valor pode ser 

entendida como uma saída para superar os aspectos negativos associados ao plano 

informal da avaliação, e ainda possibilitar o desenvolvimento de práticas que se 

nutrem dos aspectos positivos desse plano informal. Villa Boas (2004 apud 

CASTRO, 2007, p.50) pontua alguns desses aspectos, assegurando que a avaliação 

informal pode contribuir para a aprendizagem dos estudantes, quando o professor se 

propõe a: 

 Dar a orientação necessária, no exato momento da necessidade. 

 Atender suas dúvidas. 

 Providenciar materiais necessários à aprendizagem. 

 Demonstrar interesse pela aprendizagem de cada um. 

 Não comparar nem sinalizar preferências por determinados estudantes. 

 Atentar aos rótulos, preconceitos, estigmas e apelidos que possam humilhar os 

estudantes. 

 Não comentar em voz alta as suas dificuldades. 

 Não usar gestos nem olhares de desagrado em relação à aprendizagem. 

 Nutrir uma alta expectativa em relação a todos os estudantes7. 

 

                                                             
7
 Acréscimo nosso.  
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Atentos a essas indicações, os professores estarão contribuindo para uma 

prática avaliativa que esteja a serviço do aprendente e não se utilizando dela para o 

reforço das práticas excludentes ainda muito presentes em nossa sociedade e que 

vêm contribuindo para perpetuar uma vida de fracasso escolar para os estudantes 

marginalizados. 

 

3.4.1 Avaliação escolar e fracasso escolar 

 

Um dos grandes fatores desencadeadores do fracasso escolar está no 

distanciamento entre os saberes ensinados na escola e a prática social. Para Freitas 

(2003, p. 27), esse distanciamento foi produzido por uma necessidade vinculada à 

formação social capitalista, a qual, para apoiar o desenvolvimento das forças 

produtivas em pleno desenvolvimento industrial, necessitava de uma escola que 

preparasse a mão de obra rapidamente para “alimentar a produção de forma 

hierarquizada e fragmentada”.  

Freitas (2003, p. 27) ainda corrobora, afirmando que: 

 

Foi exatamente esse afastamento da vida real que levou aos 
processos de aprendizagem propedêuticos e artificiais, necessários 
para facilitar a aceleração dos tempos de preparação dos alunos [...] 
Convencionou-se que certa quantidade de conhecimento deveria ser 
dominada pelos alunos dentro de um determinado tempo. Processos 
de verificação pontuais indicam se houve ou não domínio do 
conhecimento. Quem domina avança e quem não aprende repete o 
ano (ou sai da escola). 

 

Nesse sentido, o que é ensinado na escola passa por uma seleção ideológica, 

sendo o currículo constituído como um instrumento de poder que diferencia e 

legitima socialmente uma parcela da população. Através da estruturação desse 

conhecimento, o que é eleito é construído dentro do interesse da classe dominante e 

a socialização desse conhecimento não é vista, segundo Pacheco (2005, p. 60), 

“como uma simples integração social, mas como um indicador de uma visão do 

mundo que é partilhada por uma classe que se impõe pela força dos interesses”. 

Assim, continua o autor, a escola seria o instrumento social responsável pela 

reprodução deste ideário político “que estabeleceria a correspondência entre 

educação e interesses econômicos de determinados grupos sociais”. 
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Torna-se claro, para nós, que a escola não assumiu, na sociedade capitalista, a 

responsabilidade de ensinar tudo a todos, mas de legitimar um espaço que 

hierarquiza o saber e que seleciona quem deve ou não aprender, impondo-se uma 

única forma de ela funcionar. Dessa forma, ela fragmenta o conhecimento em 

disciplinas, pois, de acordo com Freitas (2005, p. 27), estas são “distribuídas por 

anos e os anos subdivididos em partes menores que servem para controlar certa 

velocidade de aprendizagem do conhecimento”. 

Convencionou-se, assim, que certo número de conhecimentos deveria ser 

dominado pelos estudantes em um determinado tempo e que, periodicamente, tais 

alunos seriam verificados para saber se realmente os dominam, sendo estes os 

critérios para o avanço dos discentes em direção a conhecimentos posteriores e 

mais avançados. Para Freitas (2005, p.28): 

 

[...] a necessidade de introduzir mecanismos artificiais de avaliação 
(provas, testes, etc.) foi motivada pelo fato de a vida ter ficado fora 
da escola. Com isso, ficaram lá também os 'motivadores naturais' 
para a aprendizagem, obrigando a escola a lançar mão de 
'motivadores artificiais' – foi desenvolvido um sistema de avaliação 
com notas como forma de estimular a aprendizagem e de controlar o 
comportamento de contingentes cada vez maiores de crianças que 
acudiam à escola e tinham de ficar dentro delas, imobilizadas, 
ouvindo o professor. O isolamento e o artificialismo da escola 
levaram a uma avaliação igualmente artificial. 

 

Mais do que o que foi exposto pelo autor, acreditamos que a avaliação que 

ainda insiste em prevalecer constitui-se em um mecanismo de relação de poder, 

onde os juízos de valor influenciam diretamente o fazer pedagógico e as notas, 

estas utilizadas como um meio de controle do trabalho e do comportamento dos 

estudantes. Como bem pontua Perrenoud (1999), a avaliação privilegia um modo de 

estar em aula e no mundo, valoriza formas e normas de excelência, define um aluno 

modelo, aplicado e dócil para uns, imaginativo e autônomo para outros. Dessa 

forma, continua o mesmo autor (1999, p. 28), 

 

O êxito e o fracasso escolar resultam do julgamento diferencial que a 
organização escolar faz dos alunos, base de hierarquias de 
excelência estabelecidas em momentos do curso que ela escolhe e 
conforme procedimentos de avaliação que lhe pertencem. 
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 Ou seja, a avaliação constitui-se em um mecanismo de seleção e de exclusão 

escolar. Na compreensão de que a prática pedagógica está centrada nas notas e 

exames, toda comunidade escolar, principalmente os alunos, tem funções centradas 

na promoção (LUCKESI, 2008). Aqueles que não seguem esta lógica são 

impulsionados a se retirar do ambiente escolar, vistos como incapazes de aprender, 

responsabilizados pelo seu próprio fracasso, ou permanecem em uma sala, para, 

em um ano qualquer, se evadirem.  

Isto fica claro na fala de Mariana (E7) onde ela justifica sua repetência escolar: 

 Os professores não tinham paciência comigo. Na segunda série 
repeti muitas vezes. As professoras diziam que eu era burra....ficava 
triste...na terceira série também...com isso deixava muito de ir para a 
escola...gazeava aula...na quarta série fui para o CAIC....aí foi 
bom...a professora disse: vou te ajudar a aprender ...você vai 
ler...fiquei perto dela...era sala especial...poucos alunos....e fui 
aprendendo meu nome...a ler. 
 

Tal fato acontece principalmente porque, se, de um lado, os alunos não se 

sentem motivados pela lógica trazida pelas notas, de outro, entram em crise aqueles 

que delas se utilizam e não conhecem outros mecanismos de promoção. Tais 

pessoas não compreendem que avaliar não é medir, ainda que isto faça parte do 

processo de avaliação. A avaliação não deveria começar e muito menos terminar 

quando atribuímos uma nota à aprendizagem e não deveria ser utilizada como 

instrumento de reprovação do estudante. 

Ao contrário, segundo Perrenoud (1999, p. 36), a escola parece ter adquirido 

da sociedade o direito de “impor sua definição de êxito aos usuários e de lhe dar o 

status de 'verdade', pelo menos de uma coisa 'julgada'”. Ainda para este autor (1999, 

p. 37), 

 

[...] o êxito escolar é uma apreciação global e institucional das 
aquisições do aluno, que a escola cria por seus próprios meios em 
um dado ponto do curso e que depois apresenta, se não como 
verdade única, ao menos como a única legítima assim que se trata 
de tomar uma decisão de reprovação, de orientação/seleção ou de 
certificação. 

 

Concordando com Pincolini (2008, p. 28), destacamos que a reprovação é uma 

atitude séria, 
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[...] e identificar ou atribuir culpas, em nada minimizará o problema. 
Reprovar não pode se tornar uma prática em que o único prejudicado 
é o aluno. Ele, quando não a família, acaba sendo responsabilizado. 
 

 

No entanto, segundo Beyer (2006, apud PINCOLINI, 2008, p. 100),  

 

[...] à condição individual somam-se espaços da escola e da família, 
para incluir o mínimo em termos de fatores intervenientes. A escola é 
um espaço de aprendizagem e quando a mesma não acontece, 
todos os envolvidos precisam rever seus papéis. Afinal, a avaliação 
não deve se restringir apenas ao aluno, deve contemplar também a 
prática do professor, a organização da escola, o currículo, as 
condições de trabalho, enfim todos os fatores que interferem na 
aprendizagem.  

 

Assim, quebra-se o poder instituído aos professores de delegarem sobre o 

futuro de seus alunos, julgando quem deve ou não ter sucesso, já que perceberão 

que também faz parte do processo avaliativo a sua prática profissional. Da mesma 

forma, desarticula-se o discurso de que só o professor tem a responsabilidade 

perante a aprendizagem do estudante, proclamando tal ação a todos os atores 

educacionais, princípio esse defendido pela inclusão educacional. 

Tentativas de acabar com essa crise educacional, e com o fracasso oriundo 

desta, têm se proliferado nos últimos anos. Em Pernambuco, apesar de, nos últimos 

anos, estarmos vivenciando um investimento amplo em políticas educacionais 

visando à melhoria da qualidade da educação, em comparação a outros Estados da 

região tal propósito ainda não foi alcançado, pois foi onde foram obtidos  os menores 

resultados da região e, mesmo em relação às outras redes (municipais, privadas e 

federais), foi obtido o pior resultado, correspondendo à taxa de reprovação de 14,1% 

no Ensino Fundamental e 10,5 % no Ensino Médio. No que se refere à taxa de 

abandono, no ano de 2010, Pernambuco obteve o índice de 17,7% e 10,5%, 

respectivamente (INEP, 2011).  

Quanto ao número de matrículas nesses últimos quatro anos, percebemos a 

tendência nacional de decréscimo, como veremos na tabela a seguir: 
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Tabela 4 – Número de estudantes matriculados na Educação Básica no  

Estado de Pernambuco – 2007 a 2010 

 2007 2008 2009 2010 

Total dos alunos 

matriculados 

2.277.726 2.293.809 2.285.950 2.211.332 

      Fonte: Educacenso, (Inep/MEC).  

 

No que se refere aos estudantes com deficiência, nesse levantamento não 

obtivemos dados que fornecessem informações sobre o seu fluxo, como já 

prevíamos. Os dados oficiais revelam-nos, de forma global, as matrículas desses 

estudantes na Educação Básica, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 5 - Número de estudantes matriculados na Educação Básica no  

Estado de Pernambuco 

 2007 2008 2009 2010 

Total de 

alunos 

matriculados 

16.690 18.042 17.202 19.842 

Anos iniciais 9.719 11.390 11.125 13.146 

Anos finais 1.701 1.646 1.618 2.510 

Ensino Médio  398 417 720 837 

      Fonte: Educacenso 2011 (Inep/ MEC)  

 

A análise de tais dados demonstra que o Estado de Pernambuco segue o 

contexto nacional de crescimento em relação ao número de estudantes com 

deficiência matriculados no ambiente escolar, apesar de tal indício não revelar, 

necessariamente, se estes estudantes estão nas salas regulares ou em escolas 

especiais. 

 Também podemos observar um movimento no fluxo desses estudantes, pois, 

se em 2007, nos anos iniciais (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental), tínhamos 

9.719 alunos matriculados, em 2010, o número de estudantes nos anos finais (6º ao 

9º ano) chegou a 2.510, o que nos leva a acreditar que muitos não conseguem dar 



 83 

prosseguimento aos estudos, demonstrado, de forma mais significativa, o baixo 

número de estudantes que consegue chegar ao Ensino Médio.  

Tal situação é explicada, de um lado, pelas concepções curriculares que 

norteiam a prática escolar as quais permanecem dentro de uma perspectiva de 

seleção experienciada nos processos avaliativos, e que persiste na escola. 

Ao buscarmos nos nossos sujeitos o motivo de tal abandono, observamos que 

dos quatorze entrevistados, quatro vivenciaram tal situação de evasão, sendo três 

por motivos de doenças decorrentes da própria deficiência (um por intervenção na 

coluna vertebral, um no momento de perda da visão e outra em decorrência de uma 

doença que a levou à perda da audição), e uma por mudança domiciliar e por 

dificuldade em encontrar uma escola que aceitasse sua matrícula. Contudo, nenhum 

caso ocorreu em decorrência de insatisfação pela escola, indo na contramão do que 

sinalizam os estudos mencionados.  

Isso vem a corroborar o que já sinalizava Neri (2009, p. 39), em um estudo 

sobre os motivos da evasão escolar, tendo como base o ano de 1996. Esse estudo 

agrega as motivações para a desistência, ou mesmo para a não ida de pessoas à 

escola, em quatro grandes grupos, a saber: dificuldade de acesso à escola; 

necessidade de trabalho e de geração de renda; falta intrínseca de interesse; e 

outros motivos não elencados. Evidencia-se, assim, que 45,1% das causas 

relacionadas à falta de oferta estão ligados à presença de deficiência ou de 

incapacidade por parte dos estudantes, o que determinaria a evasão escolar. 

Segundo Neri (2009, p. 39), “a falta de oferta de escolas inclusivas ou especiais para 

esse público afetaria quase metade dos problemas associados à falta de acesso à 

escola em geral”, situação que ainda persiste. Apesar do aumento de estudantes 

com deficiência no ensino regular, ainda consideramos este número inexpressivo, 

em relação ao contingente da população com deficiência no país.  

Em relação à vertente reprovação, temos um total de nove estudantes dos 

quatorzes entrevistados, correspondendo a 64% de seu total. Ao questionar os 

motivos pelas reprovações, dentre os apresentados foram elencados: não estarem 

dominando a matéria; invisibilidade na sala de aula; ausência de intérprete, o que 

levou alguns estudantes a não frequentarem a sala regularmente, culminando em 

retenção por não atingirem a carga horária mínima de frequência à aula. (LDBN, 

art.24, inciso VI). 
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Além desses fatores, é necessário enfatizar a dimensão pedagógica, 

considerando a diversidade dos alunos e o respeito às suas particularidades, 

quebrando a homogeneidade do saber cristalizado ao longo da história da educação 

brasileira. 

 Este princípio, defendido pela educação inclusiva, vem delineando as 

discussões do presente trabalho, bem como a reflexão sobre a concepção de 

currículo defendida e vivenciada em todo contexto educacional, adentrando, 

consequentemente, nos processos avaliativos que permeiam o ensino e a 

aprendizagem, como fatores preponderantes nesta vertente do fluxo escolar.  

Assim, é perceptível que a história escolar dos estudantes com deficiência 

ainda hoje é motivada por contradições. Contradições essas que são legitimadas 

pelas relações estabelecidas no contexto das salas de aula, que oprimem, 

invisibilizam, discriminam e excluem, sendo os processos avaliativos uma forte arma 

nesta relação. 

Apresentaremos a seguir um quadro com a história de vida acadêmica de 

nossos sujeitos, a partir do qual nos deteremos em dialogar sobre o que acabamos 

de afirmar. 
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Quadro 2 – Histórico escolar dos participantes da pesquisa

                                                             
8
 Nomes fictícios para manter o anonimato dos sujeitos da pesquisa, conforme a lei 196/96 

9 Do 2° ao 5º ano do ensino fundamental, após migrou para a escola pública. 
10 Idem  
11Tal informação foi fornecida pelo relato oral, após esse período de reprovação, a aluna fez supletivo e a escola em que estudou nesse 
período não tem a documentação, apesar de confirmar que a aluna estudou na instituição. 
12 Fez EJA, referente ao 8º e 9º ano do Ensino Fundamental (EF). 
13 Fez a modalidade EJA, equivalendo ao 8º e 9º ano do EF. 
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E1 Bruno Fisica 17 2º  x   7 anos 2002 x  2010  x  x  1 2011 02 

E2 Laura Auditiva 16 1º x   x 7 anos 2002  x
9
 2011  x   x  2012 01 

E3 Bruna Visual 17 3º x   x 6 anos 2001  x
10

 2009  x  x  1 2010 00 

E4 Ana Visual 17 1º  x   8 anos 2002 x  2011 x  01  x  2012 02 

E5 Vânia Intelectual 19 1º  x   9 anos 2001 x  2011 x  03  x  2012 04 

E6 Rodolfo Intelectual 23 1º  x   7 anos 2007 x  2011 x  07  x  2012 08 

E7 Mariana Intelectual 23 1º  x   9 anos 2007 x  2011 x  NL
11

  x  2012 08 

E8 Dione Auditiva 20 2º x   x 9 anos 2001 x  2010 x  02  x  2011 04 

E9 André Auditiva 21 2º  x   9 anos 2000 x  2010 x  02  x  2011 04 

E10 Leandro Auditiva 18 2º x  x  7 anos 2001 x  2010 x  02  x  2011 02 

E11 Maria Auditiva 17 2º x   x 7anos 2001  x 2010 x  01  x  2011 01 

E12 Carlos Auditiva 18 2º x  x  8 anos 2001 x  2010 x  03  x  2011 02
12

 

E13 Anita Auditiva 22 2º  x   11 anos 2001 x  2010    x  2 2011 06 

E14 Eduardo Auditiva 18 2º x   x 9 anos 2002 x  2009 x  02  x  2010 02
13

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Ao analisarmos o quadro exposto, percebemos que, dos quatorzes 

entrevistados, apenas três tiveram a oportunidade de frequentar a Educação Infantil. 

Um iniciou o segundo ano (antiga primeira série) antes dos sete anos de idade; três 

iniciaram em idade própria para o ingresso no Ensino Fundamental; e dez possuíam 

defasagem de um a cinco anos em relação à idade própria para tal etapa de ensino. 

Destes, nove frequentaram a escola durante os primeiros anos do EF em uma sala 

especial, sendo, em sua maioria, estudantes surdos. 

Ainda encontramos dois estudantes que tinham como sinalização de entrada 

no Ensino Fundamental, em 2007, a modalidade EJA. Através de seu discurso oral, 

fomos informados de que sua vida escolar iniciou-se muito antes, com situações de 

repetência e de abandono escolar. Nos relatos de Mariana e de Rodolfo, os dois 

informaram que passaram pelo processo de repetência sete vezes, tendo isso 

acontecido no 4º e no 6º ano, respectivamente. Todavia, tais depoimentos não têm 

sustentação documental, uma vez que, ao ingressarem no Supletivo, não foram 

pedidas documentações anteriores de comprovação escolar. Quando procuramos as 

escolas que os alunos frequentaram nessa época, os documentos correspondentes 

não foram encontrados, embora houvesse a confirmação verbal de que esses 

estudantes frequentaram aquela escola. 

Em relação à distorção idade-série, temos os seguintes dados: dos quatorzes 

estudantes pesquisados, cinco estavam com distorção idade-série. Consideram-se 

estudantes com esse tipo de distorção aqueles que estão com dois anos de atraso 

em relação à idade cronológica esperada para o ano de estudo cursado. 

Assim, percebemos uma tendência de acompanhamento do fluxo escolar, 

apesar de os dados apontarem para oito alunos que tiveram a experiência de 

reprovação em pelo menos um ano de escolarização. As experiências exitosas 

podem ter como elemento norteador as políticas afirmativas vivenciadas nos últimas 

décadas, contudo, neste momento, não podemos afirmar com certeza, pois tal 

declaração demandaria mais tempo de estudo. 

 

3.4.2 Avaliação escolar e inclusão 

 

Apesar de a avaliação ser um campo sobre o qual, academicamente, os 

estudos têm avançado muito nos últimos tempos, tal prática configura-se como um 

grande desafio para os professores nos dias de hoje, e constitui-se em um 
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instrumento de exclusão social marcantemente produzido no ambiente escolar. Isso 

porque as práticas seletivas e classificatórias, como já apresentamos neste trabalho, 

ainda imperam nesse campo da educação, tendo como consequência o fracasso 

escolar e a retenção de muitos estudantes. 

Acentuadamente influenciada pelas perspectivas sociais, a escola, ainda hoje, 

se constitui como espaço de exclusão social, onde só uma pequena parcela 

populacional tem acesso aos conhecimentos nela produzidos. Isso acontece porque 

os conhecimentos são trabalhados dentro de uma cultura de poucos, elitista, cuja 

maioria da população desconhece, ou lhe é negada a oportunidade de conhecer. 

Este aspecto constitui-se em uma ameaça para a permanência de muitos 

estudantes na escola e, entre eles, encontramos as PcD, vítimas de exclusão na e 

da escola. 

Como instrumento para a consolidação dessa exclusão, encontramos na 

avaliação, em suas múltiplas nuances, uma rica aliada. Ao desvincular-se de uma 

prática educativa includente, ela cristaliza processos de preconceitos e de rejeição 

social, através dos juízos de valor e das percepções que estabelece de cada 

indivíduo,  transformando-se em mecanismo de má utilização. 

Foucault (2010 apud LUKESI, 2011, p.68), através de seu livro Vigiar e punir, 

nos remete, a saber, que, com o final dos mecanismos inquisitórios, “passamos, na 

emergência da modernidade, para os mecanismos de disciplinamento, através dos 

micropoderes, que operam no seio das instituições sociais”. 

A escola é uma dessas instituições e as provas, como hoje denominamos o 

antigo exame, um desses mecanismos, que acarreta no ambiente escolar, ainda 

hoje, uma carga de ameaça e de castigo sobre os estudantes.  O objetivo é, 

segundo Lukesi (2011, p. 68), “pressioná-los, para que disciplinadamente estudem, 

aprendam e assumam condutas, muitas vezes, [...] aversivas, dentro de um padrão 

de conduta, arraigado no molde de conceder e agir dos educadores”. Todos aqueles 

que não se moldam ou adequam-se a tais princípios são escanteados ou mesmo 

excluídos.  

Beyer (2010, p 96), nos alerta sobre a má utilização da avaliação: 

 

Os preconceitos sociais derivados de processos de avaliação mal 
elaborados são particularmente nocivos, porque atingem a criança na 
formação de sua autoimagem, o que pode vir a se constituir num 
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prejuízo ainda maior para a superação das dificuldades no âmbito 
escolar. 

 

Tais atitudes se fortalecem principalmente pelas concepções construídas ao 

longo do tempo na História da humanidade, em relação às pessoas com deficiência. 

São concepções que incutem em muitos todos os construtos sociais em relação à 

pessoa, de incapacidades, incompletude, entre outros, antes já mencionados neste 

estudo. 

Beyer (2010) comenta que essas esferas de domínio paradigmático se dão, 

basicamente, em dois campos: a predominância secular do pensamento médico e o 

emergente paradigma do resgate pedagógico com a concepção de educação 

inclusiva.  

Neste modelo clínico–médico, comenta o mesmo autor, prevalecem as 

imposições sociais hegemônicas ditadas pelos grupos que se consideram 

balizadores dos critérios da normalidade. O foco concentra-se fortemente no 

desempenho da pessoa e na sua insuficiência diante do padrão considerado normal.  

Beyer (2010, p.19) afirma ainda que, “a influência médica e seu poder 

arbitrador, tão bem ilustrado na análise histórica de Foucault (1995), encontram-se 

mais presentes do que se pensa nas práticas nos diferentes espaços da educação 

[...]”. Impulsionada por estes pensamentos, a escola constrói no imaginário de todos 

os seus agentes a concepção de incompletude, de incapacidade, taxiada nos 

estigmas e preconceitos relacionados aos estudantes com deficiência, o que 

validaria qualquer ação de fracasso e de insucesso em sua vida educacional.  

Nesta expectativa, projeta-se a situação do fracasso sobre o próprio estudante 

com deficiência, pois se acredita que ele não seria supostamente capaz de aprender 

na escola regular por causa de sua deficiência ou de sua limitação individual. Desse 

modo, ele sofre as consequências de uma baixa expectativa social, a qual 

desconsidera que o verdadeiro fracasso escolar acontece quando elidimos de um 

estudante o direito de aprender. 

Contrapondo-se a esse pensamento, a educação inclusiva vem defender a 

ideia de que todos os indivíduos têm o direito de ter suas particularidades 

reconhecidas e sua individualidade respeitada, já que o processo educacional deve 

ter o comprometimento de buscar mecanismos que possibilitem a aprendizagem a 
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todos, princípio esse defendido pela Constituição Federal, artigos 205 e 206 

(BRASIL, 1988). 

Reafirma-se, ainda, que tal aprendizagem deve acontecer na sala regular. Esse 

pensamento que foi, inicialmente, desenvolvido nos países escandinavos e, em 

seguida, na Europa, consagrou-se mundialmente após as Conferências de Jomtien, 

na Tailândia, em 1990, e de Salamanca, na Espanha, em 1994. 

De acordo com Beyer (2010, p. 31), no que concerne à avaliação dos 

estudantes, deve-se  dar preferência aos processos que 

 

[...] sirvam de retroalimentação do processo de ensino e 
aprendizagem, isto é, que informem se o aluno está conseguindo 
progredir em sua aprendizagem, quais metas tem atingido, quais 
não, qual a variabilidade positiva e as adversidades em seu 
aprender. 

 

Ou seja, a avaliação envolve um movimento dinâmico entre o fazer e o pensar 

sobre o fazer, visando a contribuir para o crescimento acadêmico do estudante. 

Concordamos, então, com Teixeira (2010, p. 47), quando afirma que  

 

[...] o ato avaliativo deve apoiar a aprendizagem do educando em 
qualquer nível do desenvolvimento humano [...], portanto, se vale de 
várias formas de avaliação para contemplar de maneira mais justa 
todos os educandos. 

 

 Defendemos que, para a avaliação ser justa, é necessário o professor atentar 

para a multiplicidade dos instrumentos avaliativos. Agindo assim, há possibilidade de 

romper com o papel fiscalizador da avaliação classificatória, vinculada a um modelo 

padronizador, em prol de um modelo diversificado, preconizando a flexibilidade e a 

dialogicidade, e atentando para as diferentes características e necessidades 

educacionais de cada estudante. 

Dessa forma, a prática avaliativa do ensino e da aprendizagem pode ser vista, 

conforme ressalta Santiago (2003, p. 20), como “um pensar e um agir articulados 

que andam de par com as intenções do trabalho na escola”. Ou, como afirma 

Hoffmann (1993, p.18 apud SILVA, 2011, s/p), é uma “reflexão permanente sobre 

sua realidade e um acompanhamento, passo a passo, do educando na sua trajetória 

de construção de conhecimento”. 
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Assim, pensar na avaliação sob a perspectiva da educação inclusiva é 

contrapor-se à ideia da privação do direito do estudante com deficiência ser 

avaliado, mas é, também, conforme nos lembra Teixeira (2010, p. 82-83), “[...] 

permitir que todos tenham a oportunidade de demonstrar resultados, competências e 

conhecimentos, equalizando e disseminando uma educação de qualidade para 

todos”. Tal avaliação deve constituir-se em um diagnóstico problematizador dos 

resultados, juntamente com a elaboração de reflexões e de propostas em prol de 

enfrentar seus desdobramentos em busca do exercício competente da cidadania. 

Para que tal objetivo seja atingido, as atividades vivenciadas no cotidiano da 

sala de aula devem estar em concordância com a proposta de ensino e articuladas 

com a proposta avaliativa do sistema escolar. 

Assim, segundo Fernandes (2009, p.89), as tarefas desenvolvidas com os 

alunos deverão ter tripla função, a saber: “integrar as estratégias de ensino utilizadas 

pelo professor; ser um meio privilegiado de aprendizagem e ter associado em 

qualquer processo de avaliação”. Na avaliação dentro de uma perspectiva inclusiva, 

os instrumentos estão a serviço do aprendente, e, desde o início, todos sabem sua 

estrutura e finalidade, desconfigurando-se, assim, a conotação de acerto de contas 

que, por muito, se evidenciou nestes momentos. 

Ainda na perspectiva inclusiva, a avaliação tem como fundamento maior 

acomodar a pluralidade de valores e culturas existentes nas sociedades atuais. Para 

tanto, há a necessidade em diversificar seus procedimentos, buscando, assim, 

atender à diversidade de estudantes em suas peculiaridades no processo de 

aprendizagem. 

  Dessa forma, busca-se, de acordo com Fernandes (2009, p. 58), integrar o 

ensino à aprendizagem, tendo como objetivo principal “conseguir com que os alunos 

aprendam melhor, com compreensão, utilizando o desenvolvimento de suas 

competências”. 

 Continua esse autor afirmando que, para atingir tal finalidade, caberá ao 

professor organizar o processo de ensino; propor tarefas apropriadas aos alunos; 

definir prévia e claramente os propósitos e a natureza do processo de ensino e 

avaliação; criar um adequado clima de comunicação interativa entre seus alunos. Tal 

processo interativo constitui-se em um dos pontos mais importantes no processo de 

ensino e de aprendizagem, uma vez que é através dele que o professor irá 

estabelecer pontes entre o que se considera ser importante aprender e o complexo 
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mundo dos alunos (o que eles são, o que sabem, como pensam como aprendem 

entre outros).  

O processo de interação, como mecanismo de facilitação da aprendizagem, é 

sinalizado nas falas dos próprios estudantes que, ao serem perguntados sobre que 

conselho dariam aos professores para que eles ensinassem melhor aos estudantes 

com deficiência, afirmaram: 

 

Eu aconselharia o professor a aprender um pouco de LIBRAS 
compreender a estrutura da LIBRAS, é lei ser tratado com respeito 
às suas diferenças, e os professores não está fazendo isso, né. 

Então eu fico muito feliz em ensinar e que os alunos aprendam [...] 
eu quero que os profissionais da educação futuramente busquem 

essa troca [...] essa aprendizagem (Anita – 2º ano). 

 
Que eles se aproximassem mais dos alunos, pois quem sabe como 

aprender são os alunos [...] dizer, né [...] eu não sei como fazer [...] 
aí a gente pode dizer, assim é melhor professor, eu aprendo assim 

[...] (Ana – 1º ano). 

 

Que tivesse mais assim [...] vontade de compartilhar com os alunos 
as dificuldades deles, porque não sei como um professor que fez 

faculdade para ser um ensinador de alunos [...] de pessoas, e não 

sabe lidar com uma pessoa com deficiência [...] eu não entendo 

como é isso: não entendo porque não existe capacitação [...] [O 
conselho] se aproximar mais, perguntar ao aluno mesmo como ele 

pode ajudar os alunos, mas tem professor que [...] [...] mas tem 

professor que nunca se aproxima da pessoa! (Bruna 3º ano) 

 

Desse modo, constitui-se um modelo de avaliação dentro de uma filosofia 

inclusiva, aquela cuja perspectiva está em oportunizar aos estudantes 

desenvolverem suas potencialidades, ao mesmo tempo em que proporcionará ao 

professor pistas de como deve desenvolver seu trabalho pedagógico, no sentido de 

onde está acertando e onde tem que redirecioná-lo, tendo sempre como ponto de 

chegada a aprendizagem de todos os estudantes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

[...] Em um contexto de baixas expectativas, é comum 
responsabilizar essas pesssoas pelo fracasso, quando, na verdade, 
as limitações da população excluída e, em particular, das pessoas 
diferentes são uma invenção social, resultado do cruzameto de 
fatores sociais, políticos, linguísticos, históricos e culturais, 
engendrada, muitas vezes, pela ideologia da reprodução, da 
existência de um mundo homogêneo, compacto, invariável. 
(DORZIAT, 2009, p. 70). 

 

No presente estudo dedicamo-nos a caracterizar e a analisar o fluxo escolar 

dos estudantes com deficiência, identificando as práticas avalialtivas realizadas 

pelos professores com estes estudantes e relacionando essas práticas avaliativas ao 

fluxo escolar vivenciado por eles. Para esse propósito, utilizamos a escuta da própria 

voz dos sujeitos envolvidos no processo, ou seja, das experiências escolares 

relatadas pelos próprios estudantes com deficiência.  

Escutar as vozes de pessoas antes silenciadas nos remeteu a sensações 

ímpares, que ora oscilaram entre a certeza de que conseguiríamos abstrair as 

informações desejadas, e as incertezas de incredulidades em relação à percepção 

dos sujeitos entrevistados, pois fomos ao campo, algumas vezes cientes de que não 

iríamos obter os dados desejados, principalmente quando fomos entrevistar os 

estudantes com deficiência intelectual. 

Tais incertezas nos fizeram refletir sobre até que ponto as crenças e as 

concepções em relação ao outro não são por nós abstraídos pelas influências 

culturais por nós vivenciadas e como podemos delas nos abster. Como afirma 

Dorziat (2004, p. 04), “Diversas lógicas e saberes são produzidos por contextos 

sociais também diversos, não havendo, muitas vezes, possibilidade de conciliá-los 

ou justapô-los sem que haja conflito, sob o risco de submeter um ao outro”. 

Assim, consideramos como um grande desafio nos desnudarmos de toda uma 

construção histórica, que homogeiniza, rotula, classifica o outro, tendo como ponto 

de partida a reflexão sobre o que vem a ser a essência humana e, mais do que isso, 

nos permitindo experimentar mudanças atitudinais. 

Tais reflexões se fazem necessárias, até porque a prática avaliativa para ser 

algo democrático e estar a serviço do aprendente não é algo fácil de ser 

concretizado se não nos desprendermos das “verdades” até então vivenciadas por 

nós, como estudantes ou como professores que somos. Mudar não é uma tarefa 
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fácil, mas necessária, quando quebramos paradigmas e almejamos uma sociedade 

mais justa para todos e, consequentemente, uma educação voltada para a formação 

humana e não para satisfazer ideologias políticas, como tem sido vivenciado até 

então nas trajetórias escolares. 

Sabemos que a história da educação das pessoas com deficiência, desde sua 

concepção, constitui-se em uma luta de ideologias. Mais do que o sentimento de 

menos valia em relação a essas pessoas, durante séculos, foram negados o seu 

direito à educação, ou mesmo de serem considerados humanos, pois, para Kant (s/d 

apud PEREIRA, s/d, p. 02) o homem se humaniza pela educação, ou seja, “a 

educação é responsavel pela formação e transformação do homem, 

proporcionando-lhe os meios adequados ao exercício de sua liberdade, autonomia e 

humanidade”. Negando-lhe o direito à educação, a sociedade privou essa parcela da 

população de se humanizar. 

Atentar para a inserção desses estudantes no contexto escolar configura-se 

como o primeiro passo para o reconhecimento da humanidade destas pessoas. 

Contudo, percebemos que muito há para se fazer a fim de  que essas pessoas 

obtenham a educação de qualidade que a todos é legalmente garantida.  

A incredulidade em relação à aprendizagem desses estudantes configura-se, 

ainda hoje, em uma vertente a ser considerada, sendo esse um fator determinante 

no processo avaliativo vivenciado por eles. Se não acreditamos, por que investir 

então? Só investimos naquilo que acreditamos que dará retorno, é isso que nos 

motiva a procurar desenvolver bem qualquer atividade, seja ela pedagógica ou não. 

No decorrer do trabalho, percebemos a dificuldade enfrentada pelos estudantes 

em terem seus direitos educacionais garantidos, mesmo isso sendo estabelecido em 

nossa Constituição Federal (BRASIL, 1988), como o primeiro dentre os direitos 

chamados sociais, e sinalizado nos diversos documentos internacionais em que o 

Brasil é signatário. As ações desenvolvidas em nosso contexto educacional deixam 

evidente que estes sujeitos ainda não são considerados como sujeito de direitos 

(FERREIRA, 2004 apud DANTAS, 2011), já que não se evidenciam práticas 

pedagógicas que respeitem as particularidades dessa parcela da população. 

O processo pedagógico, visto como corporificação das relações de poder entre 

professores e estudantes encontra na avaliação um grande aliado. Sendo em muitos 

momentos utilizada como elemento de controle e de disciplinamento, tal prática 

constitui-se como mecanismo de punição, exclusão e classificação dos sujeitos, 
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muitas vezes utilizado para eleger aqueles que obterão êxitos e aqueles que irão 

fracassar. 

Esse fracasso mostra-se destinado àqueles que não conseguem se enquadrar 

dentro dos padrões estabelecidos, assim como “às normas” a serem seguidas. 

Assim, os grupos vulneráveis configuram-se como fortes candidatos a vivenciar tais 

experiências, já que lhes são negadas as condições de competir com igualdade de 

condições com a cultura dominante.  

Tal situação se agrava ao percebermos que a desvantagem social é 

proporcionada pela ausência de oportunidades. Enquanto legalmente se garante a 

escolaridade para todos, visando ao pleno desenvolvimento do indivíduo, o acesso à 

escola não se constitui, ainda, uma garantia de aprendizagem para estes estudantes 

com deficiência, visto que os materiais adaptados e o pessoal especializado para o 

acompanhamento desses estudantes ainda são escassos. Assim, a garantia de 

apoio complementar para que esses estudantes possam aprender em igualdade de 

condições com os demais alunos da escola (BRASIL, 1996a) constitui-se em uma 

verdade a ser conquistada e acentua ainda mais as desvantagens por estes 

estudantes vivenciadas. 

Essa desigualdade de oportunidades, que são, ainda hoje, negadas às 

pessoas com deficiência, remete, em muitas situações, aos professores, que 

depositam no estudante a responsabilidade de sua não aprendizagem, reforçando 

as barreiras atitudinais a eles vinculadas. Tais barreiras atitudinais, muitas vezes, já 

estabelecidas antes do recebimento destes estudantes em suas salas, colocam em 

evidência a deficiência da pessoa acima de sua potencialidade humana, 

distanciando-se, como nos lembram Bianchetti e Freire (2004, p. 66 apud LIMA e 

SILVA, s/d), a certeza de que “não é a distinção física ou sensorial que determina a 

humanização ou desumanização do homem. Suas limitações ou ilimitações são 

determinadas social e historicamente”. Ou seja, são historicamente “construídas” 

pelo modo como eles são olhados, e tais olhares têm alimentado os juízos de valor 

de desfavorecimento da aprendizagem destes. 

Assim, tais juízos de valor são elementos influenciadores nas avaliações 

realizadas pelos professores no contexto educacional. Muitas vezes, as percepções 

advindas destes são fatores prepoderantes nas determinações de que estudantes 

merecem ser aprovados ou retidos, constituindo-se, então, um ciclo vicioso de 

incapacidades e de punições para estes sujeitos. 
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Essas atitudes são motivadas pelos sentimentos de homogeneização dos 

sujeitos, e mesmo que conscientemente saibamos que todos somos heterogêneos e 

diferentes, e isso constitua a natureza humana, em nossas práticas educacionais 

não encontramos vez para ações de respeito às particularidades individuais, ao 

ritmo de aprendizagem que cada um desenvolve, não as privilegiando como 

necessidade básica da aprendizagem. Tal situação se agrava na forma como 

executamos os processos avaliativos.  

Podemos nos instrumentalizar com diversas estratégias metodológicas, 

utilizarmos variedades de recursos didáticos. No entanto, no que se refere à prática 

avaliativa, muitas vezes, fazemos uso de novas nomenclaturas e de novas 

roupagens, mas as usamos para realizar exames de classificação, exclusão e 

elitização dos saberes, com finalidades que se distanciam da necessidade 

educacional para o novo homem do século XXI. 

Neste sentido, vale a pena destacar alguns entraves, encontrados na 

escolarização dos estudantes com deficiência, que influenciam diretamente no 

processo avaliativo por eles vivenciado e que, conquentemente, interferem em seu 

fluxo escolar. São eles: 

 

A) Os estudantes com deficiência já entram no Ensino Fundamental 

com defasagem de, aproximadamente, dois anos de diferença em 

relação ao estudante sem deficiência.  Isto reforça no imaginário dos 

professores a perspectiva de menos valia em relação a esses 

estudantes, motivados pelos juízos de valor de incapacidade, doença, 

socialmente contruídos, e que reforçam e influenciam na avaliação 

realizada. 

B) Cercados de barreiras de ordem comunicacional, pedagógica, 

metodológica, arquitetônicas, atitudinais, entre outras, os estudantes 

com deficiência não têm como mostrar a sua capacidade intelectual. 

Assim sendo, pautada no modelo integracionista que ainda hoje 

influencia muitas práticas educacionais no lidar com este estudante, a 

escola se posiciona na perspectiva de que é ele, o estudante com 

deficiência, o incapaz de aprender, necessitando retê-lo por não 

conseguir alcançar a aprendizagem esperada. 
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 C) O processo de ensino e de aprendizagem acontece em sua grande 

maioria sem a interação entre professor e estudante, constituindo-se 

em um grande agravante, já que, para avaliar, é necessário conhecer, 

acompanhar e retroalimentar o processo de ensino e de aprendizagem, 

não coexistindo uma avaliação justa sem uma interação plena entre 

estudantes e professores. 

 D) A incompreensão ou o desconhecimento do binômio 

igualdade/equidade torna-se uma grande barreira para um processo 

avaliativo justo que seja aplicado aos estudantes com deficiência, uma 

vez que não se respeita a particularidade desses sujeitos e não se lhes 

oportunizam tratamentos diferenciados naquilo que os diminui. 

Exemplo disso são as provas em língua portuguesa para os surdos, 

quando esses estudantes não a têm como língua materna. Isso não 

oportuniza ao estudante um tempo maior para a realização da prova, 

ou não oportuniza que ele a faça  em sua primeira língua. 

 E) A diversidade de instrumentos avaliativos não se configura, em si 

só, em oportunidades múltiplas de avaliação da aprendizagem, muitas 

vezes, o que de fato acontece é que se dá uma roupagem nova para 

práticas antigas. Tais alternativas só ganharão validade no momento 

em que estejam explícitos os objetivos e os critérios a serem utilizados, 

e que estes possam servir de subsídios para o fazer pedagógico. 

 

Concordamos com Silva (2011, p.236), quando ele diz que: 

 

Ao tomar essa forma moderna de exames como lógica natural, 
enquanto instrumento destinado a avaliar o conhecimento dos 
alunos, não perceberemos que ela é, ao mesmo tempo, uma 
eficiente técnica de poder. 

 

É mister salientarmos que o processo avaliativo só conseguirá desvincular-se 

de um poder arbitrário quando estiver coerentemente articulado com o ensino, e a 

aprendizagem estiver entrelaçada a uma prática que, simultaneamente, constitua o 

ensinar, o aprender, o avaliar, e que vislumbre o aprendente. 

Nesta pesquisa, torna-se evidente que todos os estudantes com deficiência são 

conscientes das barreiras impostas socialmente para que sua aprendizagem se 
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efetive de forma plena e sem grandes distorções. Percebemos também que, mesmo 

com todos os empecilhos advindos dessas barreiras, os estudantes com deficiência 

estão, a cada dia, conquistando espaços e se fazendo ouvir.  

Fica evidenciado que estes jovens, oriundos de diversas formações familiares e 

de situações econômicas distintas, apesar de se inserirem no contexto educacional 

já em situação de desvantagem, conseguem, com o apoio familiar e com espírito de 

resiliência, não se deixarem abater pelas dificuldades enfrentadas. Antes, se sentem 

motivados a buscar mecanismos de superação e almejam se projetar 

academicamente, pois, em sua maioria, têm como perspectiva acadêmica fazer um 

curso universitário, como bem sinaliza Bruna: “Ah! eu sempre gostei de estudar e eu 

quero assim ir longe mesmo... eu também assim sonho em ser professor de 

faculdade e tal... eu quero fazer mestrado e tudo mais!” 

Tais sentimentos e expectativas rompem os ciclos de impossibilidades e 

quebram com os estigmas de incapacidades que, durante séculos, pairaram sobre 

suas vidas, além de contribuirem para novas pespectivas de olhares em relação a 

estas pessoas, contribuindo, assim, para visibilizá-las cada dia mais. 

Percebemos também que as políticas públicas afirmativas têm se constituído 

em um fator positivo para a inserção destes estudantes no contexto educacional, 

mas ainda não têm se constituído como garantia de uma educação de qualidade. 

Por tudo o que foi exposto, evidencia-se que os processos avaliativos 

influenciam de forma direta o emperramento do fluxo escolar destes estudantes, 

uma vez que, inseridos nestes processos avaliativos, encontram-se arraigados os 

preconceitos, estigmas, discriminação em relação à potencialidade desses sujeitos, 

não lhes sendo oportunizado o direito de ter uma avaliação justa e motivadora de 

aprendizagem. 

É mister deixar claro que este estudo não tem a pretensão de esgotar a 

discussão acerca dos processos avaliativos e de sua relação com o fluxo escolar 

dos estudantes com deficiência, pelo contrário, almejamos que tal pesquisa 

provoque, no campo acadêmico, motivações para que novos trabalhos sobre a 

temática surjam e contribuam para que estes estudantes tenham a educação de 

qualidade que, por direito, são merecedores. Não obstante, percebemos que outras 

questões emergem nas práticas educacionais e que mereceriam atenção em novos 

estudos acadêmicos, entre elas, podemos citar a questão do processo de 
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aprendizagem destes estudantes, pois percebemos, em alguns casos, lacunas a 

serem pesquisadas. 
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Apêndice A - Questionário 

 

  

 

 

Universidade Federal da Paraíba 
Centro de Educação 

Programa de Pós- Graduação em Educação 
Linha de Pesquisa: Estudos Culturais da Educação 

Instrumento de coleta de dados 

Data: ___/___/___ 
Local de coleta: _________________________________________________ 
Tempo de duração: ______________________________________________ 
 
Bloco 01 
 
Caracterização dos/das estudantes: 

1. Nome:  

2. Endereço: 
______________________________________________________ 

Bairro: ____________________________ Cidade: ___________________ 
CEP:  

3. Telefone:  

4. E.mail: 

5. Data de 
nascimento: 

 

Gênero:   

6. Tipo de deficiência:  

 
 
Bloco 02 
 
Caracterização da família do/da estudante 

7. Constituição 
familiar:  

Pai () mãe () irmãos () quantos? ____ irmãs () 
quantas? _____ 

8. Outra pessoa na 
família com 
deficiência? () sim 
() não 

Se sim, quem? Qual deficiência? 

9. Com quem mora? () pais () pai () mãe () outros. Quem? 
 

10. Moradia:  Casa () própria () 
alugada  

() alvenaria () taipa     () 
tábua   

11. Quantos 
cômodos? 

Quantos quartos? Quarto só para o/a 
estudante? 
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Bloco 03 
 
Caracterização da renda do/ da estudante e da sua família 

12. Trabalha? () sim () 
não 

  

 Se trabalha, responda Local: Atividade que 
desenvolve: 
 

13. Salário recebido: Menos de um salário mínimo () De 1 a 2 salários 
mínimos () 

Mais de dois salários mínimos () 

14. Renda familiar: Menos de um salário mínimo () De 1 a 2 salários 
mínimos () 

Mais de dois salários mínimos () 

15. Bens Pessoais e 
familiares 

Automóveis: Sim () Não 
() 

Se sim, quantos?  

Celular: Sim () Não () Computador próprio: 
Sim () Não () 

 
Bloco 04 
 
Caracterização da instituição/escola onde estuda ou estudou: 

16. Escolarização: 

17. Ano em 
que 
iniciou os 
estudos: 

Fez Educação Infantil?  

18.  Recebeu apoio para os estudos? () sim () não 

19. Se sim responda: recebeu apoio de onde ou de quem?  

Equipe 
pedagógica da 
escola () 

Do AEE  () Aula 
particular () 

20. Estudou em: () escola regular pública () escola regular particular   
                     () escola especial pública () escola especial particular 

21. Ano que terminou o Ensino Fundamental:  

22. Fluxo 
escolar: 

23. Repetiu algum ano? Não () 
Sim () identifique abaixo os anos que foram 
reprovados e quantas vezes: 
Ano _____Quantas vezes? ___ 
Ano _____Quantas vezes? ___ 
 

 

24. Motivos de repetências  
A.______________________________________ 
B. ______________________________________ 
C.____________________________________ 

 

25. Ficou sem estudar algum ano?Sim () Não () 
 

 

Motivos pelo qual ficou sem estudar:  
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Apêndice B – Roteiro da entrevista  

 
 
 
 
 
 
 

Universidade Federal da Paraíba 
Centro de Educação 

Programa de Pós- Graduação em Educação 
Linha de Pesquisa: Estudos Culturais da Educação 

 
 
Contexto escolar que o/a estudante vivenciou ou vivencia sua trajetória 
escolar 
 
 

1. Como foi sua escolarização desde criança até agora? 
 

2. Que lembranças você tem dos primeiros anos na escola?  
3. E do 5º ao 9º ano? 
 
4. .Como você desenvolvia, em geral, suas atividades escolares?   
 
5. .Você participava / participa de todas as atividades propostas para a 

sala de aula? Como? 

 
6. Como eram / são seus momentos de prova? Você faz  só prova ou 

os professores  fazem mais alguma atividade para avaliar você e 
toda a turma? Que atividades são essas? Quando o professor as 
corrige, mostra como você pode melhorar?  Você tem oportunidade 
de  refazê-las? O professor faz atividades de apresentação de 
trabalhos com a turma e você participa? Como? Como é avaliada 
essa  sua participação? 

 
7. . Se você fosse dar um conselho ao professor sobre como ensinar 

aos estudantes com deficiência o que você diria a ele para que 
esses estudantes pudessem sair-se melhor nas aulas? 

 
8.  Como é a sua relação com as outras pessoas dentro da escola? (As 

pessoas se interessam  em  se comunicar com você? Você tem 
amigos aqui? Como é a relação com os funcionários e com os 
professores?  Quando você faz trabalhos em grupo, fica sempre na 
mesma equipe, por quê? Você  tem preferência de sentar junto a 
alguém, por quê? ). 
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9.  Existem dificuldades /barreiras?  

 
10.  Refletindo sobre sua história de vida escolar, quais os momentos 

que vêm em sua mente? Por quê?  (momento difícil que na ocasião  
você até pensou em  não vir mais à escola...  Momento  importante 
que  lhe deixou feliz por estar na escola...). 

 
11. Que gostaria de ver na escola que a tornaria mais acolhedora para 

as pessoas com deficiência? Como gostaria de ser tratado? 
 

12.  Quais aspirações você possui para os seus estudos? Até que nível 
você pretende chegar? 

 
 

OBRIGADA 
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Apêndice C – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO-PPGE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezados estudantes: 

 

Esta pesquisa é sobre Fluxo escolar do estudante com deficiência: estudo 

dos processos avaliativos e promoção escolar e está sendo desenvolvida por 

Lauriceia Tomaz da Silva, aluna do Curso de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação da professora Ana Dorziat 

Barbosa de Mélo. 

Este estudo tem como objetivo caracterizar e analisar fluxo escolar dos 

estudantes com deficiência, analisar como os órgãos oficiais, no âmbito das 

secretarias estaduais, têm procurado acompanhar o desenvolvimento do ensino e da 

aprendizagem dos estudantes com deficiência, mapear o fluxo dos estudantes com 

deficiência e identificar as práticas avaliativas realizadas pelos professores com os 

estudantes com deficiência. 

Solicitamos a sua colaboração para viabilizar tal pesquisa, que tem como 

instrumento de coleta de dados: entrevista, questionário e análise documental 

através do histórico escolar dos sujeitos participante desta pesquisa, como também 

sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos e publicar 

em revista científica. Por ocasião da publicação dos resultados, todos os nomes dos 

participantes serão mantidos em sigilo. Informamos que essa pesquisa não oferece 

riscos previsíveis, para a saúde física e mental dos seus participantes. 

Esclarecemos que sua permissão é voluntária, portanto, você não é obrigado 

(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pela 

pesquisadora. Informamos ainda que você não receberá nenhum valor em dinheiro 

para participação neste trabalho. Caso decida não participar do estudo, ou resolver a 
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qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá 

modificação na assistência que vem recebendo na instituição. 

A pesquisadora estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO-PPGE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO. 

 

Título do Projeto: Fluxo escolar do estudante com deficiência: estudo dos processos 

avaliativos e promoção escolar 

Eu, ________________________________________, li e/ou ouvi o esclarecimento 
acima e compreendi para que serve o estudo e a qual procedimento serei submetido. A 
explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que sou livre 
para interromper minha participação a qualquer momento, sem justificar minha decisão e 
que isso não me trará nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que venho 
recebendo na instituição. Sei que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e 
não receberei dinheiro por participar do estudo.  Eu concordo em participar do estudo.  

 
Recife,.../.../... 

___________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa ou responsável legal 

 

Observação: (em caso de analfabeto- acrescentar) 

 

_______________________________________ 

                Assinatura da testemunha 

 

Contato com a pesquisadora responsável: 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, entre em contato com a 
pesquisadora Lauriceia Tomaz da Silva. 
Endereço: Rua João Paes Barreto, 10 – Ponte dos Carvalhos – Cabo de Santo Agostinho- PE CEP: 
54580-660. 
Telefones: (81) 8808-3817/ 909088083815  
e-mail: lauriceiatomaz@hotmail.com  
Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da 
Paraíba-UFPB - Campus I – Cidade Universitária - Bloco Arnaldo Tavares – sala 812 – CEP 
5805-900 – João Pessoa – Paraíba - Telefone: (83) 3216.7791 – Fax: (83) 326.7791- E-mail: 
eticaccsufpb@hotmail.com 
 

Atenciosamente,                                                                
_____________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável  
________________________________ 
Assinatura do pesquisador participante 


