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RESUMO 
 

A presente pesquisa, vinculada a linha de pesquisa Políticas para a Educação Básica e 
Superior e ao grupo de pesquisa Observatório de Políticas Educacionais do Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, teve por objetivo 
analisar as concepções e os procedimentos adotados pelos professores na avaliação da 
aprendizagem de estudantes com deficiência intelectual (DI) no ensino médio. Tratou-se de 
uma pesquisa qualitativa, que privilegiou, essencialmente, a compreensão dos 
comportamentos a partir das perspectivas dos sujeitos da investigação. A matriz 
epistemológica esteve alicerçada na abordagem histórico-cultural de Vigotski, localizada à luz 
do materialismo histórico. Buscou-se, nos pressupostos deste autor (1991; 1997; 2008; 2010a; 
2010b), os principais referenciais teóricos para discutir os processos de aprendizagem e os 
princípios norteadores da avaliação da aprendizagem de jovens em geral e, em especial, de 
jovens com DI. Participaram da pesquisa oito professores de uma escola da rede estadual de 
ensino de Santa Catarina, atuantes em uma turma de ensino médio com uma estudante com 
DI. Como técnicas de coleta dados, empregou-se um questionário com perguntas sobre os 
perfis pessoais e profissionais dos professores e uma entrevista em formato de grupo focal 
sobre suas concepções e práticas avaliativas. Os dados coletados foram analisados por meio 
da técnica de análise de conteúdo de Franco (2008) e as discussões foram distribuídas em 
eixos e categorias analíticas. Os resultados indicaram que, a falta de interação entre os 
professores e os estudantes com DI e, consequentemente, a não percepção das suas 
aprendizagens, somadas às exigências do cenário educacional do ensino médio em preparar os 
estudantes para terem bons desempenhos em avaliações internas e externas, faz com que os 
professores vivenciem, cotidianamente, dilemas e frustrações na organização de suas práticas 
pedagógicas quando se trata desse público.  
 
Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem; Deficiência Intelectual; Ensino Médio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

This research is linked to the line of research Policies for Basic and Higher Education and to 
the research group Educational Policies Observatory, of the Postgraduate Program in 
Education of University of Vale do Itajaí – UNIVALI. It aims to analyze the conceptions and 
procedures adopted by teachers in the learning assessment of students with intellectual 
disabilities (ID) in high school education. It is a qualitative study that focuses, essentially, on 
understanding behaviors from the perspectives of the research subjects. The epistemological 
matrix was based on the historical-cultural approach of Vygotsky, in light of historical 
materialism. Vygotsky’s premises (1991; 1997; 2008; 2010a, 2010b) were used as the main 
theoretical references for the discussion of the processes and the guiding principles used in the 
learning assessment of young people in general, and especially young people with ID. The 
research subjects were eight teachers of a state school in the state of Santa Catarina who 
taught in a high school class with a student with ID. For the data collection, a survey was 
used, with questions about the personal and professional profiles of the teachers, and a focus 
group interview to find out their conceptions and assessment practices. The data collected 
were analyzed using Franco’s (2008) technique of content analysis, and the discussions were 
distributed in axes and analytical categories. The results indicate that the lack of interaction 
between teachers and students with ID and, consequently, the lack of perception of their 
learning, together with the requirements of the high school educational setting in preparing 
students to perform well in internal and external evaluations, caused the teachers to 
experience dilemmas and frustrations on the daily basis in relation to students with ID, when 
organizing their pedagogical practices. 
 
Key words: Learning Assessment; Intellectual Disability; High school. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

As práticas sociais relacionadas às pessoas com deficiência sempre estiveram 

entrelaçadas com as transformações sociais, com as descobertas científicas e com as 

mudanças culturais e econômicas ocorridas ao longo da história da humanidade. Sendo assim, 

ao falar do entendimento da aceitação e da participação dessas pessoas na sociedade, não é 

possível traçar um caminho reto e contínuo, pois os diferentes contextos sob os quais essas 

práticas foram sendo fundadas, criaram cenários que nortearam e continuam influenciando 

avanços e retrocessos em relação à essa população.  

Sassaki (2005) dividiu essa história em quatro grandes eras: a era da exclusão (da 

antiguidade até o início do século XX); a era da segregação (entre as décadas de 1920 e 

1940); a era da integração (da década de 50 à década de 80); e a era da inclusão (década de 90 

até os dias atuais). No entanto, essa simples divisão histórica passa a impressão de uma 

evolução contínua e processual, como se tivesse ocorrido um avanço de forma natural e linear 

e estivéssemos vivendo a inclusão de forma plena, de modo que as práticas segregacionistas e 

excludentes tivessem ficado para trás na história, ou seja, não considera possíveis sucessos e 

fracassos ocorridos ao longo do caminho. 

Tannús-Valadão e Mendes (2018), ao analisarem a história das pessoas com 

deficiência no campo educacional, reconheceram que a evolução não ocorreu de forma linear, 

porém, também dizem que é possível identificar algumas fases, que, para elas, foram três: a da 

exclusão, onde não existia qualquer tipo de escolarização; a da segregação escolar, em que 

esse público frequentava instituições de ensino comuns, mas num sistema paralelo em relação 

à educação geral; e a atual, da inclusão escolar, que entende que a colocação desses alunos em 

classe comum das escolas regulares seja a melhor opção para seu desenvolvimento. 

Mesmo os registros históricos apontando estarmos vivendo a era da inclusão, Mazzotta 

(2011) alerta que, no Brasil, a educação das pessoas com deficiência ainda tem sido 

interpretada como um apêndice indesejável e que não é incomum encontrar na literatura 

educacional e em documentos técnicos a referência à situações de atendimento à essas pessoas 

como sendo educacionais, quando uma análise mais cuidadosa revela tratar-se de situações 

organizadas com propósitos mais relacionados com o assistencialismo e com cumprimento de 

obrigações legais, do que com a educação propriamente dita.  

Esse olhar crítico sobre a história das pessoas com deficiência na sociedade, permite-

nos observar que, muitas das conquistas e reconhecimentos de alguns dos seus direitos 

fundamentais, como o da educação, não foram entregues de “mão beijada”, foram sim, 
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resultantes de um longo processo sociocultural em que indivíduos e grupos passaram a 

coordenar ações reivindicatórias, na perspectiva de construção de um lugar de fala a partir da 

deficiência (MAZZOTTA, 2011). Esses movimentos, fundamentados nos princípios da 

universalidade e da solidariedade, lutaram para criar condições mínimas para que todos 

pudessem ser incluídos, com plena e efetiva participação na sociedade, independentemente de 

sua condição biopsicossocial.  

Atualmente, as diretrizes orientadoras das práticas educacionais destinadas às pessoas 

com deficiência no país estão contidas na Política Nacional de Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva (PNEE-EI) publicada pelo Ministério da Educação (MEC) 

em 2008, que tem o objetivo de garantir “o acesso, a participação e a aprendizagem dos 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para 

promover respostas às necessidades educacionais” (BRASIL, 2008, p.10). Decorridos dez 

anos desde sua implantação, embora essa política venha sendo a orientadora dos processos de 

inclusão nesse período, estudos mostram que “a letra da Lei e a cultura escolar ainda bailam 

em desarmonia, com passos desajustados e em ritmos diferentes” (MELLO; HOSTINS, 2018, 

p. 1027).  

As pesquisas sobre a operacionalização das diretrizes da PNEE-EI no campo da 

prática têm revelado que, nos últimos 10 anos, houve uma importante conquista no que tange 

ao aumento do acesso dos estudantes público-alvo da educação especial no ensino regular. No 

entanto, a realidade escolar deixa evidente a realização de ações educacionais carregadas de 

contradições, tanto em relação à compreensão dos processos de aprendizagem desses 

estudantes quanto em relação às práticas dos docentes voltadas a esse público (BUCCIO; 

GISI, 2014; OLIVEIRA, 2018; MELLO; HOSTINS, 2018). 

Mello e Hostins (2018) mostram que os documentos oficiais que tratam da inclusão 

escolar polarizaram a discussão, de forma que a escola regular ficou vista como o caminho 

ideal a ser seguido e a educação especial como um espaço de segregação. Porém, as autoras 

discorrem que não basta apenas incluir esses estudantes nas salas regulares da escola comum 

apenas em cumprimento das obrigações legais, pois eles precisam participar ativamente de 

todas as ações que os envolvem e das decisões coletivas, caso contrário, ainda existirão 

práticas sociais de exclusão e de segregação, mesmo dentro das salas comuns. 

A busca em aproximar o que diz as diretrizes com as práticas em sala de aula vem 

estimulando uma série de estudos que buscam entender melhor esse fenômeno. Entre os 

estudos realizados sobre a efetividade da PNEE-EI no campo da prática, destacaram-se os 
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estudos realizados pelo projeto “A escolarização de alunos com deficiência intelectual: 

políticas públicas, processos cognitivos e avaliação da aprendizagem – 2013 a 2017” 

vinculado à rede nacional Programa Observatório da Educação1 (OBEDUC) da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior2 (CAPES), cujo objetivo era analisar as 

dimensões envolvidas na escolarização de alunos com deficiência intelectual, notadamente as 

que se referiam ao ensino e à aprendizagem desses nas classes regulares, no Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) e ao seu consequente desempenho nas avaliações nacionais 

de rendimento escolar (OBEDUC, 2012).  

Esse projeto foi desenvolvido em rede, abrangendo pesquisadores, professores e 

estudantes de Pós-Graduação em educação, alunos de iniciação científica e professores de 

Educação Básica e Especial. A pesquisa envolveu os Programas de Pós-Graduação da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Universidade do Estado de Santa 

Catarina (UDESC) e Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), onde participei como 

integrante do grupo de pesquisa “Observatório de Políticas Educacionais” do seu Programa de 

Pós-Graduação em Educação, coordenado pela Prof.ª Dra. Regina Celia Linhares Hostins. 

Outros estudos de destaque foram os realizados, em rede, pelo Observatório Nacional 

de Educação Especial (ONEESP), em que o grupo de pesquisa do qual sou integrante fez 

parte.  Essa rede abrangeu 22 Universidades e 18 Programas de Pós-Graduação de 17 Estados 

brasileiros. O foco do ONEESP era a produção de estudos integrados sobre políticas e práticas 

direcionadas para a questão da inclusão escolar na realidade brasileira. Os pesquisadores 

participantes conduziram um estudo em rede, envolvendo professores de Salas de Recursos 

Multifuncionais3 (SRM), baseados na metodologia da pesquisa colaborativa com o objetivo 

de produzir simultaneamente conhecimento e formação (MENDES; CIA, 2012). 

                                                           
1 O Programa Observatório da Educação foi instituído pelo Decreto Presidencial nº 5.803/2006, com o objetivo 
de fomentar estudos e pesquisas em educação, visando, principalmente, proporcionar a articulação entre pós-
graduação, licenciaturas e escolas de educação básica e estimular a produção acadêmica e a formação de 
recursos pós-graduados, em nível de mestrado e doutorado. Disponível em: http://www.capes.gov.br/educacao-
basica/observatorio-da-educacao. Acesso em: 28/01/2019. 
 
2 A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), fundação do Ministério da 
Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu 
(mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação. As atividades da Capes podem ser agrupadas nas 
seguintes linhas de ação, cada qual desenvolvida por um conjunto estruturado de programas: avaliação da pós-
graduação stricto sensu; acesso e divulgação da produção científica; investimentos na formação de recursos de 
alto nível no país e exterior; promoção da cooperação científica internacional. indução e fomento da formação 
inicial e continuada de professores para a educação básica nos formatos presencial e a distância. Disponível em: 
http://www.capes.gov.br/historia-e-missao. Acesso em: 28/01/2019. 
 

3 Salas de Recursos Multifuncionais são ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e 
pedagógicos para a oferta do atendimento educacional especializado (BRASIL, 2011). 
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Os resultados obtidos por meio desses estudos indicaram que havia um amplo trabalho 

de garantia de acesso dos estudantes com deficiência ao ensino regular, porém, ao mesmo 

tempo, apontavam para uma dificuldade dos agentes educacionais em compreender os 

processos e práticas de ensino e aprendizagem para esse público. Essas dificuldades estavam 

fortemente evidenciadas pelo direcionamento da política para a segmentação dos trabalhos 

realizados nas classes comuns e no AEE. Conforme a PNEE-EI, as atividades desenvolvidas 

nesse espaço especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não 

sendo substitutivas à escolarização, mas complementares e/ou suplementares à formação dos 

estudantes, com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela (BRASIL, 2008).  

Outro aspecto a se destacar é que, embora a temática da inclusão das pessoas com 

deficiência no campo educacional venha sendo discutida em grupos de pesquisas em âmbito 

nacional, os dados revelam que ainda existem carências em relação à abrangência dos níveis e 

etapas da educação em que se concentram as pesquisas. Isto evidenciou-se, por exemplo, ao 

realizarmos um levantamento dos estudos realizados pelo Oneesp entre os anos de 2013 e 

2017, disponíveis no Catálogo de Teses e Dissertações4 da Capes, utilizando o termo 

“Observatório Nacional de Educação Especial” com o objetivo de analisar os níveis e etapas 

de concentração das pesquisas sobre a inclusão de estudantes com deficiência no ensino 

regular.  

Entre os 55 resultados obtidos, observou-se uma grande concentração de pesquisas no 

Ensino Fundamental e a carência de pesquisas em outras etapas da educação básica, sobretudo 

no Ensino Médio, conforme mostra a Tabela 1.  

 
Tabela 1 – Níveis e Etapas de Concentração das Pesquisas Realizadas pelo ONEESP entre 2013 e 2017, 
disponíveis no Catalogo de Teses e Dissertações da CAPES. 

Níveis/Etapas Dissertações Teses Total  
Ensino Superior 6 6 12 
Ensino Médio 1 -- 1 

Ensino Fundamental 25 5 30 
Educação Infantil 2 1 3 

Não define um Nível ou Etapa de Escolarização 6 3 9 
 
FONTE: Catálogo de Teses & Dissertações da Capes. 

 

As pesquisas encontradas com concertação no nível do ensino superior eram, em sua 

maioria, destinadas à formação de professores para atuar com alunos com deficiência na 

                                                           
4 O Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) 
é um sistema de busca bibliográfica, que reúne registros desde 1987. Possui como referência a Portaria nº 
13/2006, que instituiu a divulgação digital das teses e dissertações produzidas pelos programas de doutorado e 
mestrado reconhecidos. Disponível em: http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-
frequentes/periodicos/3571-como-funciona-o-banco-de-teses. Acesso em: 28/01/2019. 
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Educação Básica. Apenas duas dissertações: Estudantes com deficiência no ensino superior: 

acesso e permanência numa instituição pública de ensino (BRUNELLI, 2015) e Ingresso e 

permanência de alunos com deficiência na Ufg/Campus Catalão (TARTUCI, 2014) e uma 

Tese: Condições de acesso e permanência de estudantes com deficiência visual em uma 

instituição de ensino superior (MACHADO, 2017), versavam sobre a inclusão e permanência 

do aluno com deficiência no ensino superior, mostrando, portanto, que o nível superior de 

ensino necessita ainda de pesquisas sobre a inclusão desses alunos.  

No nível da educação básica, na etapa do ensino fundamental, foram identificadas 

vinte e cinco dissertações e cinco teses. Na etapa da educação infantil foram duas 

dissertações: Crianças público alvo da educação especial na educação infantil (NUNES, 

2015) e Inclusão de crianças surdas na educação infantil: entre a intencionalidade e a 

realidade revelada na pesquisa (SILVA, 2014), além de uma Tese: Aprendizado bilíngue de 

crianças surdas mediada por um software de realidade aumentada (SANTOS, 2015). Na 

etapa do ensino médio, foi produzida apenas uma dissertação, que teve como sujeitos de 

pesquisa quatro alunos, sendo dois estudantes do ensino fundamental e dois do ensino médio. 

Seu título foi Salas de recursos multifuncionais: um estudo sobre o atendimento educacional 

especializado para estudantes com deficiência visual e seu objetivo foi descrever e analisar 

como esses estudantes percebiam o Atendimento Educacional Especializado oferecido nas 

Salas de Recursos Multifuncionais, enfatizando as práticas culturais que vivenciavam no 

ambiente escolar (SOARES, 2014). 

 O resultado deste levantamento de dados confirmou a necessidade de expandir as 

pesquisas envolvendo os estudantes com deficiência para outras etapas e níveis de 

escolarização, para além do ensino fundamental. Na educação básica, a etapa do ensino médio 

foi a que menos teve pesquisas realizadas. Fato que soou estranho se comparado ao ensino 

fundamental, sua etapa anterior e a que concentra o maior número de pesquisas. Um 

fenômeno que poderia explicar essa pouca quantidade de pesquisas no ensino médio, podia ter 

relações com barreiras que são, implicitamente, impostas ao longo da vida escolar dos 

estudantes com deficiência no ensino regular que os fazem não prosseguirem até a etapa final. 

Tais barreiras resultam em um número reduzido desses estudantes no ensino médio, 

comparado à etapa anterior e, consequentemente, uma demanda menor de pesquisas.  

Esteban (2001a) aponta como uma das barreiras enfrentadas em relação às 

expectativas de sucesso e fracasso escolar presentes no ensino regular, são representadas, 

geralmente, pelos resultados das avaliações 
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O século XX se ocupou da medida educacional, ressaltando seus traços de 
objetividade, confiabilidade, validez, eficiência e neutralidade, representados pela 
preocupação de construir provas estandardizadas capazes de revelar cientificamente 
os interesses, atitudes, capacidades, desenvolvimento, progresso, rendimento e 
inteligência dos estudantes. Esta avaliação se apoia essencialmente no 
estabelecimento de um padrão que serve como termo de comparação, diferenciação, 
classificação (ESTEBAN, 2001a, p. 101). 

 

Essas avaliações padronizadas, com o objetivo de meramente comparar e classificar os 

alunos, pressupõem que haja uma simultaneidade do processo de aprendizagem por parte dos 

estudantes. Não consideram as dimensões étnicas, religiosas, sociais e culturais diversas, nas 

quais os alunos estão inseridos, que influenciam diretamente para que seu processo de 

aprendizagem seja único. Normalmente são aplicadas de forma individual e sem consulta, 

com distanciamento entre o professor e os alunos, com dia marcado, com duração 

cronometrada, com matéria determinada e com papel especial. Ou seja, a avaliação 

padronizada não considera os meandros do processo de ensino e aprendizagem, é apenas uma 

“com-‘prova’-ção do que o aluno sabe” naquele momento (VASCONCELLOS, 2010, p. 125). 

Com base nesses pressupostos, revisitamos os cinquenta e cinco resultados 

encontrados anteriormente no levantamento de dados que realizamos sobre as pesquisas do 

ONEESP disponíveis no portal da CAPES entre 2013 e 2017. O objetivo foi o de analisar as 

pesquisas que tratavam da temática da avaliação dos estudantes da educação especial no 

contexto do ensino regular, conforme a Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Levantamento de Pesquisas sobre Avaliação de Estudantes da Educação Especial realizadas 
pelo ONEESP entre 2013 e 2017, disponíveis no Catalogo de Teses e Dissertações da CAPES. 

 
Ano 

Total de 
Dissertações 

 
Total de Teses 

Dissertações sobre 
Avaliação 

Teses sobre 
Avaliação 

2013 15 2 2 -- 
2014 14 4 1 -- 
2015 8 6 -- 2 
2016 2 2 -- -- 
2017 -- 2 -- -- 

 
FONTE: Catálogo de Teses & Dissertações da Capes. 

 

Entre todas as produções realizadas, identificamos três dissertações e duas teses sobre 

o tema da avaliação. As dissertações eram: Organização do trabalho pedagógico, 

funcionamento e avaliação no atendimento educacional especializado em salas de recursos 

multifuncionais, que teve como objetivo analisar os modos de organização do trabalho 

pedagógico nas salas de recursos multifuncionais (CARDOSO, 2013); Avaliação do potencial 

de aprendizagem de alunos com deficiência intelectual, cujo objetivo foi analisar formas de 

avaliar o potencial de aprendizagem de alunos com diagnóstico de deficiência intelectual 
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(MACHADO, 2013); E, por fim, Avaliação em educação especial: uma proposta construída 

com professores que atuam em salas de recursos multifuncionais e pedagogos do município 

de Guarapari/ES, com o objetivo de colaborar com a construção de uma proposta de 

avaliação em educação especial para a Secretaria de Educação do Município de Guarapari – 

SEMED (SALES, 2014). 

As Teses sobre avaliação foram: Calcanhar de Aquiles: A avaliação do aluno com 

deficiência intelectual no contexto escolar, cujo objetivo foi constituir espaços de reflexões 

com profissionais que atuavam no Ensino Fundamental, problematizando os processos 

avaliativos vividos na escola com relação aos alunos identificados com deficiência intelectual, 

buscando constituir práticas pedagógicas inclusivas (AGUIAR, 2015), e Prática avaliativa na 

educação especial: processos de reflexão com o outro, com o objetivo de analisar os 

processos de avaliação dos alunos público-alvo da educação especial com professores que 

atuavam nas Salas de Recursos Multifuncionais, visando a uma reflexão crítica sobre as 

práticas avaliativas (SOUZA, 2015). 

Verificamos que as dissertações de Cardoso (2013) e Sales (2014) versavam sobre a 

avaliação do estudante com deficiência especificamente nas salas de recursos multifuncionais. 

A pesquisa de Machado (2013) falava da avaliação do potencial de aprendizagem de alunos 

com deficiência intelectual em um contexto amplo, para além do contexto escolar. Entre as 

teses, a pesquisa de Souza (2015) abordou a prática avaliativa na educação especial nas salas 

de recursos multifuncionais, porém sem abordar a avaliação na sala de aula comum. Somente 

a tese de Aguiar (2015) explorou, especificamente, a avaliação do aluno com deficiência 

intelectual no contexto escolar, para além da avaliação nas salas de recursos multifuncionais. 

Porém, os sujeitos de pesquisa foram somente profissionais que atuavam na etapa do Ensino 

Fundamental.  

De todas as pesquisas analisadas, apenas uma tese abordou a temática da avaliação dos 

alunos da Educação Especial nas salas comuns do ensino regular, porém discutiu somente 

com profissionais que atuavam no ensino fundamental. Desse modo, este levantamento 

apontou que ainda é necessário expandir o campo de pesquisas envolvendo os alunos da 

Educação Especial, sobretudo sobre suas avaliações. Conforme a PNEE-EI (BRASIL, 2008), 

o público da educação especial abrange os estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, e, com o intuito de delimitar este estudo, 

optamos por focar esta pesquisa nas circunstâncias que envolvem a escolarização dos 

estudantes com deficiência intelectual na etapa do ensino médio.  
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O interesse por esta deficiência específica e pela etapa do ensino médio resultou, 

primeiramente, de experiências profissionais, notadamente de duas experiências distintas, a 

primeira na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e, a segunda, no ensino 

regular da rede regular de ensino de Santa Catarina.  

A experiência profissional na APAE foi, a princípio, assustadora, pelo fato da 

organização educacional desta instituição se diferenciar do ensino regular e, ao mesmo tempo, 

foi desafiadora e empolgante, pois foi necessário buscar novos conhecimentos para conseguir 

organizar as práticas pedagógicas diárias. A APAE possui seu currículo próprio, diferente do 

currículo de escolarização da escola regular. Então as primeiras dúvidas que surgiram foram: 

quais conteúdos trabalhar com esses estudantes? Como organizar um conteúdo para turmas 

onde o objetivo não é alcançar notas para conseguir a aprovação para o ano seguinte? Como 

avaliá-los? O que avaliar? 

Ao longo de cinco anos de trabalho na APAE, as respostas para estas dúvidas foram 

surgindo por meio de leituras, formações continuadas e conversas com os profissionais mais 

experientes da instituição. Porém, somente após a conclusão de um curso de pós-graduação 

lato sensu na área de atendimento às pessoas com deficiência que, de fato, foi possível 

aprofundar os conhecimentos em relação às práticas pedagógicas com o público da educação 

especial que frequentava a APAE. 

Depois de vivenciar intensamente o trabalho na APAE, junto com uma aprovação em 

um concurso público para atuar na rede regular de ensino de Santa Catarina veio a outra 

experiência profissional. Então, após cinco anos de atuação profissional exclusivamente com 

o público da educação especial, para atuar no ensino regular foi preciso uma readaptação nas 

práticas pedagógicas, visto que, diferentemente da organização da APAE, no ensino regular, 

os estudantes precisam atingir índices mínimos para poder avançar para a série seguinte. 

Esses índices eram expressos em notas de 0 a 10, e para a aprovação exigia-se, em 2013, no 

mínimo, a nota 7,0. 

Dentro desse contexto, a forma de avaliação utilizada na APAE não tinha muito 

espaço, visto que, ela possuía um caráter processual, mediante análise de todos os avanços dos 

estudantes, considerando os aspectos cognitivos, biológicos ou sociais. As avaliações eram 

descritivas e não tinham o objetivo de verificar se a aprendizagem atingida em um 

determinado tempo e espaço era suficiente para qualificar os estudantes para outra série, 

etapa, ou nível de ensino, ou seja, possuía seu currículo próprio. 

Na escola dessa segunda experiência profissional, havia um aluno com Síndrome de 

Down, que frequentava a APAE no contraturno. Embora esse aluno fosse de uma turma de 
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outro professor, havia, de minha parte, muito interesse em entender como era sua vida no 

ensino regular. Após algum tempo o observando na escola, foi possível verificar que, durante 

os momentos de socialização dos estudantes, como nos recreios ou em algumas apresentações 

culturais, esse aluno estava sempre isolado, sentado, sozinho, observando os colegas 

interagirem. Nos horários que a turma toda estava em sala de aula fazendo atividades, ele 

estava dando voltas pela escola com a professora que o acompanhava, que é chamada de 

segunda professora em Santa Catarina. 

Por meio dessas observações surgiram algumas inquietações em relação ao trabalho 

realizado com estudantes público-alvo da educação especial no ensino regular. Algumas delas 

foram: por que esse aluno ficava tão isolado nos momentos de socialização? Qual a 

justificativa para o aluno ficar dando voltas pela escola com a segunda professora enquanto o 

restante da turma estava em sala fazendo atividades? Qual o entendimento dos professores 

sobre a presença desse público na escola regular? Como os professores promoviam a inclusão 

desses estudantes em suas aulas? E a principal, motivadora desta pesquisa, dado o contexto do 

ensino regular em que existe a necessidade de atingir um mínimo de aprendizagem expresso 

em notas: como os professores avaliavam esses estudantes?  

Essa última questão ganhou destaque nesta pesquisa pelo entendimento de que a tarefa 

de avaliar é extremamente complexa e que, embora os professores trabalhassem o mesmo 

conteúdo, da mesma forma, com uma turma de mais de 30 estudantes, cada um teria seu ritmo 

e sua forma de apreender o que está estudando. Partindo desse princípio, cada estudante, com 

deficiência ou não, necessitaria de um tempo e um espaço diferenciado para ser avaliado, ou 

seja, seria quase impossível padronizar ou quantificar a aprendizagem.  

Dadas as diferenças do tempo e do modo de aprender de cada estudante e 

considerando as particularidades que cada um tem na forma de elaborar os conceitos, é 

justificável o fato de nem todos atingirem os mesmos resultados, no mesmo tempo e espaço 

que a escola exige. Nesta concepção, não seria justo, reter qualquer estudante pela não 

aprendizagem no mesmo ritmo dos demais, do mesmo modo que não seria justo fazer uma 

aprovação automática, sem que os seus potenciais tenham sido explorados ao máximo.   

Cabe ressaltar que não consideramos ser possível analisar o processo avaliativo sem 

analisar todo o processo de ensino e aprendizagem, visto que, a avaliação é apenas uma etapa 

desse conjunto. Entretanto, é importante destacar que o que gerou as inquietações em relação 

à avaliação, foi o fato de o aluno observado na escola regular, não participar das mesmas 

atividades que os demais estudantes de sua turma participavam. Então, o que aqueles 
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professores estavam trabalhando com ele? Onde estaria a inclusão nessa prática? E, como o 

avaliavam?  

Diante dessa indagações e considerando a necessidade de expandir as pesquisas sobre 

os alunos da Educação Especial para todas as etapas da educação básica, conforme mostrou o 

levantamento realizado anteriormente no portal da CAPES, somando à observação da 

participação pouco efetiva nas atividades de ensino daquele estudante, a problemática que se 

formou nesta pesquisa foi: como os professores avaliam a aprendizagem dos estudantes com 

deficiência intelectual que frequentam o ensino médio da rede regular de ensino de Santa 

Catarina?  

Este trabalho teve, portanto, o objetivo de analisar as concepções e os 

procedimentos adotados pelos professores na avaliação da aprendizagem de estudantes 

com deficiência intelectual no ensino médio. Para chegar ao objetivo geral, os objetivos 

específicos foram: Analisar as concepções dos professores sobre avaliação da aprendizagem; 

Compreender o entendimento dos professores sobre a aprendizagem dos estudantes 

deficiência intelectual; Verificar as práticas avaliativas utilizadas pelos professores e como 

incluem nelas os estudantes com deficiência intelectual; Compreender a percepção dos 

professores sobre a relação entre os resultados das avaliações e o processo de ensino e 

aprendizagem de estudantes com deficiência intelectual. 

Para relatar este estudo, a dissertação foi organizada em cinco capítulos, sendo o 

primeiro destinado a esta parte introdutória onde se apresenta o contexto do surgimento do 

interesse pela temática, justifica-se e fundamenta-se a relevância social do estudo e apresenta 

os objetivos gerais e específicos. O segundo capítulo foi destinado à explicação da 

organização do ensino médio em Santa Catarina e suas demandas educacionais, destacando a 

pluralidade dos sujeitos jovens que frequentam esta etapa, juntamente com a necessidade de 

desenvolver estratégias metodológicas capazes de atender a todos. O terceiro capítulo tratou 

da abordagem teórico-metodológica e do trajeto que foi percorrido para a construção deste 

estudo, apresentando o local da pesquisa, os sujeitos participantes, os procedimentos de coleta 

e de análise dos dados. No quarto capítulo, apresentamos as análises das concepções e 

práticas avaliativas dos professores entrevistados e no quinto abordamos a questão da 

aprendizagem e da avaliação dos estudantes com DI. Por fim, nas considerações finais, 

relacionamos os resultados encontrados com seus respectivos objetivos e apontamos a 

importância desta pesquisa para o campo da educação inclusiva, sobretudo em relação às 

práticas docentes voltadas para avaliação da aprendizagem de estudantes com DI. 
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2 O ENSINO MÉDIO EM SANTA CATARINA: ORGANIZAÇÃO E DEMANDAS 
EDUCACIONAIS  
 

Nos últimos anos, o ensino médio veio sendo colocado como uma das principais 

pautas de discussões dentro da educação básica. Por ser uma etapa que, de certa forma, marca 

a transição do nível básico para o nível superior de ensino, a atenção à qualidade da sua oferta 

ganha ainda mais força. Recentemente, no dia 14/12/2018, o Conselho Nacional de Educação 

aprovou a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o ensino médio, que definiu as 

aprendizagens essenciais a serem garantidas a todos os estudantes e orientou a (re)elaboração 

de currículos e propostas pedagógicas, seja no que diz respeito ao âmbito específico da 

BNCC, seja no tocante à organização e à proposição de itinerários formativos (BRASIL, 

2018). 

Como a publicação desse documento é relativamente nova, até o início do ano de 

2019, a secretaria de estado da educação de SC ainda não havia emitido posicionamento em 

relação às possíveis alterações ou reestruturações curriculares. No entanto, é provável que, no 

decorrer deste ano, sejam realizadas reuniões para tratar do assunto e alinhar a proposta 

curricular estadual aos princípios da BNCC para o ensino médio. No momento do estudo, o 

que valia como orientação para a organização curricular desta etapa no estado era o que estava 

em vigência na PC/SC, publicada no ano de 2014.  

Epistemologicamente, desde suas origens na década de 1980, as propostas curriculares 

do estado de Santa Catarina estiveram apoiadas na abordagem histórico-cultural. No contexto 

da redemocratização política no Brasil, o debate educacional em torno de questões 

curriculares por meio de reflexões críticas era intenso e, nesse contexto, o pensamento de 

origem marxista apresentado pelo filósofo Antônio Gramsci e outros autores dessa vertente 

teórica possibilitou maior articulação da educação com a política. A abordagem histórico-

cultural apresentava-se, assim, como alternativa de compreensão e consequente transformação 

dos processos de ensino, aprendizagem e desenvolvimento humano (SANTA CATARINA, 

2014). 

A Proposta vigente, baseada nos princípios da formação integral e ancorada na 

perspectiva teórica supracitada, reforçou a necessidade da busca pela emancipação, pela 

autonomia e pela liberdade, como pressupostos para uma cidadania ativa e crítica que 

possibilite o desenvolvimento humano pleno e a apropriação do conhecimento e da cultura 

(SANTA CATARINA, 2014). Nesse sentido, o conhecimento é visto como um artefato 

humano, produto e produtor da cultura, constitutivo das relações entre os sujeitos, deles com o 
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mundo e com a natureza. Portanto, nesta perspectiva, a formação integral pressupõe 

considerar e reconhecer o ser humano como sujeito que produz, por meio do trabalho, as 

condições de (re)produção da vida, modificando os lugares e os territórios de viver, revelando 

relações sociais, políticas, econômicas, culturais e socioambientais.  

Em termos de legislação, o ensino médio de SC estava em conformidade com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 9394/96 (BRASIL, 1996), que 

definiu esta etapa como finalizadora integradora e finalizadora da Educação Básica e 

estabelecia que a sua finalidade era: 

 
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino 
Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições 
de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;  
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética 
e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;  
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina 
(BRASIL, 1996. Art. 35 da LDB). 

 

Ainda em consonância com a LDB, outros documentos norteavam a organização do 

Ensino Médio no estado de Santa Catarina, como a Resolução nº 2, de 30 de janeiro 2012 

(BRASIL, 2012), que definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e 

apresentou esta etapa como um direito social de cada pessoa, e dever do Estado na sua oferta 

pública e gratuita a todos e o Plano Estadual de Educação de Santa Catarina (PEE/SC) 

(SANTA CATARINA, 2015) do decênio 2015 – 2024, que buscava promover políticas 

públicas para a melhoria da educação catarinense e estabelecia como dever prioritário dos 

estados a sua oferta para todos que demandarem, inclusive àqueles que não puderam concluí-

lo na idade certa.  

Para atender aos objetivos desta pesquisa, buscamos nesses documentos que 

norteavam a organização do ensino médio, as orientações relacionadas à avaliação e à 

inclusão dos estudantes em geral e, em especial, dos estudantes com DI. Além de destacarmos 

os resultados desta busca neste capítulo, apresentamos, também, discussões acerca da 

pluralidade da constituição dos sujeitos jovens que frequentam a etapa final da educação 

básica e algumas propostas educacionais inclusivas que visam oferecer estratégias e 

metodologias que atendam às suas demandas e possibilitem a todos os estudantes, com ou 

sem deficiência, a participação ativa nos processos de ensino e de aprendizagem. 
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2.1 DIRETRIZES PARA A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

As diretrizes que regulamentavam a avaliação da aprendizagem no ensino médio de 

Santa Catarina apoiavam-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), 

Lei nº 9394/96 (BRASIL, 1996), que estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional, 

na Resolução nº 2, de 30 de janeiro 2012 (BRASIL, 2012), que definiu Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio, na Resolução nº 183, de 2013 e na Portaria P/189 de 

09/02/2017 (SANTA CATARINA, 2017), que regulamentaram a implantação da sistemática 

de avaliação do processo ensino-aprendizagem na Rede Pública Estadual de Ensino. 

A LDBEN estabeleceu no inciso V. do Art. 24, que a verificação do rendimento 

escolar observava os seguintes critérios:  

 
a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos 
aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período 
sobre os de eventuais provas finais; 
b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; 
c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do 
aprendizado; 
d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 
e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período 
letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas 
instituições de ensino em seus regimentos (BRASIL, 1996, Art. 24, inciso V). 

 

Ainda, tratando especificamente da etapa do ensino médio, a LDBEN apontava que os 

conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa deveriam ser 

organizados nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e 

escritas, seminários, projetos e atividades on-line, de tal forma que ao final do ensino médio o 

educando demonstrasse: I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a 

produção moderna; II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. (BRASIL, 

1996). 

A Resolução nº 2, de 30 de janeiro 2012, que definiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio, estabeleceu como dever dos sistemas de ensino 

 
Instituir sistemas de avaliação e utilizar os sistemas de avaliação operados pelo 
Ministério da Educação, a fim de acompanhar resultados, tendo como referência as 
expectativas de aprendizagem dos conhecimentos e saberes a serem alcançados, a 
legislação e as normas, estas Diretrizes, e os projetos político-pedagógicos das 
unidades escolares (BRASIL, 2012, inciso VI do ART. 17). 
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A referida Resolução estabeleceu ainda que, o Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem5) deveria, progressivamente, compor o Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(Saeb6), assumindo as funções de: 

 
I - avaliação sistêmica, que tem como objetivo subsidiar as políticas públicas para a 
Educação Básica; 
II - avaliação certificadora, que proporciona àqueles que estão fora da escola aferir 
seus conhecimentos construídos em processo de escolarização, assim como os 
conhecimentos tácitos adquiridos ao longo da vida; 
III - avaliação classificatória, que contribui para o acesso democrático à Educação 
Superior (BRASIL, 2012, Art. 21). 

 

A Resolução nº 183, de 2013 estabeleceu diretrizes operacionais para a avaliação do 

processo ensino-aprendizagem nos estabelecimentos de ensino de Educação Básica e 

Profissional Técnica de Nível Médio, integrantes do Sistema Estadual de Educação. O Art. 5º 

dessa Resolução definiu que:  

 
A verificação do rendimento escolar basear-se-á em avaliação contínua e 
cumulativa, a ser expressa em notas, conceito descritivo ou outra espécie de menção 
constante no Projeto Político Pedagógico, com prevalência dos aspectos qualitativos 
sobre os quantitativos e os resultados obtidos durante o ano letivo preponderarão 
sobre os de exames finais, caso estes sejam previstos no Projeto Político Pedagógico 
(SANTA CATARINA, 2013, Art. 5º). 

 

O 4º Parágrafo do Art. 5º dessa Resolução estabeleceu que para avaliar os aspectos 

qualitativos, deveriam ser considerados “a compreensão e o discernimento dos fatos e a 

percepção de suas relações; a aplicabilidade dos conhecimentos; as atitudes e os valores, a 

capacidade de análise e de síntese, além de outras competências comportamentais”. E o 4º 

Parágrafo do Art. 6º colocou que “o Projeto Político Pedagógico deverá prever adequações 

curriculares e adoção de estratégias, recursos e procedimentos diferenciados, quando 

necessário, para a avaliação da aprendizagem dos alunos com necessidades especiais”. 

A Portaria P/189 de 09/02/2017, estabeleceu que “a unidade escolar deverá [...] adotar 

processos avaliativos da aprendizagem do estudante que abranjam conceitos/conteúdos, 

habilidades e competências articuladamente nas diferentes áreas do conhecimento” (SANTA 

CATARINA, 2017, Parágrafo Único do Art. 1º). Definiu ainda que, “a avaliação da 

aprendizagem do estudante deverá ser registrada no diário de classe do professor ou 

                                                           
5 Criado em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem o objetivo de avaliar o desempenho do 
estudante ao fim da escolaridade básica. Podem participar do exame alunos que estão concluindo ou que já 
concluíram o ensino médio em anos anteriores. 
 
6 O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é composto por um conjunto de avaliações externas em 
larga escala que permitem ao Inep realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de alguns fatores que 
possam interferir no desempenho do estudante, fornecendo um indicativo sobre a qualidade do ensino ofertado. 
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documentos equivalentes, impressos ou on-line, incluídos os procedimentos de recuperação 

paralela” (SANTA CATARINA, 2017, Art. 2º). Sobre a recuperação paralela, a Resolução 

apresentou também que, os estabelecimentos de ensino deveriam “oferecer, a título de 

recuperação paralela, novas oportunidades de aprendizagem, sucedidas de avaliação, quando 

verificado o rendimento insuficiente [...], antes do registro das notas ou conceitos bimestrais”. 

(SANTA CATARINA, 2017, § 2º do Art. 2º). Em relação à progressão dos estudantes, o 

Art.6º, estabeleceu que ter-se-iam como aprovados, quanto ao rendimento em todas as etapas 

e modalidades da Educação Básica e Profissional, os alunos que [...] obtivessem a média 

anual igual ou superior a seis (6,0) em todas as disciplinas”.  

A PC/SC, seguindo os aportes teórico-epistemológicos da abordagem Histórico-

Cultural e considerando as regulamentações legais, definiu que a avaliação da aprendizagem 

se constituía, então, num “processo de acompanhamento dos sujeitos, de modo que forneça 

indicadores para o aprimoramento do processo educativo” (SANTA CATARINA, 2014, p. 

46). Esse entendimento fazia com que a avaliação fosse entendida como uma prática 

investigativa e um instrumento de decisão sobre as atividades orientadoras de ensino que 

vinham sendo adotadas, de forma contínua, sistemática, expressa num movimento permanente 

de reflexão e ação (SANTA CATARINA, 2014). 

Assim, a avaliação não deveria ser apenas um indicador do desenvolvimento dos 

estudantes, mas, também, um indicador de estratégias e práticas pedagógicas e escolhas 

metodológicas do professor. O processo de aprendizagem deveria ser visto em todas as suas 

dimensões, servindo como um instrumento de inclusão e não de classificação e/ou exclusão, 

de modo que auxiliasse na garantia da aprendizagem de todos. Nesse sentido, a avaliação 

constituía-se num processo de caráter formativo e contínuo, desenvolvida durante todo o 

percurso formativo voltada à integralidade da formação. Desse modo, as estratégias de 

avaliação precisariam dar conta de diagnosticar se as escolhas metodológicas estavam em 

consonância com tal formação, bem como fornecer os subsídios para eventuais mudanças que 

precisem ser feitas no percurso.  

Dado seu caráter formativo, a avaliação compreendida pela PC/SC, contemplava, pelo 

menos, as etapas de diagnóstico, de intervenção de replanejamento. O diagnóstico ocorre 

quando o professor verifica a aprendizagem que o estudante realizou ou não, compreendendo 

as possibilidades e as dificuldades do processo, no momento. A intervenção se dá quando o 

professor, após constatar que não houve suficiente elaboração conceitual, reorganiza o 

processo de ensino possibilitando ao sujeito novas oportunidades de aprendizagem. O 

replanejamento é uma tarefa que se faz necessária sempre que as atividades, estratégias de 
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ensino e seus respectivos resultados não se evidenciarem suficientes (SANTA CATARINA, 

2014). 

Ao longo dessas três etapas, a Proposta vigente considerava fundamental registrar a 

apropriação de conhecimentos, considerando “relatos dos sujeitos acerca das suas próprias 

atividades, sejam elas práticas, teóricas ou lúdicas, bem como outros instrumentos que 

subsidiem a avaliação” (SANTA CATARINA, 2014, p. 47). Tomando como pressuposto a 

participação de todos os sujeitos envolvidos no processo de avaliação a proposta apontava 

como fundamental que se escutasse os interesses e expectativas de aprendizagem dos 

estudantes, que se observasse as manifestações, as expressões, as representações e relações 

estabelecidas entre os estudantes e se registrasse os avanços e limitações individuais e 

coletivas durante esse processo. 

Quanto às formas de registro das avaliações, conforme a PC/SC, poderiam ser 

adotadas as seguintes alternativas 

 
Acompanhamento e observação de rodas de conversas, entrevistas, diálogos 
informais, produção audiovisual e fotográfica, desenhos, testes orais e escritos, 
mostra de trabalhos, cadernos de anotações, experimentos e relatos, pesquisas, 
criação e apresentação de maquetes, painéis, cartazes, dramatizações e expressões 
corporais dentre várias outras possibilidades” (SANTA CATARINA, 2014, p. 48).  

 

Mais recentemente, além das avaliações da aprendizagem tradicionalmente 

desenvolvidas nas escolas, surgiram propostas de avaliação institucional e de avaliação 

externa em larga escala, como a Prova Brasil7, o Pisa8 e o Enem9. Embora a PC/SC 

considerasse relevantes os índices advindos dessas avaliações para a formulação de políticas 

públicas, ela assumia uma concepção de que seus resultados não substituiriam o necessário e 

contínuo esforço de avaliação institucional como parte do Projeto Político Pedagógico 

(SANTA CATARINA, 2014). 

                                                           
7 A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) são avaliações para diagnóstico, 
em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep/MEC). Têm o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a 
partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos. 
 
8 O Programme for International Student Assessment (Pisa) – Programa Internacional de Avaliação de 
Estudantes – é uma iniciativa de avaliação comparada, aplicada de forma amostral a estudantes matriculados a 
partir do 7º ano do ensino fundamental na faixa etária dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da 
escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. 
 
9 O resultado do desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio serve para acesso ao ensino 
superior em universidades públicas brasileiras, através do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), assim como em 
algumas universidades no exterior. 
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Em síntese, as diretrizes para a avaliação da aprendizagem no estado de Santa Catarina 

propagavam que avaliação servia como um subsídio para direcionar as ações educativas 

visando melhorar os processos de ensino e aprendizagem. Ela deveria acontecer de forma 

continua e processual, prevalecendo os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Outro 

destaque dessas diretrizes era o entendimento da avaliação como uma ação inclusiva, em que 

os instrumentos utilizados precisariam ser variados e adaptados à cada estudante para que 

todos pudessem ter a oportunidade de participar e demonstrar seu potencial, sem que seu 

desempenho fosse comparado com os demais estudantes, ou que fosse classificado em um ou 

outro determinado grupo conforme os resultados das provas.  

 

2.2 POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA  
 

Ao adotar o princípio da educação inclusiva, o estado de Santa Catarina respaldou-se 

nos seguintes documentos: Constituição Federal de 1988, Constituição Estadual de 1989, Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, Resolução nº 01 de 1996, Lei 

Complementar nº 170 de 1998, Decreto Presidencial nº 3.956, as Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica, ambos de 2001, o Programa Educação Inclusiva: 

direito à diversidade do MEC e o Decreto no 5.296, ambos de 2004 (SANTA CATARINA, 

2009). 

No ano de 2006, a Secretaria de Estado de Educação (SED) e a Fundação Catarinense 

de Educação Especial (FCEE) implantaram a Política de Educação Especial do Estado de 

Santa Catarina e, por meio da Resolução nº 112/CEE/2006 do Conselho Estadual de 

Educação (CEE/SC), foram fixadas as normas para a educação especial no sistema estadual 

de educação do estado. A partir de então, o programa pedagógico dessa política e a referida 

Resolução orientaram a rede estadual de ensino quanto às diretrizes dos serviços 

disponibilizados aos alunos da educação especial e, ao mesmo tempo, sustentaram todos os 

posicionamentos da secretaria de estado da educação em relação às demandas que se 

relacionavam ao sistema educacional inclusivo (SANTA CATARINA, 2009). 

Em 2009, três anos após a sua publicação, houve a necessidade de fazer uma 

atualização conceitual da Política Estadual de Educação Especial (PEEE/SC), tendo em vista 

que, neste período, documentos elaborados em âmbito nacional e internacional traçaram 

novas diretrizes à Educação Especial (SANTA CATARINA, 2009). No Brasil, em âmbito 

nacional, o documento que materializou as diretrizes da educação especial que vinham sendo 

discutidas neste período foi a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
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Educação Inclusiva (PNEEI-EI), publicada em 2008. Nela, a educação especial foi vista como 

uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o 

atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto a 

sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular 

(BRASIL, 2008).  

Posteriormente, tendo como panorama as mudanças no cenário educacional, 

materializadas, principalmente, no Plano Nacional de Educação 2014-2024 (PNE), no Plano 

Estadual de Educação 2015-2024 (PEE/SC), a Secretaria de Educação de Santa Catarina 

(SED/SC) e a Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE) solicitaram ao Conselho 

Estadual de Educação (CEE/SC), em 2016, a atualização da Resolução nº 112/CEE/2006 que 

implantou a PEEE/SC em 2006. Então, no referido ano, foi publicado pelo CEE/SC, o Parecer 

CEE/SC nº 254 apresentando a Resolução nº 100/2016/CEE, que estabeleceu normas para a 

Educação Especial no Sistema Estadual de Educação de Santa Catarina (SANTA 

CATARINA, 2016). É importante ressaltar que, embora a referida Resolução tenha sido 

atualizada, até o momento da realização deste estudo, nenhuma atualização da PEEE/SC 

havia sido publicada, estando ainda em vigor a Política publicada em 2006 e atualizada em 

2009. Portanto, existiam diferenças conceituais e de legislação entre a política em vigor e a 

Resolução nº 100/2016/CEE que atualizou a Resolução nº 112/CEE/2006. 

A nova Resolução entendeu a Educação Especial como 

 
A modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de 
ensino para o atendimento das necessidades educacionais especiais de alunos com 
deficiência, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de 
atenção/hiperatividade e altas habilidades/superdotação (SANTA CATARINA, 
2016, Art. 1 da Resolução CEE/SC nº 100). 

 
 

Nesta resolução foram considerados alunos com deficiência aqueles com 

“impedimentos de longo prazo de natureza física, 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” (SANTA CATARINA, 2016, § 2º do Art. 

1. Resolução CEE/SC nº 100). Em relação aos alunos com DI, a resolução estabeleceu que 

eram “aqueles que apresentam déficits funcionais, tanto intelectuais quanto adaptativos, nos 

domínios conceitual, social e prático, com início no período do desenvolvimento” (SANTA 

CATARINA, 2016, Inciso VI do § 2º da Resolução CEE/SC nº 100).  

A Resolução CEE/SC nº 100 estabeleceu que as escolas de educação básica do sistema 

estadual de ensino deveriam prever em seu Projeto Político Pedagógico os recursos de 
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acessibilidade ao currículo escolar, cabendo aos professores do AEE a responsabilidade pela 

orientação técnica e pedagógica necessárias à sua utilização no processo de ensino e 

aprendizagem, sendo que para os estudantes frequentarem o AEE, precisariam de prévia 

autorização da Fundação Catarinense de Educação Especial. O público atendido nesse serviço 

seriam os alunos matriculados na rede regular de ensino com diagnóstico de DI e ou 

transtorno do espectro autista, ambos com baixa funcionalidade (SANTA CATARINA, 

2016). 

Com base nesta nova Resolução, a Gerência de Programas, Modalidades e Projetos 

Educacionais da SED/SC elaborou o documento intitulado “Orientações práticas para 

professores sobre deficiência e transtornos”, com o objetivo de “Contribuir no planejamento 

das aulas [...], tal como expressam os documentos legais e vigentes” (SANTA CATARINA, 

2018, p. 01). As orientações contidas nesse documento se apresentavam articuladas com os 

princípios dos demais documentos regulatórios do estado no sentido de universalização do 

direito à Educação. 

 
Quando a escola se fundamenta na abordagem inclusiva, que concebe a educação 
como direito de todos e parte do pressuposto de que toda pessoa aprende e tem 
direito à educação, reconhece que, o aluno tendo uma deficiência ou não, a origem 
do problema de aprendizagem não está nas suas características intelectuais, mas sim, 
em possíveis barreiras presentes na própria escola (SANTA CATARINA, 2018, p. 
38). 

 

Sobre os alunos com DI, esse documento orientador, apontou que “um aluno com 

deficiência intelectual não tem idade mental diferente da cronológica nem é menos inteligente 

que os demais. Ele é diferente, como todos os outros” (SANTA CATARINA, 2018, p. 38). 

Esse entendimento, não descartava o impedimento do aluno, mas reforçava a importância da 

escola e do professor em considera-los como sujeitos que aprendem em ritmos e estilos 

particulares, como qualquer outro aluno.  

Na atuação com alunos com DI, o documento falava que o professor “em primeiro 

lugar, deve conhecer bem o estudante a fim de planejar estratégias a partir de objetivos 

baseados em seu potencial [...] e, em seguida [...] desafiá-lo, oportunizando interações com o 

ambiente social e cultural – ou seja, com outros estudantes, com a comunidade e com o 

currículo” (SANTA CATARINA, 2018, p. 39). Portanto, o entendimento é que o 

desenvolvimento não estava relacionado somente aos aspectos biológicos dos estudantes, mas 

sim das oportunidades de aprendizagem e das relações que estabelecesse com o meio e, nesse 

contexto, se fazia fundamental o papel da mediação no processo pedagógico.  
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A relação do homem com o mundo é, fundamentalmente, uma relação mediada. 

Quando o professor estimula o diálogo, a cooperação, a troca de informações, o confronto de 

ideias, a divisão de tarefas e a ajuda mútua, está propiciando a construção de conhecimentos 

numa ação partilhada. Com base nesses pressupostos, algumas ações que podem contribuir no 

atendimento aos alunos da educação especial, no cotidiano das escolas são: utilizar 

vocabulário acessível e explicações objetivas; aliar à instrução verbal o uso de recursos 

visuais e auditivos; dividir as tarefas em pequenos passos e demonstrar como solucioná-las, 

em seguida deixa-lo tentar por conta própria; utilizar relógio, calendário e quadros 

referenciais com rotinas, alfabeto e números para auxiliar na organização; dar oportunidades 

de o aluno resolver situações da vida diária, sem antecipar nem responder em seu lugar, etc. 

(SANTA CATARINA, 2018). 

Além da Resolução CEE/SC nº 100 e do documento “Orientações práticas para 

professores sobre deficiência e transtornos”, a PEEE/SC de 2009, embora desatualizada em 

termos conceituais e de legislação, assumia papel fundamental na organização das ações 

educativas voltadas ao público da Educação Especial no estado. No caso de estudantes da 

educação especial que frequentavam a rede regular de ensino, os atendimentos em educação 

especial, tinham caráter de apoio, complemento ou suplemento e poderiam ser: Serviço de 

Atendimento Educacional Especializado – SAEDE; Serviço de Atendimento Especializado – 

SAESP; Turma Bilíngue; Professor intérprete; Instrutor de Língua Brasileira de Sinais; 

Professor de educação especial; Acompanhante terapêutico; e Técnico da área da saúde 

(SANTA CATARINA, 2009). 

A política estabeleceu que o poder público deveria organizar o SAEDE, 

preferencialmente na rede regular de ensino, atendendo a todas as peculiaridades educacionais 

das pessoas com deficiência, condutas típicas e altas habilidades. A partir da implantação da 

Política, as Salas de Recursos e os Serviços de Apoio Pedagógico deveriam ser 

compreendidos como Serviço de Atendimento Educacional Especializado – Saedes, que 

passariam a ser denominado em sua especificação pela área de atendimento (SANTA 

CATARINA, 2009). 

Sobre os serviços de Educação Especial, a Resolução CEE/SC nº 100, já atualizada em 

relação à Política, estabeleceu em seu Art. 2º que as mantenedoras das escolas de educação 

básica do Sistema Estadual de Ensino deveriam disponibilizar, quando necessário, os 

seguintes Serviços Especializados em Educação Especial nas classes comuns, no mesmo 

período de frequência no ensino regular dos alunos especificados nesta Resolução: I. 

Intérprete da Libras; II. Professor Bilíngue; III. Guia Intérprete; IV. Segundo Professor de 
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Turma; V. Instrutor da Libras; VI. Profissional de Apoio Escolar; e VII. Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) (SANTA CATARINA, 2016). 

O parágrafo 3º do Art. 2º da Resolução CEE/SC nº 100, estabeleceu que “a 

implantação dos serviços especializados em educação especial nas escolas da rede pública 

estadual de ensino dependeria de parecer da FCEE e SED”. Quanto ao público que poderia 

frequentar esses serviços oferecidos, a Resolução estabeleceu que 

 
Somente poderão frequentar o Atendimento Educacional Especializado nos Centros 
de Atendimento Educacional Especializados e nas instituições conveniadas, com 
prévia autorização da Fundação Catarinense de Educação Especial, alunos 
matriculados na rede regular de ensino com diagnóstico de deficiência intelectual e 
ou transtorno do espectro autista, ambos com baixa funcionalidade (SANTA 
CATARINA, 2016, Parágrafo Único do Art. 4º da Resolução CEE/SC nº 100). 

 

A Tabela 3 apresenta a quantidade de professores atuantes e de alunos atendidos nos 

serviços de educação especial oferecidos pelo estado de Santa Catarina.  

 
Tabela 3 – Número de Profissionais Contratados e Número de Alunos Atendidos nos Serviços de 
Educação Especial oferecido pelo Estado de Santa Catarina em julho de 2018 em Todos os Níveis 

Serviço Número de Professores Alunos Atendidos 
Segundos Professores de Turma 4.637 6.864 

Professores Bilíngues 197 242 
Intérpretes da Libras 198 198 
Professores do AEE 721 6.252 

 
FONTE: SISGESC. Disponível em: http://serieweb.sed.sc.gov.br/. Acesso em: 01/08/2018 

 

A Tabela 3 mostra que, entre o número de profissionais que atuavam no serviço de 

educação especial de Santa Catarina, os Segundos Professores eram a grande maioria. Esses 

profissionais eram os que atuavam nas classes comuns, acompanhando os estudantes nas 

disciplinas da grade curricular comum. O segundo maior número de profissionais eram os 

professores do atendimento educacional especializado. Esses, diferentemente dos Segundos 

Professores, trabalhavam nas salas de recursos multifuncionais e atendiam os alunos no 

contraturno do horário das disciplinas comuns, muitas vezes o atendimento era realizado em 

grupo.  

 Os interpretes de Libras eram contratados conforme a demanda, ou seja, quando havia 

um aluno com essa necessidade, eles seriam contratados somente para a interpretação, por 

isso o número de profissionais e de alunos atendidos era idêntico. Os professores bilíngues 

eram aqueles disponibilizados para os alunos com surdez, porém não fluentes em Libras, 

portanto, necessitavam de outros auxílios, além da interpretação.  
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A tabela 4 apresenta a quantidade alunos matriculados na rede de ensino de Santa 

Catarina por tipo de deficiência. 

 
Tabela 4 – Quantidade de Matrículas de Alunos por Tipo de Deficiência na rede Pública de Ensino de 
Santa Catarina em julho de 2018 em Todos os Níveis 

DEFICIÊNCIA Nº DE ALUNOS 
Deficiência Intelectual 7.682 
Deficiência Auditiva 890 

Cegueira 115 
Autismo 1.310 

Síndrome de Asperger 445 
Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade/TDAH 7.247 

Deficiência Física 1.255 
Surdez 224 

Baixa visão 1.114 
Surdocego 11 

Transtorno Global do Desenvolvimento 679 
Síndrome de Rett 18 

Transtorno Desintegrativo da Infância 151 
 
FONTE: SISGESC. Disponível em: http://serieweb.sed.sc.gov.br/. Acesso em: 01/08/2018 

 

A Tabela 4 mostra que, entre a quantidade de matrículas por tipo de deficiência, as 

matrículas de alunos com deficiência intelectual representavam a maior proporção, seguido 

pelas matrículas de alunos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esses dois 

grupos, individualmente, tinham por volta de seis vezes mais matrículas que o terceiro 

colocado, das matrículas de alunos autistas. O quarto e o quinto colocados eram matrículas de 

alunos com deficiência física e baixa visão, respectivamente. Seguindo esta ordem: matrículas 

de deficientes auditivos em sexto, de transtorno global do desenvolvimento em oitavo, de 

síndrome de Asperger em nono, de alunos com surdez em décimo, transtorno desintegrativo 

da infância em décimo primeiro, alunos com cegueira em décimo segundo e alunos 

surdocegos em último. 

Sobre adaptação curricular para atender esses estudantes, a Resolução CEE/SC nº 100, 

estabeleceu que as escolas de educação básica do sistema estadual de ensino deveriam prever 

em seu Projeto Político Pedagógico os recursos de acessibilidade ao currículo escolar, 

cabendo aos professores do AEE a responsabilidade pela orientação técnica e pedagógica 

necessárias à sua utilização no processo de ensino e aprendizagem. Sobre adaptação 

curricular, a PEEE/SC compreende que “nem todos os educandos atingirão o mesmo grau de 

abstração ou de conhecimento, num tempo determinado [...], portanto, [...] o planejamento das 

atividades escolares deve levar em conta a singularidade dos alunos” (SANTA CATARINA, 

2009, p. 37).  
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Quanto à terminalidade e certificação dos estudos, a Política de Educação Especial 

definiu que “poder-se-á proceder à terminalidade específica do Ensino Fundamental por meio 

de certificação de conclusão de escolaridade” (SANTA CATARINA, 2009, p. 38) citando a 

Lei Complementar nº 170, de 1998, do Estado de Santa Catarina, que estabelecia: 

 
Terminalidade específica na conclusão do ensino fundamental, para os educandos 
que em virtude de suas deficiências não puderam atingir os níveis exigidos e, para os 
portadores de altas habilidades, aceleração para concluir em menor tempo o 
programa escolar (SANTA CATARINA, 1998, Inciso VI do Art. 64). 

 

A PEEE/SC citou também as Diretrizes Nacionais da Educação Especial na Educação 

Básica – Resolução 02/2001 do Conselho Nacional de Educação, onde dizia que: 

 
É facultado às instituições de ensino, esgotadas as possibilidades pontuadas nos 
Artigos 24 e 26 da LDBEN, viabilizar ao aluno com grave deficiência mental ou 
múltipla, que não apresentar resultados de escolarização previstos nos inciso I do 
Artigo 32 da mesma lei, terminalidade específica do ensino fundamental, por meio 
da certificação de conclusão de escolaridade, com histórico escolar que apresente, de 
forma descritiva, as competências desenvolvidas pelo educando, bem como o 
encaminhamento devido para a educação de jovens e adultos e para a educação 
profissional (BRASIL, 2001, Art. 16). 

 

Cabe destacar mais uma vez que, conforme citado anteriormente, a PEEE/SC foi 

publicada em 2006 e recebeu uma atualização em 2009, portanto, apresenta desatualizações, 

tanto conceituais quanto em termos de legislação em relação à Resolução CEE/SC nº 100 de 

2016. Um exemplo é quando a Política apontou que “a todas as pessoas na faixa etária de zero 

a 14 anos deverá ser assegurado acesso, mediante a garantia de matrícula e de frequência, às 

escolas de Educação Infantil e do Ensino Fundamental” (SANTA CATARINA, 2009, p. 22).  

Posteriormente foi definido que, a obrigatoriedade de frequentar a Educação Básica é 

de quatro a dezessete anos, conforme a Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013 (BRASIL, 2013).  

Esse fato ajuda a explicar o entendimento que a PEEE/SC tinha na sua publicação, em 2006, 

ao prever a aceleração da terminalidade e certificação de estudantes com DI somente do 

ensino fundamental, visto que a obrigatoriedade de frequentar a educação básica ia somente 

até os quatorze anos, idade considerada adequada para concluir esta etapa. A Política não 

considerava, em sua publicação, a hipótese de os alunos com DI frequentarem a etapa do 

ensino médio de forma regular. Isto se evidenciava quando apresenta que, após a conclusão 

do ensino fundamental, deverá se dar o “encaminhamento devido para a educação de jovens e 

adultos e para a educação profissional” (SANTA CATARINA, 2009. Art. 16). 

Atualmente, em termos de diretrizes e legislações, a PNEE-EI estabeleceu que os 

sistemas de ensino deveriam garantir o “acesso ao ensino regular, com participação, 
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aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do ensino” (BRASIL, 2008, p. 9). O 

inciso I do Art. 4º da Lei nº 12.796 estabeleceu como dever do Estado oferecer a “educação 

básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade” e o inciso III do 

Art. 4º  da mesma Lei estabeleceu como dever do Estado oferecer atendimento educacional 

especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e 

modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 2013).  

Os estudantes com deficiência tinham, portanto, a obrigatoriedade de cursar a 

Educação Básica até seus dezessete anos e o direito de buscar a escolarização até os mais 

elevados níveis de ensino. Porém, mesmo com esses reforços estabelecidos em leis para andar 

em direção à inclusão escolar, muitas das ações na área da educação ainda continuavam 

segregacionistas ou excludentes. Ou seja, eram oportunizadas formas inferiores de 

participação na sociedade para os estudantes público-alvo da educação especial, de modo que, 

as expectativas sobre suas contribuições para a coletividade fossem, praticamente, 

descartadas. Isso reforçou a importância da presente pesquisa, para que, independentemente 

de estudantes terem deficiência ou não, fossem desenvolvidas políticas educacionais capazes 

de atender a heterogeneidade dos alunos matriculados na rede estadual de ensino regular. 

 
2.3 A PLURALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DOS JOVENS DO ENSINO MÉDIO: 
POSSIBILIDADES E NOVOS CAMINHOS PARA ENSINAR A TODOS 
 

Vivemos em um contexto social permeado por diferenças e desigualdades em relação 

ao acesso à educação, ao local de moradia, às condições financeiras, ao gênero, às condições 

de trabalho e de tempo livre. É por meio das vivências e ações nesse contexto diverso, que os 

indivíduos se apropriam dos signos e códigos que organizam a vida social e forjam sua 

juventude. Portanto, para falar sobre os jovens é importante considerar que não existe uma 

juventude única, mas sim uma juventude plural, com subcategorias de indivíduos jovens com 

características, símbolos, comportamentos e sentimentos próprios, que mudam de acordo com 

a classe social, etnia, nacionalidade, gênero, contexto histórico, entre outros fatores 

(GROPPO, 2000). 

Ao tratar das juventudes no contexto escolar, Spósito (1996) aponta ser necessário 

admitir a diversidade, as diferentes orientações e representações, os ritmos, tempos e espaços 

que regem os indivíduos jovens que ali estão. A autora considera também a escola como um 

local de práticas polissêmicas de produção cultural, o que torna fundamental a realização de 

projetos de ensino capazes de atender toda essa pluralidade de jovens que frequentam esse 
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espaço. Nesse contexto, baseando-se no pressuposto de que nenhum indivíduo deve ser 

segregado em detrimento de suas diferenças orgânicas, sociais ou culturais e que o respeito e 

a aceitação das diferenças são requisitos mínimos de uma sociedade plural, algumas 

proposições, no tocante a responder às necessidades de alunos público alvo da Educação 

Especial que são escolarizados na classe comum, vêm surgindo para tentar responder essa 

demanda. Entre elas estão o Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA), o Plano de 

Ensino Individualizado (PEI) e a Pedagogia Diferenciada (PD). 

O conceito de Desenho Universal (DU) foi desenvolvido após a aprovação da Lei de 

Reabilitação Profissional nos Estados Unidos em 1973 que proibia qualquer forma de 

discriminação devido questões de deficiência. Esse conceito inspirou a construção edifícios e 

espaços públicos para que todos pudessem ter acesso, sem qualquer limitação. No ano de 

1999, em Massachussetts, David Rose, Anne Meyer e outros pesquisadores do Center for 

Applied Special Technology (CAST) adaptaram o conceito do DU para a área da educação, 

surgindo, então, o Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA), com o desafio de suprir 

as necessidades da prática pedagógica inclusiva (RICARDO, SAÇO, FERREIRA, 2017; 

ZERBATO, MENDES, 2018). 

Baseando-se na ideia de acessibilidade para todos surgiu a intenção de aplicar o DU 

também aos processos de ensino e aprendizagem, pois além das barreiras físicas, também 

existiam barreiras pedagógicas, principalmente onde o currículo era padronizado, engessado e 

imposto. Na concepção do DUA, os princípios de acesso ao conhecimento e de flexibilidade 

do currículo norteiam a organização do ensino e visam promover a aprendizagem do maior 

número de alunos possíveis. Assim, a proposta é ir além de pensar uma adaptação específica 

para alunos com deficiência, mas em formas diferenciadas de ensinar o currículo para todos 

os estudantes (RICARDO, SAÇO, FERREIRA, 2017).  

O DUA aponta para uma necessidade de pensar uma prática educacional sem barreiras 

que impeçam o sucesso de qualquer estudante. Para tanto, faz-se necessário que os sistemas 

de ensino, em seus planejamentos, reconheçam as diferentes habilidades, capacidades e 

interesses dos estudantes e estejam dispostos a fazer adaptações na sua execução para 

responder às demandas que vão surgindo ao longo do caminho. Em relação ao planejamento, 

Orsati (2013) aponta que, efetivar realmente as práticas inclusivas nas salas de aula comum, 

implica em avaliar as necessidades educacionais de cada aluno e, a partir dessa avaliação, é 

interessante estruturar um Plano Educacional Individualizado (PEI).  

Para a autora, é importante que um PEI seja elaborado por toda a equipe escolar, 

pensando nas possíveis acomodações, nos objetivos de ensino para os alunos e nos suportes 
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que darão acesso a esse programa, incluindo materiais, adaptações e suportes 

individualizados. Glat et al (2012, p. 84) conceituam esta estratégia com um “planejamento 

individualizado, periodicamente avaliado e revisado, que considera o aluno em patamar atual 

de habilidades, conhecimentos e desenvolvimento, idade cronológica, nível de escolarização 

já alcançado e objetivos educacionais desejados em curto, médio e longo prazos”. Ou seja, a 

elaboração de um PEI requer análises sistematizadas que permitam elencar objetivos 

prioritários que um aluno poderá alcançar. 

Segundo Mascaro (2017), os objetivos a serem trabalhados podem ser os mesmos para 

toda a turma, o que muda a partir da aplicação do PEI, são as metas a serem atingidas pelo 

aluno, ou seja, dentro de um mesmo conteúdo é possível traçar metas de aprendizagens 

diferenciadas para cada aluno. Entretanto, é importante avaliar os momentos em que os 

estudantes precisam das estratégias desenvolvidas no PEI e os momentos em que aprenderão 

juntamente com os demais alunos. Isso reforça a ideia de que o planejamento deve ser 

realizado em colaboração com diferentes atores da escola: professores do ensino comum, 

professores especialistas, profissionais de apoio da escola, familiares e o próprio aluno, pois 

quanto mais conhecê-lo, melhor será a organização das estratégias. 

Em um estudo que traçava um panorama histórico acerca do conceito de PEI e 

apresentava uma análise da legislação e dos modelos de execução desse tipo de planejamento 

em países como França, Itália, Estados Unidos e Brasil, Tannús-Valadão e Mendes (2018) 

concluíram que o Brasil não possuía dispositivos na legislação federal que garantissem que 

tais estudantes tivessem um PEI baseado em suas peculiaridades. As autoras apontaram 

também, que, na prática, o planejamento individualizado tem sido apenas nos serviços das 

salas de recursos multifuncionais e nos centros de atendimento educacional especializado, 

ficando como um serviço exclusivo aos alunos que frequentam esses espaços. 

Outra possibilidade desenvolvida com o intuito de atender a pluralidade dos sujeitos 

da escola está relacionada com o conceito de Pedagogia Diferenciada (PD), que consiste em 

reconhecer que toda turma tem alunos diferentes e que é preciso orientar a ação pedagógica 

levando isso em conta. Conforme Perrenoud (2001, p. 26), “toda situação didática proposta ou 

imposta uniformemente a um grupo de alunos é inadequada para uma parcela deles”. O autor 

quer dizer que nem sempre todos os alunos atingem a mesma aprendizagem cognitiva, afetiva, 

social, motora esperada pelo corpo docente. Nesta perspectiva, diferenciar é adaptar o ensino 

para que cada aluno esteja sempre diante de situações didáticas desafiadoras e propícias para a 

aprendizagem, adequadas ao seu potencial.  
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Muitas vezes a dificuldade de aprendizagem é posta, erroneamente, somente no aluno, 

buscando identificar o que ele não tem, que faz com que não aprenda. No entanto, é preciso 

compreender que o aluno e a aprendizagem dependem de uma rede de relações que envolvem 

outros alunos, a família, oportunidades oferecidas pela escola e principalmente a relação entre 

professor, aluno e conhecimento Na escola inclusiva, as práticas pedagógicas devem ser 

compatíveis com os diferentes níveis dos estudantes, de modo que eles não precisem se 

modificar para aprender, mas sim, as metodologias deverão adequar-se ao perfil dos mesmos. 

Para isso, seria necessário um processo de formação mais específico para que os docentes 

pudessem mediar os diferentes níveis de aprendizagens de seus alunos e o conhecimento.  

O princípio da inclusão escolar visualiza o como um todo, tendo como objetivo 

principal desenvolver ao máximo seus potenciais e, para que este objetivo possa ser 

alcançado, faz-se necessário propiciar estruturas e metodologias adequadas para que qualquer 

aluno, independente da sua condição. Diante disso, as proposições apresentadas acima, 

revelam-se como estratégias pedagógicas que vão ao encontro das necessidades que a escola 

inclusiva requer, como: reconhecimento dos diferentes ritmos de aprendizagem dos 

estudantes, adaptações das práticas pedagógicas aos perfis dos estudantes, reformulação da 

formação docente e reorganização dos sistemas de apoio.  
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 
Este capítulo apresenta e justifica a escolha pela abordagem teórico-metodológica 

utilizada e os caminhos percorridos para atingir os objetivos propostos. Trata também do 

contexto da pesquisa, da sua caracterização, dos sujeitos participantes e dos procedimentos de 

coleta e análise dos dados.  

 

3.1 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

O referencial epistemológico desta pesquisa esteve ancorado na abordagem histórico-

cultural, desenvolvida pelo psicólogo russo Lev Semionovitch Vigotski10 (1896-1934) e seus 

colaboradores. O enraizamento da teoria histórico-cultural se articula com o materialismo 

dialético e materialismo histórico marxista, cuja premissa orientadora pauta-se na ideia de que 

“não é a consciência que determina a vida, é a vida que determina a consciência” (MARX; 

ENGELS, 2002, p. 32). Ou seja, é a partir das condições materiais de vida e de viver do 

próprio homem que se forma a consciência. De modo que, a forma de pensar, é resultado da 

realidade que se vive.  

Vigotski (1991) defendia a construção histórica e cultural dos processos psicológicos 

superiores, que são tipicamente humanos e compreendem a memória, a percepção, a atenção 

voluntária e o pensamento. Esses processos se desenvolvem ao longo da vida, nas relações 

estabelecidas com o meio e com os outros. Nesse sentido, o autor enfatizava a 

interdependência entre as estruturas orgânicas e os fatores ambientais, e não a supremacia de 

algum deles. A importância dessa teoria para a presente pesquisa dá-se, portanto, por 

apresentar os conceitos e as ferramentas necessárias ao entendimento do modo como jovens 

com DI aprendem e como elaboram conceitualmente suas ideias e, também, ao demonstrar a 

importância da interação dos sujeitos no desenvolvimento humano.  

Para Vigotski (1991) existiam níveis diferenciados de desenvolvimento dos sujeitos. 

Ele denominava como nível de desenvolvimento real aquele que o indivíduo já concretizou o 

conhecimento e consegue solucionar os problemas de forma independente e nível de 

desenvolvimento potencial, o que poderá atingir com a mediação de outrem. Entretanto, a 

maior relevância está no que o autor chamou de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), 

que é a distância entre o nível de desenvolvimento real e o potencial, pois, para o autor, eram 
                                                           
10 Apesar de se encontrar Vigotski grafado de diversas formas, tais como: Vygotski, Vygotsky, Vigostskii, 
Vigotskji, Vigostky, adotaremos, neste trabalho, a grafia VIGOTSKI e, nas indicações bibliográficas, a grafia 
adotada em cada uma delas. 
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as experiências realizadas na passagem do nível real para o potencial, com o auxílio do outro 

mais capacitado, que evidenciam a construção do aprendizado. É um ciclo contínuo, visto 

que, ao dominar as técnicas e ferramentas que estavam em seu nível potencial, este se tornará 

seu nível real e surgirá um novo nível potencial a ser alcançado pelo sujeito.  

Oliveira (2010) explica que para Vigotski, essa possibilidade de alteração do 

desempenho pela interferência de outra pessoa era fundamental em sua teoria porque ele 

atribuía extrema importância à interação social na construção das funções psicológicas 

humanas. Nesse contexto, a intervenção pedagógica assume o papel de estabelecer uma 

ligação entre o processo de desenvolvimento e a relação do indivíduo com seu ambiente 

sociocultural e com sua situação de organismo que não se desenvolve plenamente sem o 

suporte de outros indivíduos. Neste caso, os professores, juntamente com os colegas, 

assumem o papel de mediadores dessas relações. 

 Desse modo, a perspectiva histórico-cultural permite um olhar diferenciado sobre as 

possibilidades de aprendizagem, valendo esse olhar igualmente para a aprendizagem das 

pessoas com deficiência. A preocupação de Vigotski com as formas de agir diante do 

desenvolvimento da criança com deficiência já estava expressa na obra Fundamentos da 

Defectologia (VIGOTSKI, 1997). Segundo Beyer (2006, p. 11), os estudos desse teórico, 

principalmente os contidos nos Fundamentos da Defectologia foram “[...] a mais precoce e 

eloquente defesa da não segregação escolar de alunos com deficiência”, o que contribuiu para 

uma nova abordagem e postura em relação a essas pessoas.  

A Defectologia era uma ciência, na antiga União Soviética, que estudava crianças com 

diferentes tipos de deficiência, combinando conhecimentos da Psicologia, da Pedagogia, da 

Psiquiatria infantil e da Medicina (VAN DER VEER; VALSINER, 1996). Vigotski (1997) 

contribuiu nessa área na construção de uma abordagem histórico-cultural do desenvolvimento 

que distinguia a linha natural, prejudicada pela deficiência, da linha cultural de domínio de 

instrumentos socialmente produzidos. Essa última, porque, não diretamente vinculada à 

deficiência, mas ao ambiente social em que vive o sujeito, é determinante no desenvolvimento 

das funções psíquicas superiores, construídas em colaboração e essenciais para seu 

desenvolvimento.  

Para discutirmos o envolvimento dos professores e dos estudantes com DI nas práticas 

culturais de inclusão escolar no ensino médio, trazemos dos estudos de Vigotski sobre a 

Defectologia (1997), os conceitos da coletividade, da colaboração e da experiência/vivência, 

discutidos, também, em artigo publicado por Hostins, Silva e Alves (2016). 
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A coletividade indica a configuração em que são socialmente produzidos, significados 

e utilizados os instrumentos culturais que interferem no destino do desenvolvimento cultural 

humano. Ela é, portanto, fator de desenvolvimento de todos os instrumentos culturais, 

originados na história da humanidade como produto da convivência em grupos (VIGOTSKI, 

1997). O autor considerava que a fala era o mais importante instrumento cultural, visto que foi 

desenvolvida na história por pessoas em convívio e era apropriada pelos sujeitos em um 

processo de interação social (VIGOTSKI, 2008). Por meio da fala, outros instrumentos 

culturais externos, como a escrita e aritmética, e internos, como memória lógica, pensamento 

abstrato e formação de conceitos, eram “parte ativa do processo intelectual, constantemente a 

serviço da comunicação, do entendimento e da solução de problemas” (VIGOTSKI, 2008, p. 

46). O conceito da coletividade desenvolvido por Vigotski (1997) reforça a ideia de que a 

educação deva ser um direito inalienável de todos, porque, por meio dela, apropriamo-nos dos 

instrumentos culturais historicamente produzidos.  

Importante salientar que, somente fazer parte do coletivo, não é suficiente para 

promover o desenvolvimento dos sujeitos, com ou sem deficiência. Caso no contexto coletivo 

educacional não forem propiciadas práticas culturais de colaboração, a aprendizagem 

certamente será prejudicada. Vigotski (1997, p. 293) apontava que “um dos fatores centrais do 

desenvolvimento cultural [...]” era a colaboração. Portanto, mais do que estar em uma 

coletividade, os sujeitos precisavam participar ativamente desse grupo. Se propiciadas aos 

sujeitos “[...] formas inferiores de colaboração com outros sujeitos [...]”, determinava-se, por 

conseguinte, também “[...] o desenvolvimento incompleto do aspecto social da conduta e das 

funções psicológicas superiores que se estruturam no curso desse desenvolvimento” 

(VIGOTSKI, 1997, p. 293). 

Esses dois conceitos, coletividade e colaboração, evidenciam a perspectiva social e a 

relevância do ambiente externo no desenvolvimento dos sujeitos. No entanto, o terceiro 

conceito dos estudos da Defectologia a ser discutido nesta pesquisa possui grande relevância 

nesse processo, se trata da experiência ou vivência social. Vigotski (1997) dizia que as 

funções psicológicas superiores de atividade intelectual nasciam por meio da coletividade, da 

colaboração entre as pessoas que estão em volta e da experiência social. Smolka (2006) 

baseando-se nos estudos de Vigotski (2010b), destaca que a experiência é resultante daquilo 

que impacta e é compreendido, significado, pela pessoa e “não existe experiência sem 

significação” (SMOLKA, 2006, p. 107). 

Para auxiliar na discussão sobre a experiência, utilizamos os estudos de Vigotski 

(2010b) sobre o meio, onde o autor esclareceu a necessária relação dialética entre o indivíduo 
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e o meio. Para ele, a influência que o meio exercia sobre os indivíduos deveria ser analisada 

levando em consideração o nível de compreensão, de consciência e de apreensão que o 

indivíduo era capaz de ter sobre o que ocorre em sua volta. Ou seja, uma mesma ocorrência 

experenciada/vivenciada no meio teria impactos completamente distintos em cada indivíduo. 

O conceito da experiência apresentado por Vigotski (1997) traz o papel ativo do 

sujeito no processo de significação de sua existência. No caso desta pesquisa, o conceito de 

experiência esteve voltado às práticas culturais de inclusão e de avaliação escolar dos 

estudantes com DI no ensino regular, mais especificamente na etapa do ensino médio. Com 

esse conceito, propomos analisar o envolvimento dos professores e dos alunos em momentos 

de ensino, de aprendizagem e de avaliação na escola comum, visto que é ali que está a “[...] 

raiz da experiência, o outro, [...] aquilo que se produz na relação com o outro, que afeta os 

participantes na relação, que redimensiona e transforma a atividade humana, que vai 

possibilitando a produção de sentidos” (SMOLKA, 2006, p. 108). 

A escola comum configura-se, portanto, como um espaço onde 

 
Os sentidos produzidos na coletividade demonstram possibilidades infinitas de 
expressão das experiências de alunos e de professores envolvidos com o 
conhecimento escolar e com os códigos e os mecanismos tipicamente escolares da 
“cultura curricularizada” (SACRISTÁN, 1997, p. 35).  

 

Na escola comum existe um padrão peculiar de ensino, pautado em conceitos e em 

atividades práticas que definem as formas escolares do conhecimento e, ao mesmo tempo, dão 

o tom às experiências vivenciadas e reveladas nas palavras, nas imagens, nos valores, nos 

argumentos partilhados por todos. Porém, cabe ressaltar que, cada experiência/vivência terá 

significado de forma diferenciada por cada um, de forma que, conforme já discutido, o 

ambiente externo não se sobrepõe ao interno do indivíduo, do mesmo modo que o ambiente 

interno não se sobrepõe ao externo. Existe aí uma relação dialética na formação dos sujeitos.  

Em relação à escola comum, adotamos a concepção de que a aprendizagem começa 

muito antes da aprendizagem escolar, ou seja, a aprendizagem desenvolvida na escola nunca 

parte do zero, os sujeitos possuem uma pré-história de aprendizagem. Um exemplo é quando 

uma criança começa a estudar aritmética. Antes de ela ir à escola já adquiriu experiências 

referentes à quantidade, já encontrou operações de divisão e adição, simples e complexas, 

portanto, a criança tem uma pré-história na aritmética (VIGOTSKI, 2010a). Desse modo, 

entendemos ser importante que os professores, ao organizarem suas práticas pedagógicas e, 

principalmente, para este estudo, suas práticas avaliativas, considerem, também, o que ele já 

sabe sobre aquele conteúdo.  
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Em relação às discussões sobre concepções e práticas pedagógicas relacionadas à 

avaliação no ensino médio, esta pesquisa traz considerações de autores que consideram a 

avaliação como um ato emancipatório, que promove a autonomia crítica e reflexiva, ou seja, 

entendem a avaliação como uma ação transformadora e não apenas como um recurso para 

medir o nível de aprendizagem ou o nível da qualidade do ensino. Os autores que utilizamos 

como base para pensarmos os conceitos sobre avaliação nesta perspectiva são: Teixeira 

(2008), Luckesi (2011), Hoffmann (2012), Vasconcellos (2010), Esteban (2001a, 2001b), 

Antunes (2012), Souza (2018), Mello e Hostins (2018), entre outros.  

Conforme Luckesi (2011), a avaliação ganhou um espaço tão amplo nos processos de 

ensino que passou a ser direcionada como uma pedagogia do exame. Para ele, o mais explícito 

exemplo dessa pedagogia está na prática de ensino do último ano da educação básica, em que 

todas as atividades docentes e discentes estão voltadas para um treinamento de resolver 

provas, tendo em vista a preparação para o vestibular. Pais, sistemas de ensino, profissionais 

da educação, professores e alunos, todos têm suas atenções centradas na promoção, ou não, do 

estudante de uma série de escolaridade para outra. A avaliação passou a ser vista como um 

elemento motivador de todas as ações escolares, por meio, principalmente, da ameaça. 

Teixeira (2008) e Hoffmann (2012) ao tratarem da avaliação da aprendizagem, 

apontaram que, apesar de ela estar ligada às atividades de exame, que englobam o medir, o 

corrigir e o qualificar, não poderia se reduzida e confundida com elas, visto que não começam 

nem terminam em si mesmas. Para esses autores, o ato avaliativo precisa romper com a ideia 

de linearidade. E, além disto, deixar de ser um ato fracionado, que se realiza em determinado 

momento e se esquece em outro. Tal condicionamento empobrece consideravelmente o leque 

de possibilidades das atividades praticáveis em aula. 

A avaliação precisa ser um processo contínuo e ocorrer em diferentes momentos do 

trabalho. Para tanto, são necessários instrumentos e procedimentos de verificação adequados, 

de modo que possibilitem o acompanhamento da aprendizagem do aluno com base nele 

mesmo e não com base na turma (MELLO; HOSTINS, 2018). É preciso, portanto, assumir 

novas posturas, novas práticas e novas maneiras para se relacionar com esses instrumentos, 

com o intuito de superar a ênfase seletiva e classificatória, dando a oportunidade do aluno se 

localizar no processo de ensino e de aprendizagem, assumindo, também, a responsabilidade 

pelo próprio desenvolvimento (VASCONCELLOS, 2010). 

Um bom ambiente de aprendizagem, conforme Hoffmann (2012) é aquele rico em 

oportunidades de vivências, de diálogo, de desafios, de recursos de todas as ordens. Para cada 

aluno, entretanto, nem sempre serão feitas as mesmas provocações, ao mesmo tempo ou do 
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mesmo jeito. E aí entra o professor mediador, olhando cada um, investigando e refletindo 

sobre jeitos diferentes de aprender, conversando, convivendo, organizando o cenário dessa 

interação, oferecendo o melhor apoio possível. “Cuidar que o aluno aprenda mais e melhor, 

todos os dias: isso é avaliar” (HOFFMANN, 2012, p.148). 

Essa forma de avaliar citada até o momento pelos autores, vai de encontro às práticas 

desenvolvidas pelo governo federal em relação às avaliações externas, pois ele tem 

privilegiado os resultados do desempenho dos estudantes como um mecanismo de promoção 

da qualidade educacional. Souza (2018) apontou em seus estudos para a tendência excludente 

a qual essas avaliações remetem, principalmente em relação aos alunos público-alvo da 

educação especial. A autora destacou que, devido à falta de adaptação e aos incentivos 

simbólicos ou materiais que são atrelados aos seus resultados, a participação desses alunos 

nessas avaliações acabava sendo previamente inviabilizada pelo baixo desempenho que 

teriam se as realizassem. Esteban (2001a) corrobora com pensamento supracitado ao dizer 

que, considerar apenas o rendimento dos alunos para traçar diretrizes das ações educativas 

converte o ensino em uma dinâmica de inclusão/exclusão social.  

Os impactos que as avaliações são capazes de causar tem muitas relações com os 

modelos que são utilizados. Teixeira (2008) aponta a existência de pelo menos quatro 

modelos: a diagnóstica, a somativa, a mediadora e a formativa. A avaliação diagnóstica é uma 

sondagem da situação de vivências e desenvolvimento dos envolvidos no processo, ou seja, é 

uma análise do conjunto de bagagens que os alunos possuem. A avaliação somativa tem como 

propósito classificar os alunos ao final de um período. Os alunos são comparados e 

classificados por uma norma padrão. É considerada a única forma eficaz e correta de mostrar 

se o aluno é capaz ou não, ou se é melhor ou pior que outro aluno. A avaliação mediadora tem 

como principal enfoque medir e intervir para que o aluno possa progredir e superar suas 

dificuldades. Nela, o erro é visto sob uma perspectiva dialógica e construtiva, de modo que 

possibilite o enriquecimento do conhecimento. A avaliação formativa é aquela que leva em 

consideração o que a instituição espera alcançar ao final do processo educacional, tendo como 

preocupação central a coleta de dados para reorientar os processos de ensino e aprendizagem. 

Para esta pesquisa, trazemos o entendimento de que o principal objetivo da avaliação é 

a aprendizagem. E, para que a aprendizagem aconteça, faz-se necessário que o professor 

encare a avaliação como uma ação mediadora da construção do conhecimento, ou seja, 

observe os estudantes e refleta sobre quais as melhores estratégias pedagógicas possíveis para 

promover a sua aprendizagem, sabendo que cada um tem condições e ritmos diferenciados. 

Também é fundamental que o professor reconheça a avaliação como uma ação formativa, 
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considerando o que a instituição espera alcançar ao final do processo educacional, por isso é 

necessário tomar consciência e compreender os meios utilizados por ela para atingir esse 

objetivo. A intencionalidade da prática pedagógica utilizada deve ser pautada em lógicas 

humanísticas, críticas e participativas, de modo que, os sujeitos desenvolvam maior 

autonomia e assumam a tarefa de intervir na sociedade transformando-a em uma sociedade 

cada vez mais democrática (TEIXEIRA, 2008). 

Nesta pesquisa adotamos a concepção de que todos aprendem, porém, ninguém 

aprende sozinho, aprende-se melhor com o outro, com o diferente ou na interação com pares, 

e, sobretudo com apoio e com desafios intelectuais significativos. Assim, quando falamos em 

avaliação da aprendizagem no contexto escolar, reconhecemos a importância do planejamento 

de todas as ações, visto que a avaliação não pode ser um ato isolado, mas um ato que subsidia 

um curso de ação articulado com um projeto pedagógico de ensino que tem um objetivo e 

que, em alguns casos, as estratégias de intervenção precisam mobilizar os recursos 

necessários para encontrar soluções às demandas educacionais encontradas.  

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO E CONTEXTO DA PESQUISA  

 

Esta foi uma pesquisa de caráter qualitativo, que privilegiou, essencialmente, a 

compreensão dos comportamentos a partir das perspectivas dos sujeitos da investigação 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994). A matriz epistemológica se alicerçou na abordagem histórico-

cultural de Vigotski (1991), localizada à luz do materialismo histórico e dialético de Marx 

(2002) onde a forma de pensar e a tomada de consciência é resultante da realidade que se 

vive. Buscamos, portanto, nos pressupostos de Vigotski (1997, 1991, 2008, 2010a, 2010b), os 

referenciais teóricos para compreender os processos de aprendizagem e consequentemente os 

princípios norteadores da avaliação de jovens em geral e, em especial, de jovens com DI.  

Como fonte de coleta dados, utilizamos um questionário e uma entrevista de grupo 

focal. Foram convidados 12 professores atuantes em uma turma de 2º ano do ensino médio 

que tinha uma estudante com DI. O número de 12 sujeitos foi definido com o intuito de 

abranger todos os docentes titulares dos doze componentes curriculares que faziam parte da 

Proposta Curricular de Santa Catarina (PC/SC) para o ensino médio: Artes, Educação Física, 

Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Biologia, 

Química, Física e Matemática (SANTA CATARINA, 2014). Porém, no dia da realização do 

grupo focal, apenas oito desses professores participaram: Artes, Língua Estrangeira, História, 

Geografia, Sociologia, Filosofia, Física e Matemática.  
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O questionário foi utilizado com o objetivo de coletar dados sobre os perfis pessoais e 

profissionais dos professores, assim como as suas opiniões, percepções e posicionamentos 

sobre o tema da pesquisa e o grupo focal com o intuito de atingir maior profundidade nas 

discussões e oportunizar a troca de ideias e elaborações. As análises foram realizadas com 

base na técnica de análise de conteúdo de Franco (2008) com o intuito de contextualizar os 

dados para interpretar o conteúdo latente e descobrir aquilo que tinha relevância teórica entre 

todo o teor das mensagens emergidas.  

 

3.2.1 Município Participante  

 

A pesquisa foi realizada em uma escola estadual, localizada no município de Balneário 

Camboriú, que fica no litoral norte de Santa Catarina (Figura 1). Segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município possuía 135.268 habitantes. Em 

2015, o salário médio mensal dos habitantes era de 2.5 salários mínimos, estando na 44ª 

posição em relação aos outros 295 municípios do estado e a proporção de pessoas ocupadas 

em relação à população total era de 45.5%, estando na 19ª posição entre os demais municípios 

do estado nessa categoria. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio 

salário mínimo por pessoa, possuía, em 2015, 23.4% da população nessas condições, o que o 

colocava na posição 234 de 295 dentre os municípios de Santa Catarina (BRASIL, 2018).  

 
Figura 1 - Balneário Camboriú no Mapa do Estado de Santa Catarina 

 
 
FONTE: http://www.mapainterativo.ciasc.gov.br/sc. phtm 
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Em 2015, os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental da rede pública da 

cidade tiveram nota média de 6.3 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

Para os estudantes dos anos finais, essa nota foi de 5. Na comparação com outros municípios 

de Santa Catarina, a nota dos estudantes dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 98 

de 295. Considerando a nota dos estudantes dos anos finais, a posição era 101 de 295. A taxa 

de escolarização para pessoas de 6 a 14 anos foi de 98.3 em 2010. Isso posicionava o 

município na posição 155 de 295 dentre as cidades do estado e na posição 1603 de 5570 

dentre as cidades do Brasil (BRASIL, 2018). 

Conforme dados da Secretaria de Estado de Educação de Santa Catarina, o município 

de Balneário Camboriú possuía seis escolas públicas da rede estadual de ensino em 2017 com 

um total de 2015 matrículas no ensino médio regular e vinte e seis matrículas de estudantes da 

educação especial no AEE (SANTA CATARINA, 2018). 

O município foi escolhido para a realização da pesquisa por ser o município de 

atuação profissional do pesquisador e por apresentar um aumento no número de matrículas 

estudantes com DI no ensino médio da rede estadual de ensino nos últimos cinco anos. Em 

2013 foram efetuadas 14 matrículas desse público (BRASIL, 2014), enquanto em 2017 foram 

26 (BRASIL, 2018).  

 
3.2.2 Escola Participante  

 

Foi escolhida para a pesquisa uma escola de educação básica da rede estadual de 

ensino de Santa Catarina que oferecia ensino médio nos períodos matutino, vespertino e 

noturno. Além do ensino médio, a escola oferecia também ensino fundamental do 6º ao 9º 

ano. Em 2018 possuía oito turmas de ensino fundamental, com um total de 199 estudantes e 

vinte e seis turmas de ensino médio com 708 estudantes, resultando em um total geral de 907 

estudantes. Desse total, quatro estudantes do ensino médio estavam matriculados no AEE 

(SANTA CATARINA, 2018). 

O programa de ensino médio oferecido pela escola era o de formação geral, que 

contemplava quatro áreas do conhecimento (Linguagens; Ciências Humanas; Ciências da 

Natureza e Matemática), trabalhando principalmente com os componentes da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). Não havia na escola programas de ensino médio em tempo 

integral, nem magistério, que também eram oferecidos na rede estadual de ensino. 
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3.2.3 A Aluna Referência e os Professores Participantes  
 

Os sujeitos da pesquisa foram os professores que atuavam na rede regular de ensino de 

Santa Catarina, sendo que o critério de seleção foi o de ser professor em uma turma que 

tivesse um(a) estudante com deficiência intelectual matriculado(a) e frequentando 

regularmente uma turma de ensino médio. Desse modo, primeiramente conversamos com a 

direção da escola para identificarmos um(a) estudante que atendesse os critérios para ser 

nossa referência, para então, posteriormente, selecionarmos os professores. 

Identificamos uma aluna que tinha segundo professor matriculada no 2º ano do ensino 

médio e, a partir disso, solicitamos à secretaria da escola o acesso aos diagnósticos e pareceres 

clínicos para verificarmos o entendimento médico sobre a sua condição. Em 2006, um 

relatório de atendimento psicológico (anexo A) descrevia que a aluna apresentava “retardo 

mental e possuía atraso em seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e social”. Por esse motivo, 

a aluna foi encaminhada, na época, para uma escola especializada, onde, conforme o relatório, 

sua aprendizagem deveria ter enfoque na memorização, nos conceitos simples e nas atividades 

da vida diária. Um atestado de um psiquiatra (anexo B) emitido em 2017, apontava que a 

aluna possuía “retardo mental moderado”. Também em 2017, uma declaração de um 

neurologista (anexo C) dizia que a aluna era portadora de “déficit intelectual leve” e 

necessitava de segundo professor ou professor auxiliar. 

Definida a aluna e a turma para ser referência na seleção dos participantes, buscamos, 

junto à direção da escola, a lista de professores que ali lecionavam e assim chegamos ao 

número de doze profissionais. Esse número foi definido por abranger todos os titulares dos 12 

componentes curriculares que faziam parte do currículo do ensino médio oferecido na escola. 

Sendo eles: Artes, Educação Física, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, História, 

Geografia, Sociologia, Filosofia, Biologia, Química, Física e Matemática (SANTA 

CATARINA, 2014).  

Em conversa preliminar com os participantes da pesquisa, todos haviam aceitado 

participar e assinado o termo de consentimento livre e esclarecido, porém, no dia marcado 

para o grupo focal, apenas oito deles compareceram. O Quadro 1 apresenta os perfis pessoais 

e profissionais dos professores que atuavam na turma de 2º ano do ensino médio que a aluna 

referência estava matriculada, que aceitaram participar da pesquisa. Os nomes apresentados 

são fictícios para preservar as identidades dos participantes, porém, para ser possível 

identificar, ao longo das análises, referente à qual disciplina é a fala em questão, as 2 
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primeiras letras dos nomes fictícios são as mesmas das disciplinas que lecionam, por 

exemplo: professora de MAtemática = MAriana e professora de HIstória = HIlda. 

 
Quadro 1 - Perfil dos Professores Participantes  

 
Questões  

Professores Participantes 
Geovane Soares Hilda Filomena Ariane Firmino Ingrid Mariana 

 
Idade 

 

 
65 anos 

 
35 anos 

 
38 anos 

 
37 anos 

 
36 anos 

 
45 anos 

 
50 anos 

 
40 anos 

Disciplina 
que leciona 
na turma 

 
Geografia 

 
Sociologia 

 
História 

 
Filosofia 

 
Arte 

 
Física 

 
Inglês 

 
Matemática 

 
 
 

 
Formação 

 

 
 
 

Especialista 
em 

Geografia e 
História 

 
 
 

Cientista 
Social, 

Mestre em 
Sociologia 

Bacharel e 
Licenciada 

em 
História, 
cursando 
Mestrado 

Profissional 
em Ensino 
de História 

 
Licenciada 

em 
Filosofia, 

Especialista 
em 

Educação e 
Ensino 

Superior 

 
 
 

Letras, 
Especialista 

em 
Orientação 

Escolar 

 
 
 

Licenciado 
em Física e 
Mestre de 

Física 

 
 

Letras 
Português-

Inglês, 
Especialista 

em AEE 

Licenciada e 
Bacharel em 
Matemática, 
Especialista 

em Mídias na 
Educação e 

Práticas 
Interdisciplin
ares e Gestão 
na Educação 

Tempo de 
Atuação na 
Educação 

 
21 anos 

 
13 anos 

 
15 anos 

 
3 anos 

 
12 anos 

 
15 anos 

 
5 anos 

 
18 anos 

Tempo de 
Atuação no 

Ensino 
Médio 

 
15 anos 

 
13 anos 

 
15 anos 

 
3 anos 

 
4 anos 

 
15 anos 

 
2 anos 

 
18 anos 

Vínculo Efetivo Efetivo Contratada Contratada Contratada Efetivo Contratada Efetiva 
Trabalha 

em quantas 
Escolas 

 
Uma 

 
Duas 

 
Uma 

 
Duas 

 
Três 

 
Uma 

 

 
Uma  

 
Uma 

 
FONTE: Elaborado pelo pesquisador com base nos dados coligidos na pesquisa. 

 

O Quadro 1 mostra que os professores participantes tinham entre 35 e 65 anos. Dentre 

todos, somente a professora de Arte não tinha licenciatura específica na disciplina em que 

atuava, pois era formada em Letras. Todos possuíam grau de Especialista. Os professores de 

Sociologia e Física tinham título de Mestre em suas respectivas áreas e a professora de 

história estava cursando Mestrado Profissional. A professora de inglês tinha especialização 

em atendimento educacional especializado, informação que se torna relevante dado o objeto 

de estudo desta pesquisa.  

Em geral, o tempo de atuação na educação variou de três a vinte e um anos e, 

especificamente, no ensino médio, de três a dezoito anos. Neste grupo, quatro professores 

eram efetivos e quatro eram contratados temporariamente. Quanto aos locais de trabalho, 

cinco atuavam apenas na escola da realização da pesquisa, dois atuavam em duas escolas e 

um deles atuava em três escolas. 

O convite para a participação na pesquisa foi feito individualmente pelo pesquisador. 

Todos foram consultados pessoalmente em seus horários de hora-atividade ou “janelas” entre 

aulas sobre a disponibilidade e interesse em participar da pesquisa. Nesse momento foi 



51 

 

apresentada a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, direitos, riscos e potenciais 

benefícios que a sua participação implicaria. Os professores que aceitaram participar 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) autorizando a utilização 

dos dados coletados. Ainda foi necessário realizar pedidos formais, com as exigências 

acadêmicas e éticas, à 17ª Gerência Regional de Educação e à direção da Escola por meio dos 

termos de anuência assinado por seus respectivos responsáveis legais. Tais procedimentos 

estavam de acordo com as orientações do Comitê de Ética da Univali, para o qual a pesquisa 

foi submetida e autorizada de acordo com o parecer 2.844.747. 

 

3.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesta pesquisa, utilizamos, como instrumentos de coleta de dados, um questionário 

com onze questões relacionadas ao perfil profissional e às experiências docentes com 

estudantes com DI no ensino médio, conforme Apêndice I e a técnica do grupo focal, 

conforme o roteiro do Apêndice K.  A escolha por esses procedimentos ocorreu ainda na 

elaboração do projeto de pesquisa com vistas a gerar dados relevantes que atendessem ao 

objetivo geral da mesma. Ao longo das leituras iniciais dos principais referenciais teóricos, 

tanto o questionário quanto o grupo focal foram sendo moldados conforme avançava nosso 

entendimento sobre o objeto de pesquisa.  

Escolhemos aplicar um questionário por ser, conforme Gil (1999), uma a técnica de 

investigação que tem como objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas, situações vivenciadas. Conforme o autor, essa técnica apresenta 

algumas vantagens e limitações. As vantagens identificadas nessa pesquisa foram: o fato de 

não ter exposto os entrevistados à influência do pesquisador e a obtenção de respostas mais 

rápidas e mais objetivas. Já as limitações foram em relação à dificuldade de compreensão e 

interpretação dos sentidos de algumas respostas e a possibilidade de interpretações das 

questões serem diferentes para cada sujeito. 

Optamos, também, pela realização do grupo focal, pois, conforme destaca Gatti 

(2005), ele permite fazer emergir uma multiplicidade de pontos de vista e processos 

emocionais, pelo próprio contexto de interação criado, permitindo a captação de significados 

que, com outros meios, poderiam ser difíceis de se manifestar. A autora reforça a justificativa 

do uso do grupo focal porque ele 
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permite compreender processos de construção da realidade por determinados grupos 
sociais, compreender práticas cotidianas, ações e reações a fatos e eventos, 
comportamentos e atitudes, constituindo-se como uma técnica importante para o 
conhecimento das representações, percepções, crenças, hábitos, valores, restrições, 
preconceitos, linguagens e simbologias prevalentes no trato de uma dada questão por 
pessoas que partilham alguns traços em comuns, relevantes para o estudo do 
problema visado (GATTI, 2005, p.11). 

 

Em relação ao seu planejamento, Barbour (2009) aponta que o grupo focal é uma 

técnica que precisa de planejamento detalhado para que funcione como um processo 

interativo em que as diferenças ou semelhanças, as experiências e perspectivas variadas dos 

participantes atuem como motivadores de debate ou diferença de opiniões. No caso dessa 

pesquisa, entre o grupo pesquisado havia a semelhança de todos serem professores da mesma 

turma, entretanto havia diferenças em relação às vivências anteriores que cada um tinha na 

prática com estudantes com DI, fato que fez o grupo acontecer de forma bastante dinâmica e 

interativa. 

Gatti (2005) reforça a ideia de que o grupo deve ser composto a partir de critérios 

baseados em algumas características homogêneas dos participantes, mas com uma variação 

entre eles para que possam aparecer opiniões divergentes. As características de 

homogeneidade podem ser relacionadas “a gênero, à idade, às condições socioeconômicas, ao 

tipo de trabalho, ao estado civil, ao lugar de residência, à frequência de uso de certo serviço 

público ou social, à escolaridade ou outra” (GATTI, 2005, p.18). Aqui foram reunidos pelo 

tipo de trabalho exercido, que era a docência no ensino médio e pelo fato de serem 

professores de uma turma que tinha uma aluna com deficiência intelectual. 

Devido ao número de disciplinas que fazia parte da matriz curricular do ensino 

oferecido na escola pesquisada, foi composto apenas um grupo focal com os oito professores 

que se dispuseram participar. O número de participantes nos pareceu adequando, pois Gatti 

(2005) destaca que, para atingir maior profundidade nas discussões e oportunizar a troca de 

ideias e elaborações, cada grupo focal não pode ser grande, mas também não pode ser 

excessivamente pequeno, ficando sua dimensão preferencialmente entre seis e doze pessoas. 

Para dar mais praticidade aos docentes que trabalhavam em mais de um local e 

possuíam pouco tempo entre as trocas de local de trabalho, a realização do grupo focal foi na 

própria escola em que os professores atuavam na turma com a aluna referência. O momento 

para coleta de dados foi definido de acordo com a maior disponibilidade dos professores, ou 

seja, das 17h às 20h. A condução do grupo focal foi realizada pelo pesquisador e os registros 

escritos durante a realização do grupo focal foram feitos por uma colega integrante do grupo 

de pesquisa. Os dados produzidos no grupo focal foram gravados em áudio e vídeo e 
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posteriormente foram vistos, ouvidos e transcritos pelo pesquisador e analisados conforme a 

técnica de análise de conteúdo destacada por Franco (2008). 

No momento da execução do grupo focal, esclarecemos a natureza da pesquisa, seus 

objetivos, métodos, direitos, riscos e potenciais benefícios que a sua participação implicaria e 

entregamos o questionário para que os professores respondessem. Em seguida apresentamos o 

roteiro de discussão para o grupo focal, que estava pautado em quatro eixos: 1) Concepções 

sobre Avaliação; 2) Aprendizagem de estudantes com Deficiência Intelectual; 3) Práticas 

Avaliativas e 4) Relação entre os Resultados das Avaliações e o Processo de Ensino e 

Aprendizagem de estudantes com Deficiência Intelectual. 

Os objetivos dos eixos temáticos do grupo focal eram: Eixo 1 – Concepções sobre 

Avaliação: Analisar as concepções dos professores sobre avaliação da aprendizagem. Eixo 2 – 

Aprendizagem de estudantes com Deficiência Intelectual: Compreender o entendimento dos 

professores sobre a aprendizagem dos estudantes deficiência intelectual. O Eixo 3 – Práticas 

Avaliativas: Verificar as práticas avaliativas utilizadas pelos professores e como incluíam 

nelas os estudantes com deficiência intelectual e Eixo 4 – Relação entre os Resultados das 

Avaliações e o Processo de Ensino e Aprendizagem de estudantes com Deficiência 

Intelectual: Compreender a percepção dos professores sobre a relação entre os resultados das 

avaliações e o processo de ensino e aprendizagem de estudantes com deficiência intelectual.  

 

3.3.1 Organização e Interpretação do Conteúdo  

 

Os dados coletados em cada eixo foram separados e organizados em capítulos e 

subitens dentro do texto das análises. Juntamos o eixo 1, Concepções sobre Avaliação, com o 

eixo 3 Práticas Avaliativas e assim criamos o capítulo 4 da dissertação que tratou das 

concepções e práticas avaliativas dos professores. O eixo 2 Aprendizagem de estudantes com 

Deficiência Intelectual, foi articulado com o eixo 3, na parte em que os professores falaram 

sobre como incluíam os estudantes com deficiência intelectual em suas avaliações, surgindo 

assim o capítulo 5, que tratou da percepção sobre a aprendizagem desses estudantes, da 

mediação docente e do planejamento, execução e resultados das avaliações para esse público. 

Também no capítulo 5, incluímos um item para analisar os dados do questionário que 

tratavam da questão das experiências dos professores com a inclusão escolar.  

Essa separação do conteúdo para ser analisado foi fundamentada na técnica de análise 

apresentada por Franco (2008), na qual se faz necessário descobrir aquilo que tem relevância 

teórica entre todo o teor das mensagens emergidas, ou seja, trata-se de separar e interpretar o 
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conteúdo latente da mensagem, sendo um processo onde a contextualização deve ser 

considerada como um requisito principal para garantir a relevância dos sentidos atribuídos às 

mensagens.  

Como o grupo focal é uma técnica em que as falas surgem espontaneamente, após 

transcrevermos as gravações e começarmos as análises, percebemos que os participantes, por 

vezes, fugiam do assunto e que também falavam de assuntos repetidos, já explorados 

anteriormente. Então, a técnica de encontrar o conteúdo latente de cada fala foi fundamental 

para fazermos um filtro entre o que eram dados relevantes e o que não acrescentaria na 

pesquisa. Como os assuntos e as falas não ocorreram de forma linear, com a técnica de análise 

de conteúdo de Franco (2008), foi possível juntar os relatos semelhantes e analisá-los em 

categorias diferentes daquelas dos eixos propostos no grupo focal. 
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4 CONCEPÇÕES E PRÁTICAS AVALIATIVAS DOCENTES: DILEMAS NO 
COTIDIANO ESCOLAR 
 

Analisar as concepções e as práticas avaliativas dos professores implica em 

compreender que as mesmas estão inseridas em contexto de diferentes entendimentos da 

sociedade, dos sujeitos e da própria educação, que possuem valores e ideais que dimensionam 

o tipo de prática educativa a ser seguido para expressá-los. Sendo assim, não é possível 

considerar o campo da avaliação escolar como um campo neutro, pois ele faz parte de um 

modelo teórico de mundo e de educação, traduzido em prática pedagógica. Porém, conforme 

alerta Luckesi (2011), hoje em dia, é comum ocorrer, de forma ingênua e inconscientemente, 

práticas avaliativas como se fossem neutras, quando, na verdade, estão a serviço de um 

modelo social estabelecido por grupos dominantes, marcado por práticas hegemônicas que 

favorecem seus interesses.  

 O autor destaca ainda a influência que a “pedagogia do exame” exerce sobre as 

práticas educativas escolares. Nela, todas as atenções dos professores e dos alunos estão 

voltadas para um treinamento de resolver provas. Para os pais, o importante é que seus filhos 

consigam atingir as notas mínimas para avançarem à próxima etapa de escolaridade e, para os 

sistemas de ensino, o interesse está nos percentuais de aprovação ou reprovação, no 

desempenho que os estudantes obtêm nas avaliações externas e, quando se trata das turmas do 

3º ano do ensino médio, nas aprovações em processos seletivos de ingresso em universidades, 

como Enem e vestibulares. 

Nesse modelo pedagógico, a prova é utilizada como instrumento de ameaça e tortura 

prévia dos estudantes, sendo que o respaldo para esse terrorismo está em, com isso, motivá-

los a estudar e, consequentemente, aprender mais. Algumas falas utilizadas em sala de aula 

que representam essa ameaça são, por exemplo: “Estudem, senão vocês poderão se dar mal na 

prova!”, ou “Fiquem quietos! Prestem atenção! O dia da prova está chegando e vocês vão ver 

o que vai acontecer!”. Essas expressões demonstram a utilização da prova como um fator 

negativo de motivação, pois, espera-se conseguir que os alunos estudem por meio do medo 

(LUCKESI, 2011). 

Entendemos nesta pesquisa que a avaliação escolar não deve possuir uma finalidade 

em si e só adquire sentido se estiver articulada com um projeto de ensino que vise contribuir 

no desenvolvimento de conhecimento, habilidades e hábitos que possibilitem a assimilação 

ativa do legado cultural da sociedade. Nesse sentido, Teixeira (2008) aponta que repensar 

concepções e práticas avaliativas 
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É criar possibilidade de serem questionadas práticas autoritárias no interior da escola 
e um conjunto de valores que sutilmente aparecem camuflados debaixo de um 
discurso ideológico dominante, que serve para reforçar e garantir uma avaliação a 
serviço da “hierarquia da excelência”, que seleciona e acolhe os “melhores alunos” e 
exclui aqueles que erram e fogem do padrão aceito e imposto na e pela sociedade 
(TEIXEIRA, 2008, p. 20). 

 

Partindo desses pressupostos, perguntamos aos professores participantes do grupo 

focal qual concepção possuíam sobre a avaliação. Suas falas iniciais evidenciaram um 

entendimento de que a avaliação deveria ser um processo contínuo que possibilitasse 

acompanhar a aprendizagem real dos estudantes.   

 

PESQUISADOR: Qual a concepção que vocês têm sobre avaliação? 
 

PROF FIRMINO: Será que é a escola que tem que avaliar?! Ou o papel da escola 
é ensinar?! Acho que as duas coisas se perdem e o aluno traz essa carga desde 
criança de que ele é avaliado dentro da escola. Pra mim, a questão de avaliar é a 
coisa mais difícil que tem porque você faz sempre uma avaliação fechada, você não 
consegue fazer uma avaliação aberta. Por quê? Por “n” motivos. Dependendo onde 

é instituição que você trabalha o ensino é propedêutico. Quando você vem pra uma 
escola pública, por mais que você queira fazer uma avaliação aberta, você não tem 
tempo pra fazer. [...] Avaliar é tu sentar, tu conversar, ver o que ele tá progredindo 
e realmente com uma prova, um trabalho você não consegue avaliar. 
 
PROF MARIANA: [...] O ideal seria você realmente sentar com o aluno e dizer 
pra ele assim: “eu tô percebendo que aqui tá acontecendo alguma coisa que você 
não conseguiu desenvolver pra poder ir pra frente”. Dentro de um conteúdo 

matemático, ele foi até um limite, os outros foram mais, uns dez não conseguiram. 
Tá! Mas, dentro desses dez, eu vou ter várias dificuldades diferenciadas, onde eu 
deveria colocar uma atividade direcionada pra cada um. Coisa que, por exemplo, 
eu tenho seiscentos e poucos alunos. 
 
PROF HILDA: [...] existem coisas que não podem ser mensuradas, então quando 
eu começo pensar nessas questões eu penso assim “eu não posso dar pra um aluno 
o mesmo objetivo que dou pra outro”. Então eu teria que ter objetivos diferentes, eu 

teria que ter metodologias diferentes e uma avaliação diferenciada. E é aí que pega! 
Que essa parte eu não sei fazer! (risos) 

 

Essas falas mostram que, em geral, os professores possuem uma concepção de que o 

aluno deve ser acompanhado dentro de suas possibilidades, inclusive adaptando objetivos e 

instrumentos à capacidade de cada um. Porém, ao mesmo tempo, as falas demonstram uma 

frustração pelo fato do processo avaliativo que precisam utilizar na escola, principalmente por 

meio de aplicação de provas objetivas, ser engessado e, muitas vezes, não possibilitar que o 

aluno realmente demonstre sua aprendizagem. Esse tipo de avaliação que dizem precisar 

utilizar na escola está intrinsecamente relacionado à busca por resultados quantitativos, de 
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modo que, as possibilidades qualitativas da avaliação perdem espaço. O trecho abaixo 

apresenta melhor seus entendimentos sobre o uso das provas objetivas. 

 

PESQUISADOR: Uma prova objetiva é capaz de mostrar se o aluno atingiu seus 
objetivos? 

 
PROF ARIANE: Nós trabalhamos num processo de avaliação quantitativa na 
verdade, né?! Nós precisamos de números de avaliações. Então assim, eu não 
consigo avaliar o meu aluno pelo desenvolvimento dele durante o bimestre. Eu não 
consigo avaliar! Eu sei o quanto o meu aluno produz, [...] mas, de repente, naquela 
prova, na forma que foi feita aquela avaliação ele não conseguiu atingir, mas de 
outra maneira ele sabe, ele consegue. Enquanto professor tu consegue perceber que 
ele é conhecedor daquele assunto, daquele conteúdo, e na prova ele não atingiu. 
Mas a gente se prende nessas questões de avaliações quantitativas né?!  
 

PROF MARIANA: [...] tem o aluno que desenvolveu durante todo um período [...] 
ele não tirou necessariamente uma nota boa na prova (objetiva), mas ele fez um 
comentário, ou desenvolveu uma atividade que te surpreendeu. Daí [...] lá na prova, 
ele tirou 5,0. Mas poxa! Eu sei que ele é um aluno que se eu perguntar qualquer 
coisa pra ele, ele vai ser um aluno que se eu fosse mensurar, seria um nove ou dez. 
Então é bem complicado porque a gente acaba engessando tudo e vai tudo no 
mesmo pacote. 

 

Essa frustração de precisarem “engessar” suas avaliações apresenta-se em 

descompasso com o que diz as regulamentações sobre a avaliação no estado de Santa 

Catarina. A Resolução nº 183, de 19 de novembro de 2013, que estabelece diretrizes 

operacionais para a avaliação do processo ensino-aprendizagem nos estabelecimentos de 

ensino de educação básica e profissional técnica de nível médio, integrantes do sistema 

estadual de educação, estabelece que: 

 
A verificação do rendimento escolar basear-se-á em avaliação contínua e 
cumulativa, a ser expressa em notas, conceito descritivo ou outra espécie de menção 
constante no Projeto Político Pedagógico, com prevalência dos aspectos qualitativos 
sobre os quantitativos e os resultados obtidos durante o ano letivo preponderarão 
sobre os de exames finais, caso estes sejam previstos no Projeto Político Pedagógico 
(SANTA CATARINA, 2013, Art. 5º). 

 

Na Resolução consta ainda que, na apreciação dos aspectos qualitativos, deverão ser 

considerados a compreensão e o discernimento dos fatos e a percepção de suas relações; a 

aplicabilidade dos conhecimentos; as atitudes e os valores, a capacidade de análise e de 

síntese, além de outras competências comportamentais e intelectivas, e habilidades para 

atividades práticas (SANTA CATARINA, 2013). Ou seja, esta resolução não respalda a 

utilização de avaliações da forma como os professores sugeriram serem “obrigados” fazer. 

Outro documento norteador da avaliação em Santa Catarina é a Portaria P/189/2017 da 

Secretaria de Estado da Educação, que regulamenta a implantação da sistemática de avaliação 
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do processo ensino-aprendizagem na rede pública estadual de ensino. Essa Portaria rege o 

processo de avaliação da aprendizagem desde o ano letivo de 2017. Ela diz que as unidades 

escolares deverão adotar processos avaliativos da aprendizagem do estudante que abranjam 

conceitos/conteúdos, habilidades e competências articuladamente nas diferentes áreas do 

conhecimento (SANTA CATARINA, 2017). Não há também, nesta Portaria, nenhum 

dispositivo que obrigue os professores aplicarem avaliações utilizando apenas um 

instrumento, com o intuito de buscar uma nota final. 

A PC/SC entende a avaliação como “um processo de acompanhamento dos sujeitos, 

de modo que forneça indicadores para o aprimoramento do processo educativo” (SANTA 

CATARINA, 2014, p. 46). Não deve, portanto, ficar restrita à produção de uma síntese 

avaliativa individual, focada exclusivamente no desempenho do sujeito. A avaliação deve ser 

parte do projeto educacional de cada rede de ensino e escola, garantindo que todos aprendam 

e servindo de elemento central no processo de reflexão crítica e contínua sobre o processo de 

aprendizagem em todas as suas dimensões (SANTA CATARINA, 2014). 

Em relação ao “engessamento” ao qual os professores relataram estarem presos, a 

PC/SC, também apresenta alternativas que não sustentam as frustrações como as das 

seguintes falas: “a gente acaba engessando tudo e vai tudo no mesmo pacote” e “a gente se 

prende nessas questões de avaliações quantitativas”. Na PC/SC, a avaliação constitui-se 

como um processo de caráter formativo e contínuo, desenvolvido durante todo o percurso 

formativo, em todas as relações vivenciadas nos tempos e espaços escolares, contribuindo 

para melhorar o ensino e a aprendizagem, sempre voltada à integralidade da formação 

(SANTA CATARINA, 2014). 

Considerando o caráter formativo proposto na PC/SC, a avaliação deve contemplar 

três etapas: a de diagnóstico, a de intervenção e a de replanejamento. A etapa de diagnóstico 

ocorre quando o professor verifica a aprendizagem do estudante, tentando compreender as 

possibilidades e as dificuldades do processo, no momento. A etapa da intervenção se dá 

quando o professor retoma o percurso formativo, após constatar que não houve suficiente 

elaboração conceitual, reorganizando o processo de ensino e possibilitando ao sujeito novas 

oportunidades de aprendizagem. E, por fim, a etapa do replanejamento que é uma tarefa 

necessária sempre que as atividades, estratégias de ensino e seus respectivos resultados não se 

evidenciarem suficientes (SANTA CATARINA, 2014). 

Dentro do desenvolvimento dessas três etapas, é preciso sistematizar a elaboração e a 

apropriação de conhecimentos dos estudantes, na forma de registros, relatos e outros 
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instrumentos. Como formas de registros que podem ser utilizados como subsídios para a 

avaliação, a PC/SC destaca algumas alternativas: 

 
Acompanhamento e observação de rodas de conversas, entrevistas, diálogos 
informais, produção audiovisual e fotográfica, desenhos, testes orais e escritos, 
mostra de trabalhos, cadernos de anotações, experimentos e relatos, pesquisas, 
criação e apresentação de maquetes, painéis, cartazes, dramatizações e expressões 
corporais dentre várias outras possibilidades (SANTA CATARINA, 2014, p. 47). 

 

Conforme os objetivos de aprendizagem pré-estabelecidos no planejamento, distintas 

estratégias de avaliação podem ser adotadas, envolvendo “atividades de leitura, diálogos, 

exercícios de reelaboração conceitual, entre várias outras” (SANTA CATARINA, 2014, p. 

47). Desse modo, não existe um respaldo nas regulamentações orientadoras da avaliação em 

Santa Catarina para que os professores “engessem” seu processo de avaliação. Uma possível 

hipótese para que os professores sintam essa frustração pode ter relação com o papel que a 

escola vem assumindo em preparar os alunos para realizarem exames de classificação, como 

os dos vestibulares ou Enem, assim como para terem bons desempenhos nas avaliações de 

larga escala.  Isto é ainda mais reforçado no 3º ano do ensino médio, conforme destaca 

Luckesi (2011, p. 35) 

 
As atividades docentes e discentes estão voltadas para um treinamento de “resolver 
provas”, tendo em vista a preparação para o vestibular, como porta (socialmente 
apertada) de entrada para a universidade. Nessa série de escolaridade, o ensino 
centra-se no exercício de resolver provas a partir de determinados conteúdos que 
concernem à seleção no vestibular. 

 

Essa pedagogia voltada à preparação para exames nacionais e vestibulares apresentada 

pelo autor, mostra-se como uma prática oficialmente aceita na escola de acordo com as falas 

dos professores: 

 

PROF HILDA: Eu não posso deixar de dar a avaliação (objetiva) porque lá no 
Enem ele vai pegar uma questão de história, com alternativas onde todas estão 
corretas (risos) e que eles têm que identificar qual se adéqua à pergunta que foi 
feita. 
 
PROF SOARES: A prova de múltipla escolha tem que ser aplicada. [...] Lá fora 
mesmo, infelizmente é dessa forma. É Enem, é vestibular...  

 

Porém, mesmo os professores reconhecendo que, muitas vezes engessam seu processo 

avaliativo e aplicam provas com o intuito de preparar os estudantes para exames 

classificatórios, perguntados se consideram isso como um processo positivo ou negativo no 

contexto da avaliação escolar, revelaram considerarem uma prática negativa, caso não exista a 
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possibilidade de aplicar outros instrumentos de avaliação, como provas descritivas e 

relatórios, conforme as falas que seguem: 

 

PESQUISADOR: Vocês consideram positivo uma instituição ter uma padronização 
de avaliação? 
 
PROF FILOMENA: A minha disciplina é muito contra ao que certas escolas 
exigem no sistema Enem, vestibular. Os alunos falam: “ai a prova é de assinalar”. 

Assim, eu bato muito de frente com eles, eu até posso fazer, mas eu tenho que fazer 
com que eles justifiquem a resposta, porque não tem como a pessoa mostrar o senso 
crítico dela só marcando um “xizinho”, ai eu vou dar a prova dada [...] eu vou 
muito contra isso. [...] Não tem como a pessoa mostrar o senso crítico dela só 
marcando um “xizinho”.  
 
PROF FIRMINO: Eu acho negativo 
 
PROF GEOVANE: Eu acho negativo 
 
PROF FIRMINO: Eu acho válido como uma opção 
 
PROF SOARES: Então, a avaliação burocrática é quantitativa, não tem que fugir 
disso, mas tem que dar opção, dar oportunidade da gente fazer as qualitativas 
também.  
 
PROF HILDA: Por mais que não seja o ideal, é uma coisa que a gente não 
consegue romper de uma vez.  
 
PROF ARIANE: A gente está preparando somente pra fazer o Enem. 
 
PROF MARIANA: Tem que dar a oportunidade de quem quer seguir isso de ter 
porque não ter também deixa ele de fora. Ele tem esse interesse. Aí vai de o 
professor saber o intermédio de juntar outras avaliações de outras formas, 
descritiva, relatórios... 

 

Nesse contexto, surge a questão das funções que são atribuídas à avaliação. Se 

considerarmos que a avaliação, como vem sendo executada nas escolas, tem a função de 

somente verificar se o estudante tem a capacidade de avançar para a próxima etapa ou nível 

de ensino, ela deixa para trás um rico repertório de informações sobre todo o processo de 

ensino aprendizagem que poderia ser utilizado para identificar as potencialidade e fragilidades 

da prática educativa. A avaliação tem a capacidade de subsidiar todas as decisões a respeito 

da aprendizagem dos estudantes, portanto, não pode ser vista somente como um verificador da 

aprendizagem, sem nenhum vínculo com um projeto pedagógico de ensino. 

Os professores, perguntados sobre a função das avaliações no contexto escolar, foram 

unânimes em suas respostas ao dizer que a avaliação tem a função de quantificar o nível de 

conhecimento que o aluno atingiu.  

 

PESQUISADOR: Pra que serve a avaliação?  
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PROF FIRMINO: Hoje, como está sendo colocada, serve pra quantificar. 
 
PROF INGRID: Só pra quantificar. 
 
PROF HILDA: Pra quantificar. 
 
PROF SOARES: Pela leitura que tá sendo colocada aqui, vai simplesmente 
quantificar. A avaliação das questões burocráticas, mas o que é a avaliação para o 
Pros Soares... é diferente. Eu trabalho pra escola que quer quantificar, agora o meu 
processo de avaliação é de outra forma. 
 
PROF GEOVANE: No meu pensamento é pra ver se o aluno atingiu um nível de 
conhecimento.  

 

Essas práticas avaliativas que visam quantificar o nível de aprendizagem dos alunos 

para assim poder classificá-los, vêm sendo criticadas há muito tempo, uma vez que se 

afirmam em pressupostos discriminatórios, que reforçam, implicitamente, diversos processos 

de exclusão escolar como, por exemplo, a reprovação dos estudantes que não obtiverem a 

nota mínima para ter o direito de passar para o próximo nível ou etapa de ensino. Conforme 

Luckesi (2011, p. 36), nessa forma de avaliação “o que predomina é a nota: não importa como 

elas foram obtidas nem por quais caminhos. São operadas e manipuladas como se nada 

tivessem a ver com o percurso ativo no processo de aprendizagem”, ou seja, o processo de 

ensino e aprendizagem não é considerado como um todo, o que se valoriza é apenas o produto 

final, que, neste caso, é a nota da prova ou do teste aplicado. 

Com o intuito de superar essas práticas, várias propostas vêm sendo apresentadas, 

apontando novas possibilidades para o processo de avaliação. As principais mudanças que as 

novas propostas trazem são em relação ao que se deve avaliar, de modo que, o foco da 

avaliação não seja exclusivamente sobre o desempenho dos estudantes em testes, mas sim na 

relação que se estabelece no processo ensino-aprendizagem, considerando, tanto o professor 

quanto o estudante, como sujeitos históricos e produtores de conhecimento. Nesse contexto, o 

professor é o responsável por estabelecer pontes entre o conhecimento acumulado 

historicamente e o estudante.  

Nessa perspectiva, o processo de avaliação assume novas características, onde o 

estudante deve ser avaliado de forma continua e processual, tendo-se como pano de fundo 

para tal avaliação, as relações que ele estabelece com seus professores, com seus colegas, 

enfim, com sua realidade social. Entende-se, portanto, que tanto o professor quanto os alunos, 

possuem uma vivência social sobre os conhecimentos que fazem parte dos conteúdos 

escolares e a troca de experiências entre o conhecimento teórico do professor e a realidade dos 
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alunos oferece elementos para dar um novo sentido para todo o processo de ensino e 

aprendizagem, incluindo o processo da avaliação. Esse modelo se alicerça nos pressupostos 

da teoria histórico-cultural de Vigotski, quando fala do início da vida escolar. 

 
Toda a aprendizagem [...] na escola, tem uma pré-história. Por exemplo, a criança 
começa a estudar aritmética, mas já muito antes de ir à escola adquiriu determinada 
experiência referente à quantidade, encontrou já várias operações de divisão e 
adição, complexas e simples; portanto, a criança teve uma pré-escola de aritmética 
(VIGOTSKI, 2010a, p.109). 

 

O professor que, em sua prática avaliativa, ignora o conhecimento prévio que os 

alunos possuem sobre determinados conteúdos e raramente possibilita que o aluno expresse 

seu conhecimento de maneiras variadas, assume o risco de promover situações como a 

relatada abaixo: 

 

PROF GEOVANE: Geralmente o professor quer que o aluno entenda aquilo que 
ele quer explicar, o que ele sabe, no caso. Aí, de repente, o aluno tira nota baixa), 
tira um zero e você vai conversar com esse mesmo aluno fora, o aluno tem uma 
inteligência assim, um conhecimento muito bom. Será que esse aluno é merecedor 
de zero?  

 

O Professor Geovane aponta que, muitas vezes, o professor cobra do aluno exatamente 

aquilo que ele explicou, exatamente da maneira que ele explicou, tirando a liberdade do aluno 

demonstrar o que compreendeu de sua própria maneira, por seus próprios caminhos. Desse 

modo, não seria justo se o resultado de uma avaliação fosse abaixo do desempenho esperado, 

no caso de o professor querer que o aluno responda somente aquilo que ele esperava como 

resposta. Hoffmann (2012) aponta que não há um único saber, cada um pensa como pode, 

porém, nesse contexto, os alunos sempre são os mais afetados e permanecem em silêncio em 

meio aos conflitos de poder.  

Em face das concepções apresentadas pelos professores, discutimos no grupo focal 

como organizam os instrumentos de avaliação em suas respectivas disciplinas. Constatou-se 

que a escola exige que todos façam uma avalição objetiva padronizada, com dez questões, 

mas existe a possibilidade de fazer outras avalições, por meio de outros instrumentos, para 

gerar a média final do aluno no bimestre. Em geral, os professores aplicam três avaliações, 

sendo uma a obrigatória da escola e outras duas de formas variadas. 

 

PROF MARIANA: Eu tento colocar instrumentos diferentes. Uma prova nos 
moldes da escola com questões objetivas. Trabalhos individuais, em grupo, em 
dupla, desenvolvidos na sala, em casa. [...] Tento mesclar porque se o aluno não 
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consegue de uma maneira, de repente ele consegue o conteúdo de outra. [...] 
Quando eu consigo mesclo de acordo com o tempo também. 
 
PROF HILDA: Faço três formas de avaliações diferentes: aquela que a escola 
exige objetiva, a dos exercícios feitos em sala e a 3ª que é a aprendizagem de 
história com uso de fontes. Aí, geralmente eu mesclo nos bimestres a fonte, imagem, 
vídeo, texto ou fonte material.  
 
PROF INGRID: Eu também faço [...] uma avaliação como a escola pede, mais 
uma que seria dissertativa [...] E eu cobro atividades em sala valendo nota também.  
 
PROF FILOMENA: Na minha prova eu costumo dar dissertações ou trabalhos 
interpretativos, porque assim eu avalio tudo, me dá um trabalhão, mas eu leio cada 
questão, cada trabalho escrito e eu sempre coloco uma nota referente, escreveu 
pouco vale uma nota, se escreveu um pouquinho mais, vale um pouquinho mais. Eu 
busco seguir o que a escola pede, mas eu complemento com outras porque só assim 
eu posso avaliar quem tá entendendo ou não.  
 
PROF GEOVANE: Eu faço geralmente 3 avaliações: 1 trabalho [...] Aí tem a 
prova nossa padronizada. Também tem as atividades que passo pra desenvolverem 
no caderno.  

 

Essas falas revelaram que, embora os professores demonstrem uma frustração em 

terem que aplicar avaliações “engessadas”, conforme exposto anteriormente, eles têm buscado 

variar os instrumentos avaliativos a fim de construir um processo mais democrático, onde 

consigam dar opções para que os estudantes possam mostrar suas capacidades. Todos aplicam 

uma avaliação estabelecida pela escola, que pode ser considera a avaliação “engessada”, 

porém todos aplicam outros instrumentos com o intuito de que “se o aluno não consegue de 

uma maneira, de repente ele consegue o conteúdo de outra”, conforme a fala da Professora 

Mariana. 

Evidencia-se que os professores vivem dilemas entre as orientações das diretrizes 

educacionais destinadas à avaliação da aprendizagem no estado, entre as orientações da escola 

e entre a sua própria percepção da avaliação. Muitos dos relatos dos professores mostram que, 

operacionalizadas na prática, as diretrizes estaduais se transformam em um mero texto sem 

sentido e, embora reconheçam a importância de desenvolver avaliações de caráter contínuo e 

cumulativo, pautadas nos princípios da inclusão e da diversidade, o sistema educacional 

imprime um contexto que direciona suas práticas para o sentido de avaliações de caráter 

classificatório e seletivo, como os exames simulados de vestibulares que acabam aplicando. 

Esses dilemas e frustrações vividos pelos professores em seu cotidiano na escola, 

podem ser explicados, também, pelos exames externos, em larga escala, que são aplicados, 

teoricamente, para medir a qualidade do ensino desenvolvido no Brasil. Souza (2018) aponta 

que o governo federal difunde e legitima a ideia de monitoramento e avaliação externa como 

forma de imprimir qualidade à educação, induzindo estados e municípios a criarem seus 
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próprios sistemas de avaliação, baseados nos procedimentos das avaliações externas com o 

intuito de mobilizarem as escolas, seus professores e alunos para buscarem melhores 

resultados nas avaliações nacionais.  

As críticas que se fazem ao uso dessas avaliações destacam que a expectativa é de que 

a avaliação externa gere competição e a competição gere qualidade. Porém, como evidencia 

Souza (2018), essas ações vão de encontro com o compromisso do direito à educação para 

todos os alunos, com destaque para aqueles classificados na categoria deficiência, pois da 

forma que elas vêm sendo operacionalizadas na prática, contribuem para a seletividade e 

exclusão escolar, visto que, muitas vezes, as avaliações não são adaptadas às necessidades 

educacionais de todos os alunos, excluindo da participação, implicitamente, e, às vezes, 

explicitamente, aqueles que não atendam às expectativas de desempenho.  

O mau uso dessas avaliações causa impactos sobre os sistemas de ensino, pois 

influenciam procedimentos educacionais que, em parte, justificam os dilemas dos professores 

entre realizarem avaliações qualitativas de forma contínua, processual e inclusiva, visando a 

aprendizagem e prepararem os estudantes para as avalições padronizadas de verificação de 

desempenho como Enem e vestibulares. Se os professores privilegiarem apenas o primeiro 

tipo de avaliação, o estudante poderá não ter preparo para ter um bom desempenho nas 

avaliações de verificação e se realizarem apenas simulados de Enem e vestibulares os 

resultados tendem a não demonstrarem a realidade do processo de ensino e aprendizagem.  

Diante disso, considerando a necessidade de superar os aspectos meramente seletivos e 

classificatórios para andar em direção à uma avaliação que promova a aprendizagem e que as 

práticas educativas escolares representam uma construção humana que tem a intenção de 

transformação do aluno em membro da cultura a qual está vinculada, a utilização da avaliação 

da aprendizagem sob a perspectiva histórico-cultural, apresenta-se como uma alternativa 

plausível para alcançar tais objetivos. Essa perspectiva centraliza seus esforços em criar 

métodos que valorizem o processo de ensino aprendizagem como um todo e, sobretudo, 

reconhece todos os atores envolvidos no processo, sejam professores, alunos, diretores, pais, 

etc., como sujeitos históricos e culturais que interagem entre si e com o meio, construindo e 

reconstruindo suas realidades constantemente.  
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5 A APRENDIZAGEM E A AVALIAÇÃO DOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL  
 

A temática principal discutida nesta dissertação envolve as práticas educacionais 

relacionadas aos estudantes com DI no ensino médio, sobretudo as práticas avaliativas. No 

entanto, os pressupostos de Vigotski, utilizados como fundamentação teórica, não diferenciam 

o processo de ensino e aprendizagem, entre pessoas com e sem deficiência, mas sim entre 

sujeitos, que são únicos em sua constituição e que requerem adaptações curriculares e 

metodológicas que atendam suas necessidades. Van der Veer e Valsiner (1996) afirmam que 

Vigotski entendia que, entre o ser humano e sua estrutura física, coloca-se o meio social, o 

qual estabelece as relações que serão desenvolvidas do indivíduo com o ambiente em que 

vive. O processo de aprendizagem é, portanto, fruto de uma síntese das características 

orgânicas, socioculturais e emocionais, de modo que, independentemente de ter ou não uma 

deficiência, seja ela qual for, cada indivíduo tem o seu processo particular. 

As funções psicológicas superiores, como o pensamento, a memória, a formação de 

conceitos e a linguagem são construídas e desenvolvidas pela mediação que se estabelece nas 

relações de ensino e aprendizagem, tendo como base as experiências materiais, históricas e 

culturais de vida da humanidade. A escola tem grande relevância na ampliação dessas funções 

devido ao fato de trabalhar, de forma sistematizada, o ensino de conteúdos que são parte 

dessas experiências e, nesse contexto, o trabalho dos professores em sala de aula tem 

importância fundamental nos tipos de experiências que os estudantes vivenciam. Neste 

capítulo, discutimos algumas ações dos professores em sala de aula, as percepções que 

possuem sobre a aprendizagem dos estudantes com DI como os incluem em suas práticas 

avaliativas.  

5.1 EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS E PERCEPÇÕES SOBRE A 
APRENDIZAGEM: A (FALTA DE) INTERAÇÃO EM SALA DE AULA  

 

Passados 10 anos da implantação da Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEE-EI), percebe-se, nesse período, um aumento do 

número de matrículas de alunos da educação especial no ensino médio da rede estadual de 

ensino de Santa Catarina. A Tabela 5 mostra que, no ano de 2009, havia 511 matriculas desses 

alunos, dentro de um total geral de 204.140 matrículas, representando uma proporção de 

0,25%. Já no ano de 2017, havia 3044 matrículas da educação especial, dentro de um total 

geral de 172.896, representando 1,76% (BRASIL, 2010; BRASIL. 2018). 



66 

 

 

Tabela 5 – Total Geral de Matrículas, Total de Matrículas de Alunos da Educação Especial e Percentual 
de Matrículas de Alunos da Educação Especial em Relação ao Total Geral de Matrículas no Ensino Médio 
da Rede Regular de Ensino de SC entre 2009 e 2017 

Ano  Total Geral de 
Matrículas  

Matrículas da 
Educação Especial 

Percentual de Matrículas de Alunos da 
Educação Especial em Relação ao Total Geral 

de Matrículas 
2009 204.140 511 0,25 % 
2010 207.696 741 0,35 % 
2011 208.811 1075 0,51 % 
2012 209.958 1403 0,66 % 
2013 225.825 1806 0,79 % 
2014 236.918 2635 0,99 % 
2015 192.199 2533 1,31 % 
2016 185.793 2472 1,33 % 
2017 172.896 3044 1,76 % 

 
Fonte: Sinopses Estatísticas da Educação Básica 2009-2017 do MEC/INEP/DEED.  

 

Nesse contexto de aumento do acesso dos estudantes público-alvo da educação 

especial ao ensino médio, muitos dos professores estão tendo, aos poucos, as suas primeiras 

experiências com esse público. Nesta pesquisa, conforme mostra o apêndice I, entre os oito 

professores participantes, cinco não haviam tido experiências pedagógicas anteriores com 

estudantes com DI e apenas três tinham vivido experiências anteriores. Tratou-se, portanto, de 

um grupo cuja maioria estava vivendo sua primeira experiência, o que em si pode ser um 

elemento dificultador no processo de busca dos melhores recursos para o ensino desses 

alunos. 

Questionados se sentiam dificuldades na prática pedagógica com esse público, todos 

responderam que sim. Entre as dificuldades, as que mais se destacaram foram as relacionadas 

aos métodos que devem utilizar para garantir a aprendizagem desses estudantes, ao 

planejamento e execução das aulas para que possam entender e à elaboração de avaliações 

adaptadas. A falta de preparo pedagógico e a falta de tempo dedicado ao aluno também foram 

citadas como elementos que dificultam a prática pedagógica. Essas percepções dos 

professores evidenciam a importância de formações continuadas sobre metodologias e 

procedimentos de ensino inclusivos e a necessidade de mais tempo para conseguir planejar 

suas ações. 

Com relação, especificamente, às práticas avaliativas dos estudantes com DI, os 

professores enfatizaram a dificuldade em formular questões em nível de entendimento desses 

estudantes, também em entender os seus limites e em saber se conseguem responder sozinhos 

ou se fazem somente com a ajuda do segundo professor. Outra dificuldade citada foi a falta de 

materiais adequados para auxiliar no trabalho pedagógico inclusivo. Também foi citado no 
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grupo de professores o entendimento que, mesmo que se consiga fazer avaliações adaptadas, 

nem sempre dará para verificar o desenvolvimento desses estudantes.  

As falas realizadas no grupo focal evidenciaram que os professores tinham poucas 

oportunidades de discutir suas práticas pedagógicas com seus colegas na escola, até mesmo 

com o segundo professor, que, no caso da turma em que os professores participantes dessa 

pesquisa lecionavam, ficava em sala de aula junto com a aluna com DI em todas as aulas. Eles 

acreditavam que o trabalho desenvolvido entre esses dois profissionais deveria ser pautado na 

parceria, porém, a falta de tempo para articular e direcionar o trabalho pedagógico fazia com 

que o segundo professor ficasse em sala de aula somente para “cuidar” da aluna, enquanto o 

professor titular lecionava para os demais alunos. 

Tomando por base esse contexto de dificuldade apresentado pelos professores, 

buscamos compreender quais eram as competências docentes que consideravam necessárias 

para trabalhar com esses alunos. Entre todas as competências, a formação adequada para 

trabalhar com cada tipo de deficiência ganha destaque, sendo citada por cinco entre os oito 

professores. Também foi citada a capacidade de adaptar as aulas aos alunos com DI, para 

torná-las compreensíveis para esses estudantes e, para isso, precisaria ter a capacidade de 

entender o seu processo de aprendizagem.   

Diante desse contexto, questionamos a satisfação que os professores tinham em 

exercer essa profissão e, entre os oito professores participantes, apenas um professor disse 

que, embora amasse seu ofício, não estava satisfeito com sua escolha profissional, devido à 

falta de apoio, remuneração insuficiente e políticas públicas adequadas. Os demais sentiam 

satisfação por terem a oportunidade de contribuir com a formação dos estudantes, tornando-os 

mais críticos em relação à existência humana e à cidadania, podendo, ao mesmo tempo que 

ensinam, também, aprenderem.  

Após os relatos sobre suas experiências, buscamos analisar as falas em relação às 

percepções deles sobre a aprendizagem dos estudantes com DI.  

 

PESQUISADOR: A ideia aqui é compreender como vocês entendem o processo de 
aprendizagem de estudantes com deficiência intelectual. Como vocês conseguem 
perceber isto? 
 
PROF FIRMINO: Eu não consigo! Não consigo porque a interação é pouca. 
 

PROF SOARES: Eu também não. 
 

PROF MARIANA: É muito difícil porque tu não consegue ter o tempo na sala de 
sentar no lado dele e ver como é que funciona o processo.  
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Os professores afirmaram que não conseguiam perceber a aprendizagem dos 

estudantes com DI, destacando a falta de interação como um dos motivos. Sobre esse assunto, 

Vigotski (2010b) afirma que 

 
O meio desempenha, com relação ao desenvolvimento das propriedades específicas 
superiores do homem e das formas de ação, o papel de fonte de desenvolvimento, ou 
seja, a interação com o meio é justamente a fonte a partir da qual essas propriedades 
surgem na criança. E se essa interação com o meio for rompida, só por força das 
inclinações encerradas na criança as propriedades correspondentes nunca surgirão 
por conta própria (VIGOTSKI, 2010b, p. 697). 

 

Conforme Vigotski (1991) é ao longo da interação entre os menos experientes e os 

mais experientes que o aprendizado socialmente elaborado emerge. O autor afirmava ainda 

que, muitos educadores, por não reconhecerem o potencial dessa interação social, acabam 

limitando o desenvolvimento intelectual dos estudantes. A aprendizagem se estabelece por 

meio de um processo profundamente social e “por isso, os animais são incapazes de 

aprendizado no sentido humano do termo; o aprendizado humano pressupõe uma natureza 

social específica e um processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual 

daquelas que as cercam” (VIGOTSKI, 1991, p. 59). 

Quando os professores não interagem com os estudantes com DI ou não promovem 

interação entre eles e os demais estudantes da sala, estão limitando a possibilidade desses 

estudantes terem contato com o conhecimento socialmente produzido já adquirido pelos mais 

experientes. De acordo com Vigotski (1997), a organização e estruturação das formas 

superiores da atividade psíquica se realizam no processo de interrelação e colaboração com o 

meio. Desse modo, cada função psíquica aparece duas vezes no processo de desenvolvimento 

de conduta: a primeira vez é um processo interpsicológico que regula a conduta coletiva em 

forma de colaboração e interação, como uma forma de adaptação social; e a segunda como 

um processo intrapsicológico, que regula a conduta individual em relação ao meio, como uma 

forma de adaptação pessoal. 

Desse modo, a falta de interação apontada como motivo para não perceber a 

aprendizagem dos estudantes com deficiência, mostra-se como uma prática que compromete o 

desenvolvimento desses alunos 

 
Al proceder asi, no solo vamos contra la tendencia natural en el desarrollo de los 
ninos, sino que -que es mucho mas importante- al privar al nino mentalmente 
retrasado de la colaboracion colectiva y de la comunicacion con otros ninos que 
esran por encima de el, no atenuamos sino que acrecentamos la causa inmediata que 
determina el desarrollo incompleto de sus funciones superiores (VIGOTSKI, 1997, 
p. 225) 
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Não criar oportunidades na escola para que os estudantes com DI interajam com o 

meio favorece o desenvolvimento incompleto de suas funções psicológicas superiores, 

fazendo surgir uma superestrutura secundária sobre a deficiência (VIGOTSKI, 1997). Embora 

os professores não consigam alterar a condição da deficiência dos estudantes, teriam a 

condição de mudar a atividade coletiva na escola em uma direção de inclusão. Quando não o 

fazem, criam dificuldades no ambiente coletivo da escola, o que entendemos ser uma das 

causas do desenvolvimento incompleto dessas funções. 

Outras justificativas pela não percepção da aprendizagem dos estudantes com DI estão 

representadas nas falas abaixo:  

 

PROF INGRID: Esse é meu 2º ano nessa turma que tem a aluna que deficiência 
intelectual. Este ano é que estou começando a perceber até onde ela pode ir. Quer 
dizer, agora que estou começando perceber. Um ano e meio para perceber. 
 
PROF SOARES: A 2º professora deve perceber muito mais pelo convívio diário. 
 
PROF INGRID: Eu vou lá 2 vezes por semana e atendo 40 e mais eles. 
 
PROF GEOVANE: Se pegar uma sala com 30 alunos com aquelas características 
razoáveis, aí você pega um aluno com uma defasagem. Como é que você vai 
acompanhar aquele aluno para ele ter um aprendizado igual aos demais? Você 
sozinho? Tendo que dar conta de 30? Impossível isso! 
 
PROF INGRID: Impossível! 

 

Nessas falas, destacamos parte do relato da Professora Ingrid onde ela diz que “atende 

40 e mais eles”. Essa fala dá a entender que os estudantes com DI não fazem parte da sala, 

são como um anexo. Isso é reforçado também, na fala do Professor Geovane, quando diz que, 

sozinho, é impossível acompanhar o aluno com deficiência para ele ter um aprendizado como 

os demais. Essas falas evidenciam que, embora os alunos com DI estejam na sala, não são 

considerados parte do ambiente coletivo da turma. Além disso, estão partindo do pressuposto 

de que os outros estudantes aprendem de forma homogênea e não precisariam também de 

olhares direcionados para suas necessidades particulares. Não se observa na escola a 

construção de experiências nas quais o professor possa acompanhar alunos em grupos 

menores, que interajam também entre si, no interior da sala de aula, nem que possa 

estabelecer momentos de encontro com seus alunos e suas necessidades específicas. 

Para Vigotski (1997) a coletividade é um fator de desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores. Ele explica que a interação e a colaboração que acontecem na 

coletividade, com as pessoas que nos rodeiam, antecedem as formas individuais de conduta. 
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Quer dizer que, primeiramente os indivíduos aprendem a ter uma conduta de adaptação ao 

meio social e, em seguida, desenvolvem a sua forma individual de conduta. Isto demonstra a 

importância das experiências coletivas na escola serem realmente inclusiva, pois, é a partir 

delas, que os estudantes constroem sua forma de conduta individual. Desse modo, não basta 

que os estudantes com DI apenas façam parte do coletivo, precisam interagir e colaborar com 

o meio. 

O Professor Geovane reafirma que os estudantes com DI estão presentes na sala, mas 

não são criadas possibilidades de interagirem e colaborarem na coletividade considerando seu 

potencial, dando o seguinte exemplo: 

 

PROF GEOVANE: Para dar um exemplo, você pegar uma orquestra com músicos 
habituados a tocar. Você coloca um músico que não acompanha, como é que vai 
fazer? Só se você reduzir os outros, igual aquele, pra ficar igual. [...] Agora a 
pergunta que eu faço: como é que um professor que dá 40 horas aula vai dar 
atenção especial pra esses alunos? Não tem como!  

 

Essa fala, além de atestar que os estudantes com DI “atrapalham” o andamento das 

atividades, aponta também que, para fazerem parte do coletivo, com possibilidade de 

interagirem e colaborarem, eles devem adaptar-se ao meio, acompanhando o desenvolvimento 

dos demais estudantes. Os estudos de Vigotski (1997) sobre a Defectologia demonstraram que 

não existe apenas um ritmo de desenvolvimento. Ao contrário, cada indivíduo, com 

deficiência ou não, tem seu próprio ritmo, suas leis, suas desproporções, suas metamorfoses e 

suas estruturas, é a escola que precisa ser criativa para sair da lógica de descobrir o limite dos 

estudantes, para descobrir suas potencialidades.  

Conforme Vigotski (1997), o professor que pauta suas práticas nos limites dos 

estudantes, automaticamente anula suas possibilidades de superá-los. Para o autor, a escola 

deve ir além da pedagogia hospitalar-medicamentosa e passar a desenvolver uma pedagogia 

criativamente positiva, baseada no fundamento filosófico do materialismo dialético. A teoria 

de Vigotski (1991) da zona de desenvolvimento potencial mostra que, em uma atividade 

coletiva ou sob a orientação de adultos, os sujeitos são capazes de fazer muito mais coisas que 

suas supostas capacidades. 

Alguns professores apontaram, também, como motivo para não perceberem a 

aprendizagem dos estudantes com DI, a falta de formação específica, conforme a fala abaixo:  

 

PROF ARIANE: Nós deveríamos então ter, assim como o 2º professor tem, 
formações e cursos para trabalhar com determinada deficiência. Então nós também 
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devíamos ter. Eu não consigo nem perceber a evolução do meu aluno. Porque tu 
não sabe. Tu não sabe se dentro daquela deficiência até onde ele vai. Se eu soubesse 
até onde ele vai, saberia se ele está desenvolvendo ou não.  

 

Os trechos em que a professora fala que deveriam ter “cursos para trabalhar com 

determinada deficiência” e “Tu não sabe dentro daquela deficiência até onde ele vai” têm 

grande ênfase na deficiência como norte da prática pedagógica. Conforme já citado 

anteriormente, a base conceitual de Vigotski (1991) não diferencia o processo de ensino e da 

aprendizagem entre estudantes com e sem deficiência. Para ele o processo é o mesmo, porém 

cada indivíduo se desenvolve de forma única, considerando aspectos orgânicos, emocionais e 

socioculturais. 

Desse modo, a formação da qual a professora aponta carência, não deveria ser somente 

sobre a deficiência dos estudantes, mas sim sobre a relação que se estabelece entre o meio e 

esses estudantes. Vigotski (1997) diz que 

 
Para la educacion del nino mentalmente retrasado es importante conocer como se 
desarrolla, no es importante la insuficiencia en si, la carencia, el deficit, el defecto en 
si, sino la reaccion que nace en la personalidad del nino, durante el proceso de 
desarrollo, en respuesta a la dificultad con la que tropieza y que deriva de esa 
insuficiencia. El nino mentalmente retrasado no esta constituido solo de defectos y 
carencias, su organismo se reestructura como un todo unico. Su personalidad va 
siendo equilibrada como un todo, va siendo compensada por los procesos de 
desarrollo del nino (VIGOTSKI, 1997, p. 69) 

 

A função fundamental da aprendizagem humana é interiorizar ou incorporar a cultura, 

para assim fazer parte dela. Cada sociedade gera suas formas culturais, sua própria cultura da 

aprendizagem, o que gera um diálogo entre estes dois elementos, uma vez que a 

aprendizagem de determinada cultura ocorre a partir da forma cultural que tal aprendizagem 

foi estruturada. A escola é, portanto, uma instituição em que os indivíduos ensaiam sua 

atuação social e se apropriam dos elementos construídos pela humanidade. Nesse contexto, é 

interessante que as atividades de aprendizagem sejam elaboradas a partir do contexto cultural 

em que foram formadas.  

Ao trazer essa perspectiva para fundamentar o processo de ensino e aprendizagem dos 

estudantes com DI, é fundamental reconhecer que, tanto os professores quanto os estudantes, 

são sujeitos de conhecimento que possuem uma história de vida e de experiências sociais que 

devem ser valorizadas nos processos de formação escolar. Desse modo, é interessante que o 

ambiente escolar busque desenvolver condutas que favoreçam a interação social, as 

afetividades e a boa comunicação entre os personagens envolvidos em todo o processo 

educacional.  
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A teoria histórico-cultural acredita que o indivíduo é um ser histórico e social, que vai 

se constituindo em interação com o meio em que vive. Portanto, a aprendizagem dos 

estudantes com deficiência pode ser igual ao de qualquer outro estudante, desde que as 

práticas pedagógicas não deem toda a ênfase na deficiência, mas sim na potencialidade que o 

estudante apresenta diante das atividades propostas. Desse modo, é interessante que, no 

planejamento dos processos avaliativos, os atores envolvidos, considerem que, cada pessoa 

tem um ritmo diferente de aprendizagem e possui formas diferentes de expressar seus 

conhecimentos e, para isso, faz-se necessário, além da adaptação dos instrumentos avaliativos 

conforme a necessidade de cada estudante, a adaptação do ensino como um todo, pautando-se 

em valores éticos e democráticos que possibilitem a efetiva participação desses estudantes no 

processo educacional, sempre visando o seu desenvolvimento e sua aprendizagem. 

 

5.2 PRÁTICAS AVALIATIVAS APLICADAS AOS ESTUDANTES COM 
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E RESULTADOS 

 

A avaliação é uma tarefa ampla e complexa pois cada sujeito é singular na sua 

constituição. Sua aplicação exige uma pluralidade de modos de ações para que se possa 

atender as diferentes formas de demonstração da aprendizagem. Desse modo, pelo fato da 

avaliação ser uma construção histórica, que engloba diversos valores e fundamenta-se 

diferentemente nos diversos momentos da sociedade, entendemos que não é possível avaliar, 

comparar e classificar todos os estudantes seguindo os mesmos parâmetros, desconsiderando 

suas particularidades. 

A Proposta Curricular de SC diz que a avaliação da aprendizagem se constitui como 

um processo de acompanhamento dos sujeitos que fornece indicadores para a melhoria do 

processo educativo e está vinculada a todo o desafio de promover a aprendizagem, portanto, 

não deve ficar exclusivamente focada no desempenho individual dos estudantes. Deve, sim, 

ganhar destaque no projeto educacional de cada rede de ensino e escola, garantindo que  

 
todos aprendam e servindo de elemento central no processo de reflexão crítica e 
contínua sobre o processo de aprendizagem em todas as suas dimensões. A 
avaliação deve servir como um instrumento de inclusão e não de classificação 
e/ou exclusão. Deve ser um indicador não apenas do nível de desenvolvimento do 
estudante, como também das estratégias pedagógicas e das escolhas metodológicas 
do professor (SANTA CATARINA, 2014, p. 46, grifo nosso). 

 

A Resolução 183/2013 (SANTA CATARINA, 2013) que estabelece diretrizes 

operacionais para a avaliação do processo ensino-aprendizagem nos estabelecimentos de 
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ensino de Educação Básica e Profissional Técnica de Nível Médio, integrantes do Sistema 

Estadual de Educação diz que o Projeto Pedagógico das escolas deverá prever adequações 

curriculares e adoção de estratégias, recursos e procedimentos diferenciados, quando 

necessário, para a avaliação da aprendizagem dos alunos com necessidades especiais. Ou seja, 

essa Resolução atesta claramente que é o sistema de ensino que deve adaptar-se às condições 

e necessidades dos estudantes, sejam elas quais forem, e não o contrário. Os professores 

precisam direcionar suas práticas avaliativas nessa direção. 

Ao planejarem as estratégias que utilizarão nos processos avaliativos, é interessante 

que os professores, primeiramente, compreendam que “a avaliação da aprendizagem 

consubstancia-se no contexto próprio da diversidade” (HOFFMANN, 2010, p. 80), ou seja, é 

importante reconhecer e valorizar as diferenças entre os estudantes, no sentido de provocar a 

diversidade do agir, do pensar, de formas de se expressar, por meio da variabilidade didática e 

uma ação pedagógica diferenciada, como, por exemplo: propor tarefas com a intenção de 

obter respostas dos alunos em tempos diferentes, elaborar tarefas com graus de dificuldades 

diferenciados, conforme as necessidades individuais e valorizar formas de expressão como a 

música, a fotografia, a poesia, etc.  

Crianças, jovens e adultos aprendem o tempo todo. Cada vivência gera uma nova 

aprendizagem, portanto, considerar que alguém não aprende, está atrelado a parâmetros 

preestabelecidos e padronizados que, conforme Hoffmann (2010), são oriundos da ampliação 

da escola no período da modernidade, que passou a julgar e classificar os que aprendem e os 

que não aprendem e, nesse contexto, a resposta diferente do aluno, que foge aos indicadores 

predeterminados, é considerada um erro. Esteban (2001b) considera que a evolução 

intelectual não acontece sem o processo de tentar, errar, fazer e refazer, portanto, o erro faz 

parte da aprendizagem. Avaliar a aprendizagem exige ultrapassar as leituras negativas sobre 

os possíveis erros e fracassos dos alunos, buscando leituras multidimensionais de avaliação.   

O ato de avaliar subsidia o professor nas suas decisões e encaminhamentos em busca 

do sucesso das metas estabelecidas no seu planejamento. Em relação ao aluno, a avaliação 

permite ao professor acompanhá-lo e detectar a qualidade da aprendizagem desenvolvida. Em 

relação ao professor permite voltar o olhar para a dimensão coletiva da avaliação, ou seja, 

para a realidade coletiva, possibilitando analisar a eficiência do seu trabalho desenvolvido, 

assim como, em uma dimensão maior, analisar os aspectos que estão envoltos no processo de 

ensino e aprendizagem da escola, como um todo. 

Para que o professor consiga trabalhar pautado na ética e planejar instrumentos de 

avaliação inclusivos, é importante ser “um agente crítico, construtivo, competente e dialógico, 



74 

 

que auxilie e oportunize a eficiência do processo educacional e da construção do 

conhecimento pelo sujeito aprendiz” (TEIXEIRA, 2008, p. 123). Esse modelo de avaliação é 

um modelo pautado na democracia, onde as práticas são direcionadas à autonomia e 

participação, que consideram os sujeitos como seres políticos, criadores da própria história. 

Desse modo, a avaliação deixa de ser vista como um fim em si mesma e passa a ser uma 

pedagogia preocupada com a transformação social.  

Discutimos no grupo focal a sobre a questão do planejamento, da execução e dos 

resultados das avaliações aplicadas aos estudantes com DI e os relatos mostram que, embora 

tenham demonstrado dúvidas e inseguranças em relação às práticas avaliativas desses 

estudantes, alguns professores têm buscado adaptar seus instrumentos de avaliação para que, 

de alguma maneira, possam dar uma resposta real a esse processo. Conforme relatos abaixo: 

 

PESQUISADOR: Vocês falaram sobre as práticas avaliativas. São 2 ou 3 
avaliações, sendo uma, a que a escola pede (aquela padronizada). Vocês incluem os 
alunos com deficiência intelectual nessas avaliações? Como? 
 
PROF MARIANA: As provas que são objetivas eu faço adaptada. Quando tem 2º 
professor, eu converso com ele pra verificar a melhor maneira de colocar essas 
questões. Quando não tem, faço da maneira que eu acho que deveria ser da 
compreensão do aluno. Nem sempre eu consigo fazer porque [...] às vezes parece 
que vai além do que ele consegue, às vezes, vem em branco. Dentro das outras 
atividades, se precisar adaptar eu adapto e tem algumas atividades que, 
dependendo do contexto, que às vezes pode ser trabalhado em grupo e tudo mais, 
eles se inserem juntos e desenvolvem da maneira que eles conseguem contribuir.  
 
PROF HILDA: No caso de história a prova é adaptada. Os testes são diferenciados 
pra eles e na hora dos exercícios em sala, eles contam com o auxílio da 2ª 
professora pra pesquisar no livro e no trabalho. [...] Tem a 2ª professora ali 
intermediando isso porque ela que faz o meio de campo pra eu saber como que faz 
com esses alunos.  
 

PROF INGRID: A mesma coisa comigo. A participação da 2ª professora foi muito 
importante nas avaliações porque eu mostro pra ela e ela juntamente com eles faz a 
pesquisa. Ela sai da sala porque eles se sentem mais confortáveis em outra sala. 

 

Em grande parte dos relatos de adaptações de atividades avaliativas realizadas pelos 

professores, eles citaram a importância do trabalho do segundo professor no entendimento de 

como proceder com estudantes com DI no contexto da inclusão escolar. As falas abaixo 

reforçam esse fato: 

 

PESQUISADOR: Então vocês colocam como fundamental o papel da 2ª professora 
na inclusão do aluno na avaliação? 
 
PROF INGRID: Na minha disciplina é fundamental. 
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PROF GEOVANE: Essa nossa 2ª professora é ótima. 
 
PROF MARIANA: Mas a gente já teve outros segundos professores que não rendia 
isso aí. Eles não conseguiam puxar isso pra que haja o desenvolvimento. Então o 2º 
professor pode auxiliar positivamente como negativamente. 
 
PROF SOARES: Se é difícil a relação do 2º professor com esses alunos imagina a 
gente! 
 
PROF ARIANE: Para um aluno especial a questão afetiva é muito importante. Tem 
que existir esse vínculo afetivo com o 2º professor porque ele está ali do lado o 
tempo todo. Nós somos transitórios. Quando não tem essa questão afetiva [...] não 
flui! É terrível para o professor e pior ainda para os alunos. Imagina para um aluno 
especial. 

 

O Art. 2º da Lei 17.143/2017 (SANTA CATARINA, 2017) que dispõe sobre a 

presença do segundo professor de turma nas salas de aula das escolas de educação básica que 

integram o sistema estadual de educação de Santa Catarina, estabelece que segundo professor 

de Turma é o profissional da área de educação especial que acompanha e atua em conjunto 

com o professor titular em sala de aula, a fim de atender aos alunos com deficiência 

matriculados nas etapas e modalidade da educação básica regular das escolas públicas do 

Estado de Santa Catarina. 

O Parágrafo 2º desse Artigo acima diz que, nos anos finais do ensino fundamental e no 

ensino médio, cabe ao segundo professor de turma, devidamente habilitado em educação 

especial, apoiar, em função de seu conhecimento específico, o professor regente no 

desenvolvimento das atividades pedagógicas (SANTA CATARINA, 2017). Constituem-se 

como atribuições desse profissional: 

 
I - planejar e executar as atividades pedagógicas, em conjunto com o professor 
titular dos anos iniciais; 
II - tomar conhecimento antecipado do planejamento do professor regente dos anos 
finais do ensino fundamental e ensino médio; 
III - propor adequações curriculares nas atividades pedagógicas; 
IV - participar do conselho de classe; 
V - participar com o professor titular das orientações e assessorias prestadas pelo 
Serviço de Atendimento Educacional Especializado (SAEDE) e Secretaria de Estado 
da Educação; 
VI - participar de estudos e pesquisas na sua área de atuação, mediante projetos 
previamente aprovados pela Secretaria de Estado da Educação e Fundação 
Catarinense de Educação Especial; 
VII - sugerir ajudas técnicas que facilitem o processo de aprendizagem do aluno da 
educação especial; 
VIII - cumprir a carga horária de trabalho na escola, mesmo na eventual ausência do 
aluno; e 
IX - participar de capacitações na área de educação (SANTA CATARINA, 2017, 
Art. 3º da Lei 17.143/2017). 
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Portanto, no ensino médio, cabe ao segundo professor a tarefa de trabalhar em 

conjunto com o professor regente da disciplina, propondo atividades pedagógicas e sugerindo 

ajudas técnicas que facilitem o processo de aprendizagem dos alunos. Embora, a lei estabeleça 

que sejam essas as atribuições do segundo professor e os professores titulares reconheçam a 

importância deste profissional no contexto escolar, poucas foram as falas que mostraram 

existir uma relação de reciprocidades, de planejamento conjunto e de discussão do que deve 

ser realizado para alcançar os propósitos da aprendizagem dos estudantes.   

Ao final do grupo focal, discutimos o que os resultados das avaliações desses 

estudantes poderiam mostrar aos professores, visto que estão diretamente relacionados com o 

processo de ensino e com as práticas pedagógicas mediadas pelos professores.  

 

PESQUISADOR: O que o resultado dessa adaptação [...]indica sobre o processo 
de ensino e aprendizagem [...]? Essa nota indica alguma coisa sobre esse processo? 

PROF GEOVANE: Eu acredito que a nota final pra esses alunos é facilitada. 
 
PROF ARIANE: E é aí que entra nossa frustração. Tu recebe um aluno com laudo 
e já vem “ele tem laudo, não pode reprovar professora”. Então tu já parte do 6,0 

(média para aprovação na rede estadual de SC). Não pode dar menos que isso. 
 
PROF GEOVANE: Não condiz com a realidade. 
 
PROF ARIANE: Não condiz com a realidade. A mim frustra. 
 
PROF INGRID: Às vezes é poderia até fazer uma prova que é a mesma dos demais, 
mas você não faz porque fica com medo de ele não conseguir.  
 
PROF ARIANE: Aí você pensa: vou fazer tão facinha essa prova e de repente ele 
conseguiria mais. Ou às vezes tu acha que ele tem capacidade para mais e ele tem 
para menos. 

 
PESQUISADOR: Alguém já chegou ao final do bimestre e deu uma nota que não 
era verdadeira para ele poder prosseguir para o próximo bimestre ou próximo ano? 
  
PROF ARIANE: Já! 
 
PROF GEOVANE: Já! 
 
PROF MARIANA: Já!  
 
PROF HILDA: Já! 
  
PROF MARIANA: O aluno tem uma média 4,0 ou 5,0 e nem é tão real, aí quando 
chega lá no final “ah! Mas a capacidade dele é essa a limitação dele é essa”, então 

passa com 6,0. 
 

PROF SOARES: A gente tinha aqui uma aluna que era cadeirante, tinha síndrome 
de Down e tinha mais alguma coisa. Tava no 2º ano do ensino médio. Como você 
vai avaliar um ser humano desse jeito? Eu não faço ideia. Chegava dar angústia. 
Eu me perguntava: o que eu vou fazer? Não sei, eu dava nota. Dava nota.  
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A maioria dos professores admitiu ter a prática de dar uma nota considerando somente 

o fato de o aluno ter a DI. Porém, foi possível perceber, principalmente na fala “chegava dar 

angústia [...] o que eu vou fazer?” que existe uma frustração ao executar esse tipo de prática 

avaliativa. Essa frustração foi relatada também na próxima fala. 

 

PROF ARIANE: Eu fico muito frustrada como professora, como educadora com 
ele (com alunos com deficiência intelectual) porque com os outros tu sabe que tem 
outras maneiras. Pode fazer uma recuperação, pode fazer uma recuperação da 
recuperação. Pode usar outra metodologia. Só que com aquele aluno especial tu 
não tem nem o preparo para ficar bolando muitas estratégias diferenciadas. 

  
A frustração acompanha suas responsabilidades, pois, no fundo, a impotência de 

conseguir desenvolver uma prática que consideram adequada os incomoda. No entanto, essa 

frustração de não conseguirem aplicar formas variadas de avaliações não se justifica, tomando 

por base a Proposta Curricular de Santa Catarina (SANTA CATARINA, 2014) e a Resolução 

183/2013 (SANTA CATARINA, 2013), por exemplo. Esses documentos direcionam para 

uma prática multidimensional que utilize instrumentos de acordo com os objetivos propostos 

no planejamento e de acordo com as necessidades de cada estudante. 

Em relação à fala “com aquele aluno especial tu não tem nem o preparo para ficar 

bolando muitas estratégias diferenciadas” reflete a necessidade dos professores titulares das 

disciplinas em buscarem orientações em relação às práticas educacionais na perspectiva 

inclusiva. O processo de aprendizagem é fruto de uma síntese das características orgânicas, 

socioculturais e emocionais e pautar a prática pedagógica apenas nos limites impostos pela 

deficiência é anular a influência do meio em sua formação e, consequentemente, potencializar 

o desenvolvimento incompleto das suas funções psicológicas superiores.  

O uso homogeneizado dos instrumentos de avaliação para todos e a impossibilidade de 

organizar, na escola, formas diferenciadas e produtivas de avaliação dos percursos de todos os 

alunos, independente de terem deficiência ou não, pode trazer consequências que não 

condizem com os princípios de uma educação democrática e inclusiva. Não é interessante que 

a avaliação priorize apenas o resultado ou apenas o processo, é interessante que haja a 

construção do conhecimento de forma dialógica. Para tanto, é necessário considerar os 

interesses, capacidades e expectativas individuais dos estudantes para elaborar as melhores 

estratégias de avaliação, possibilitando que todos tenham uma oportunidade justa de 

mostrarem seu desenvolvimento. 

Sendo assim, da forma que os professores relataram executar algumas de suas práticas 

avaliativas, atribuindo uma nota somente pelo fato do aluno ter DI, não seria possível utilizar 
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os resultados da avaliação para analisar o processo de ensino aprendizagem, visto que, nesse 

caso, a nota é um processo isolado do todo. Uma análise possível que pode ser feita é que não 

existe um trabalho de ensino com esses estudantes que seja permita avaliá-los dentro de suas 

possibilidades.  

Por outro lado, houve entre os entrevistados alguns relatos de experiências avaliativas 

em que estes consideraram que os resultados mostraram que o processo de ensino e 

aprendizagem foi satisfatório. Como o exemplo que segue.  

 

PROF HILDA: No caso da aluna dessa turma, eu consegui ver a mudança. Eu 
elaborei uma prova parecida com a dos demais, só que não tinha textos grandes 
porque eu acho que ela tem condição. Ela tirou 10,0. E vai com 10 no boletim. Esse 
10,0 é verdadeiro. É uma conquista dela, não fui eu que dei. Não é uma avaliação 
mentirosa. Eu tenho certeza disso. 

 

Ao final da discussão, perguntamos aos professores como qualificar o processo de 

ensino e aprendizagem e as avaliações dos estudantes com DI.  

 

PROF ARIANE: Tem que reestruturar todo o sistema. Teríamos que partir do zero 
porque da forma que são feitas as avaliações, nós estamos treinando o aluno para 
fazer um Enem, um concurso. E infelizmente esse mesmo treino não consegue ser 
adaptado para o aluno com necessidade. Teria que ser feita uma reestruturação 
geral da forma de avaliar. 
 
PROF MARIANA: Eu penso que um dos pontos importantes seria justamente o 
professor ter um acesso mais próximo a ele [...] Para que o professor consiga 
entender esse processo. [...] O professor é lotado de aula. Ele tem várias turmas. 
Ele tem vários alunos e ele não tem um momento de estar sentando. Eu tenho 
certeza que a produção seria muito mais do que a gente faz agora. O professor 
precisa ter a oportunidade de conhecer o aluno e sua necessidade especial. A partir 
dali, ele vai conseguir desenvolver atividades. 
 
PROF HILDA: O ideal é se isso fosse com todos os alunos. Que fosse dedicação 
exclusiva. Com número de alunos em sala reduzido. Podendo trabalhar com 
projetos. 

 

Na discussão do que melhorar para qualificar, os professores consideraram ser 

necessário reestruturar todo o sistema e começar do zero. Para eles, a forma que a avaliação é 

praticada na escola hoje, é um treino para fazer Enem e vestibular e, esse treino, não consegue 

ser adaptada para a pluralidade estudantes do ensino médio. Consideram também a 

importância de ter um relacionamento mais próximo a esses estudantes, pois possibilitaria 

uma avaliação mais qualitativa que quantitativa. Por fim, destacam que o contato mais 

individualizado com os estudantes deveria se estender a todos os alunos, com deficiência ou 
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não e, para isso, seria necessário que o professor tivesse dedicação exclusiva, turmas menores 

e a possibilidade de trabalhar com projetos. 

Entendemos que essas considerações dos professores sobre as dificuldades em 

perceber a aprendizagem dos estudantes com DI e em organizar as práticas pedagógicas com 

esse público, poderiam ser minimizadas caso conseguissem colocar em prática os conceitos 

do Desenho Universal para a Aprendizagem, do Plano de Ensino Individualizado e da 

Pedagogia Diferenciada, discutidos no capítulo 2. Essas propostas indicam que, embora exista 

um cenário educacional complexo a ser considerado, existem alternativas que favorecem a 

elaboração e a sistematização de tarefas que podem aplicadas para que todos os estudantes, 

com deficiência ou não, possam ter sucesso na aprendizagem. Também apontam que é 

possível estabelecer objetivos a serem atingidos com cada aluno, sem negar os objetivos 

gerais de ensino de uma turma. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Desde a elaboração do projeto desta pesquisa até a elaboração da versão final entregue 

para a avaliação da banca examinadora, muitos foram os questionamentos que envolveram a 

educação inclusiva, o ensino médio, os sujeitos que dele fazem parte e a avaliação dos 

estudantes com DI. Foi a partir das reflexões geradas na triangulação entre os pressupostos 

teóricos de Vigotski, os relatos dos professores e as nossas análises dos dados coletados, que 

algumas respostas começaram sendo construídas.  

O objetivo geral era analisar as concepções e os procedimentos adotados pelos 

professores na avaliação da aprendizagem de estudantes com DI no ensino médio. Tal 

objetivo não foi elaborado com a intenção de julgar os entendimentos e ações dos professores 

participantes, mas sim de promover reflexões acerca do processo de ensino e aprendizagem 

desses estudantes nas classes comuns do ensino médio, enfatizando as práticas avaliativas. 

Portanto, ao longo do texto, procuramos não dar receitas de como deveriam agir em sala de 

aula ou de como organizar suas práticas pedagógicas. Buscamos apenas trazer à tona e 

analisar as suas ações, considerando o contexto em que estavam inseridos. 

Nosso alicerce epistemológico esteve ancorado na abordagem histórico-cultural de 

Vigotski (1991), alinhada ao materialismo histórico e dialético de Marx (2002), onde se 

considera que é a partir das condições materiais de vida e de viver do próprio homem que se 

forma a consciência. Ficou compreendido que a opção por essa abordagem teórico-

metodológica foi satisfatória, pois possibilitou visualizar a educação escolar como um 

constructo histórico e social que se modifica conforme as forças sociais, políticas e culturais 

que agem sobre ela.  

Como procedimentos de coleta dados utilizamos um questionário e a entrevista de 

grupo focal. O questionário teve o objetivo de coletar dados sobre as opiniões, percepções e 

posicionamentos dos pesquisados sobre o tema da pesquisa e o grupo focal o objetivo de 

atingir maior profundidade nas discussões e oportunizar a troca de ideias e elaborações. Um 

percalço enfrentado na coleta de dados foi o fato de, embora todos terem confirmado a 

participação anteriormente, apenas oito dos doze professores convidados terem participado 

desse momento. No primeiro momento pensamos em remarcar outro dia para que todos 

participassem, mas, buscando os estudos sobre a aplicação dessa técnica em Gatti (2005), 

verificamos que os grupos focais não podem ser muito grandes, nem excessivamente 

pequenos, ficando sua dimensão, preferencialmente entre seis a doze pessoas e, partindo disse 

entendimento, realizamos a pesquisa com os oito presentes.  
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Antes do começo do grupo focal propriamente dito, aplicamos o questionário que, de 

início, foi planejado apenas como um instrumento para coletar dados pessoais e profissionais 

dos professores. Somente durante a fase de análise dos dados é que percebemos que as 

informações contidas nas respostas das perguntas poderiam dar subsídios para entendermos 

algumas das concepções e práticas desses profissionais em relação à avaliação de estudantes 

com DI no ensino médio. Exemplo disso foram as perguntas sobre dificuldades encontradas 

na prática pedagógica com esses estudantes e sobre experiências anteriores com esse público. 

Suas respostas revelaram que todos tinham dificuldades e que o grupo, em sua maioria, estava 

tendo a primeira experiência profissional com os estudantes com DI. Após constatarmos isso, 

o questionário ganhou maior relevância dentro desta pesquisa. 

Quanto ao grupo focal, entendemos que o contexto de interação criado pela técnica foi 

de grande valia para coletarmos a multiplicidade de pontos de vista, os processos emocionais 

e os significados que, com outros meios, poderiam ser difíceis de se manifestar. Seu uso 

permitiu a compreensão de representações, percepções, crenças, hábitos, valores, restrições, 

preconceitos, linguagens e simbologias prevalentes no trato da questão da avaliação dos 

estudantes em geral e também dos estudantes com DI no ensino médio. Porém, considerando 

a gama de possibilidades de reflexões que o grupo focal possibilitou, reconhecemos que, um 

novo encontro com os professores, após as nossas análises, enriqueceria ainda mais este 

trabalho e poderia promover novas atitudes frente às demandas educacionais inclusivas na 

escola.   

Antes de partimos para as análises dos dados coletados no questionário e no grupo 

focal sobre as concepções e práticas avaliativas dos professores, entendemos ser fundamental 

discutirmos o contexto e as finalidades do ensino médio em Santa Catarina, a pluralidade dos 

sujeitos jovens que o frequentam e algumas possibilidades educacionais inclusivas que 

permitem a participação ativa de todos os estudantes nas atividades de aprendizagem na 

escola, independentemente de suas particularidades. 

Percebemos que, nos últimos anos, o ensino médio vem sendo colocado como uma das 

principais pautas de discussões dentro da educação básica, tanto que, recentemente, em 

dezembro de 2018, foi aprovada a Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio que 

norteará os sistemas de ensino na formulação de seus currículos. Até o momento da defesa 

dessa banca, a secretaria de estado da educação, ainda não havia repassado informações a 

respeito de algum tipo de reorganização curricular no estado, porém, acreditamos que, no 

decorrer de 2019, algumas mudanças virão. 
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Hoje, as regulamentações do ensino médio em SC estabelecem como dever do estado 

a sua oferta e a organização de ações em direção à universalização do acesso a todas as 

pessoas dentro de uma perspectiva histórico-cultural que promova uma formação de cidadãos 

de forma integral. As principais orientações que direcionam essas ações no estado estão 

contidas na PC/SC e no PEE/SC 2015 – 2024. Documentos esses que foram utilizados, junto 

com a PEEE/SC, para compreendermos as diretrizes para a avaliação e para a inclusão escolar 

no ensino médio. 

Ainda em consonância com a LDB, outros documentos norteiam a organização do 

Ensino Médio no estado de Santa Catarina, como a Resolução nº 2, de 30 de janeiro 2012 

(BRASIL, 2012), que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, o 

PEE/SC do decênio 2015 – 2024, que busca promover políticas públicas para a melhoria da 

educação catarinense (SANTA CATARINA, 2015) e a Proposta Curricular do Estado de 

Santa Catarina (SANTA CATARINA, 2014). 

 Em relação a avaliação, vimos que, conforme a PC/SC, constitui-se em instrumento 

de investigação a ser utilizado de forma contínua e sistemática, num movimento permanente 

de reflexão e ação. Constitui-se, portanto, num processo de caráter formativo e contínuo, 

desenvolvido voltado à integralidade da formação. Consideramos que, com isso, as diretrizes 

do estado norteiam a avaliação para um caminho inclusivo, onde todos os estudantes teriam a 

oportunidade de participar e demonstrar seu potencial. No entanto, temos plena consciência 

que, entre as diretrizes e a capacidade estrutural do estado em pôr isso em prática, existe uma 

grande distância.  

As propostas de inclusão escolar, assim como as propostas para a educação em geral 

no estado, são pautadas na perspectiva de Vigotski, cuja premissa principal entende que a 

condição humana não é dada pela natureza, mas construída ao longo de um processo 

histórico-cultural com base nas interações sociais realizadas entre o homem e o meio. Nesse 

sentido, reconhecemos a consideração que os documentos norteadores da educação inclusiva 

em SC dão à questão da interação nos processos pedagógicos para a internalização da 

aprendizagem, porém, ao entrevistarmos os professores, verificamos pouca efetividade dessas 

orientações na prática diária.  

Após analisarmos as diretrizes que norteiam o ensino médio em SC, buscamos 

compreender quem são os sujeitos que frequentam essa etapa da educação básica e assim 

verificamos a existência de uma pluralidade na constituição dos jovens que ali estão. Isso 

ocorre devido às diferenças e desigualdades em relação à fatores como: acesso à educação, 

local de moradia, condições financeiras, gênero, etc. Consideramos, portanto, que, para falar 
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sobre jovens, é importante considerar essa pluralidade, pois suas características, seus 

símbolos, seus comportamentos e seus sentimentos próprios são formados conforme as 

experiências que cada um vivencia. 

Dado este contexto e considerando a escola como um local de práticas polissêmicas de 

produção cultural, entendemos ser importante que os projetos de ensino sejam capazes de 

atender toda essa pluralidade de jovens oriundas de contextos variados. Partindo desse 

entendimento, apresentamos os conceitos do Desenho Universal para a Aprendizagem 

(DUA), do Plano de Ensino Individualizado (PEI) e da Pedagogia Diferenciada (PD), como 

possíveis estratégias para responder a essa demanda educacional. 

Procuramos evidenciar as propostas de educação inclusiva supracitadas, pois elas 

destacam que, independentemente de ter ou não uma deficiência, são necessários caminhos 

personalizados para construir a aprendizagem, visto que, todos os estudantes possuem ritmos 

e estilos de aprendizagem individuais. Essas três propostas promoveram reflexões acerca das 

mudanças estruturais e pedagógicas necessárias para atender essas necessidades e indicaram 

que, o entendimento de que os instrumentos de avaliação serviam para classificar os 

estudantes entre bons e ruins, deveria passar a um entendimento dos instrumentos de 

avaliação como auxiliadores na elaboração das estratégias de ensino e de aprendizagem. 

Após a discussão destas propostas de inclusão escolar que visavam atender às 

necessidades dos estudantes, começamos analisar os conteúdos coletados no questionário e no 

grupo focal. Nossa primeira preocupação foi a de compreender as concepções e práticas 

avaliativas dos professores. Verificamos que, em geral, os professores possuem concepções 

de que os estudantes deveriam ser avaliados dentro de suas possibilidades, adaptando 

objetivos e instrumentos às potencialidades de cada um, quando necessário. Ao mesmo tempo 

que falaram isto, demonstram frustrações pelo fato de considerarem ter a obrigação de aplicar 

provas objetivas e engessadas que não davam a possibilidade do aluno demonstrar sua 

aprendizagem. 

Ficou evidente que os professores vivenciavam dilemas entre as orientações das 

políticas educacionais destinadas à avaliação da aprendizagem no estado, entre a organização 

da escola sobre as avaliações e entre a sua própria percepção da avaliação. Quer dizer que, 

embora reconhecessem a importância de desenvolver avaliações de caráter contínuo e 

cumulativo, pautadas nos princípios da inclusão e da diversidade, conforme proposto nas 

diretrizes, a prática educacional imprimia um contexto que direcionava suas ações para o 

treinamento de estudantes para exames como Enem, vestibulares e avaliações de larga escala. 
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Assim, operacionalizadas na prática, as teorias e as diretrizes sobre avaliação, transformavam-

se em um mero texto sem sentido.  

Após analisarmos essas concepções dos professores, buscamos compreender como 

organizavam suas ações pedagógicas quanto tratava-se de alunos com DI no ensino médio. 

Para tanto, começamos analisando as experiências profissionais anteriores com esses 

estudantes. Identificamos que o grupo pesquisado era um grupo cuja maioria estava vivendo 

sua primeira experiência, o que consideramos ser, em si, um elemento dificultador no 

processo de busca dos melhores recursos para sua prática pedagógica. Essa falta de 

experiência pode ter sido um dos fatores para que todos relatassem ter dúvidas e sentir 

dificuldades em suas práticas pedagógicas, sobretudo em como avaliar esses estudantes.  

A falta de experiência da maioria do grupo, somada à falta de interação com esses 

estudantes e às dúvidas e dificuldades em organizar suas práticas pedagógicas, fez com que os 

professores relatassem não conseguirem perceber a aprendizagem dos estudantes com DI. 

Demonstraram, também, não encontrarem saída para essa situação, pois não viam formas de 

estabelecer relações profícuas e colaborativas de interação, limitando assim as possibilidades 

de trocas de experiências desses estudantes com o meio e com os conhecimentos socialmente 

produzidos. 

Dado este contexto, o planejamento das avaliações também era prejudicado, pois, sem 

conhecerem as particularidades dos estudantes, além de não praticarem o ensino propriamente 

dito, não conseguiam construir instrumentos de avaliação capazes de detectar a qualidade da 

aprendizagem desenvolvida. Porém, cabe destacar que, mesmo diante das dúvidas e 

inseguranças, nem todos abandonaram a esperança de empreender práticas efetivamente 

inclusivas com esses estudantes. Com o auxílio do segundo professor de turma, alguns 

relataram ter tentado adaptar seus instrumentos de avaliação para que esses estudantes 

conseguissem dar uma resposta real a esse processo, resultando em algumas experiências 

positivas que consideraram positivas. 

No momento de fechar as notas bimestrais, a maioria dos professores admitiu a prática 

de considerar somente o fato do aluno ter DI para avaliá-los, porém, como sabem de suas 

responsabilidades, admitem, também, o quanto isso os frustra. Assim, consideramos que não é 

possível utilizar os resultados da avaliação para analisar todo o processo de ensino 

aprendizagem, visto que, a nota dada dessa forma, é um processo isolado do todo. Ou seja, 

não existe um trabalho contínuo com esses estudantes para que pudessem ser realmente 

avaliados dentro de suas potencialidades.  
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Conversamos com os professores sobre melhorias que poderiam ser desenvolvidas no 

processo de ensino aprendizagem e na avaliação de estudantes com DI. Consideraram ser 

necessário fazer uma reestruturação total do sistema educacional, pois, a avaliação praticada 

na escola hoje, é um treino para resolver provas e, este treino, não atende a pluralidade e as 

particularidades dos jovens que frequentam ensino médio. Eles destacam também que deveria 

existir maior possibilidade de contato com os estudantes, com deficiência ou não e que, para 

isto, seria necessário que o professor tivesse dedicação exclusiva, turmas menores e a 

possibilidade de trabalhar com projetos, por exemplo. 

Por fim, consideramos que o objetivo geral da pesquisa foi alcançado, visto que, 

conseguimos analisar as concepções e as práticas avaliativas dos professores. Nossa proposta, 

ao longo deste estudo, não era prescrever receitas sobre como os professores deveriam 

trabalhar, mas sim, analisar o que realmente acontecia na prática diária escola e, cientes das 

nossas limitações, promover discussões e reflexões acerca dos relatos dos participantes. Em 

relação à metodologia utilizada, consideramos que foi adequada, visto que, os dados que 

emergiram no grupo focal e os tratamentos dados nas suas interpretações, forneceram 

elementos capazes de dar respostas aos objetivos da pesquisa. Entendemos também que, as 

análises que apresentamos possuem potencial para estimular novas pesquisas que consigam 

promover transformações na construção de uma educação realmente inclusiva.   
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APÊNDICE A  

 

TERMO DE ANUÊNCIA DE INSTITUIÇÃO PARA COLETA DE DADOS DE 

PESQUISAS ENVOLVENDO SERES HUMANOS 

 

 

Declaro que conheço e cumprirei os requisitos da Res. CNS 466/12 e suas complementares e 

como esta instituição tem condições para o desenvolvimento do projeto de pesquisa “A 

avaliação de estudantes com deficiência intelectual no ensino médio”, autorizo sua 

execução da mesma pelos pesquisadores Cláudio Adão da Rosa e Regina Célia Linhares 

Hostins. 

 

Nome da instituição: Escola de Educação Básica Professora Maria da Glória Pereira. 

Nome completo do responsável legal: Jaqueline Herta Knoll Campos  

Cargo: Diretora Geral 

 

Balneário Camboriú - SC, ______/______/2018 

 

 

________________________________________ 

Jaqueline Herta Knoll Campos  
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APÊNDICE B 
  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
  
 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser esclarecido(a) sobre 
as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, rubrique todas as folhas e assine ao final deste 
documento, com as folhas rubricadas pelo pesquisador, e assinadas pelo mesmo, na última página. Este 
documento está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você 
não será penalizado(a) de forma alguma. 
  
Informações sobre a Pesquisa 
Título: A avaliação de estudantes com deficiência intelectual no ensino médio. 
  
Pesquisadora responsável: 
Regina Célia Linhares Hostins – http://lattes.cnpq.br/3614416302948755 
Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE/UNIVALI. 
Telefone para contato: (47) 3341-7516 
  
Pesquisador participante: 
Cláudio Adão da Rosa – http://lattes.cnpq.br/1182921703359816 
Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE/UNIVALI. 
Telefone para contato: (47) 99673 4881 
  
A presente pesquisa, vinculada a Linha de Pesquisa Políticas para a Educação Básica e Superior e ao Grupo de 
Pesquisa Observatório de Políticas Educacionais, tem por objetivo analisar as concepções e os procedimentos 
adotados pelos professores na avaliação da aprendizagem de estudantes com deficiência intelectual no ensino 
médio. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que utiliza como referencial analítico a teoria do materialismo 
histórico na perspectiva de Vigotski e autores que discutem a mediação e a avaliação da aprendizagem de 
estudantes com deficiência intelectual. Os dados serão coletados por meio de um questionário para traçar o perfil 
dos professores e por meio da técnica de grupo focal e serão analisados pela técnica da Análise de Conteúdo de 
Franco (2008). As análises e discussões dos dados serão distribuídas em categorias e eixos analíticos procurando 
evidenciar as concepções e os procedimentos adotados pelos docentes na avaliação de estudantes com 
deficiência intelectual no ensino médio. Os professores serão selecionados com base no critério de ser 
professor(a) do ensino médio em uma turma que tem aluno(a) com deficiência intelectual regularmente 
matriculado(a) que tenha interesse em participar. 
  
A pesquisa será conduzida simultaneamente em duas frentes de investigação: 
 

1. Revisão bibliográfica acerca da perspectiva de Vigotski e demais autores que discutem a avaliação da 
aprendizagem de estudantes com deficiência intelectual. 

 
2. Análise dos dados coletados no grupo focal realizado com professoras(es) do ensino médio de uma turma que tem 

aluno(a) com deficiência intelectual regularmente matriculado(a). 
  

Você está sendo convidado a participar do grupo focal porque atende aos critérios definidos para participação da 
pesquisa. Convém ressaltar que a sua participação não é obrigatória, sendo que a qualquer momento poderá 
desistir de participar e retirar seu consentimento, sem a necessidade de exposição dos motivos. Todas as ações 
desenvolvidas durante o grupo focal serão gravadas em áudio e vídeo. 
 
A sua atuação nesta pesquisa consistirá em responder o questionário de perfil do professor e participar de um 
grupo focal que será conduzido pelos pesquisadores. O roteiro da discussão para o grupo focal será pautado em 
quatro eixos: 1) Concepções sobre Avaliação; 2) Aprendizagem de estudantes com Deficiência Intelectual; 3) 
Práticas Avaliativas e 4) Relação entre os Resultados das Avaliações e o Processo de Ensino e Aprendizagem de 
estudantes com Deficiência Intelectual. 
 
 

Página 1 de 3 
 
Atentamos que a participação na pesquisa envolve riscos mínimos. Todos os professores serão convidados a participar do 
estudo e informados sobre os objetivos e procedimentos metodológicos da pesquisa, a fim de que possam confirmar ou não 
sua participação na pesquisa, com antecedência. Ressaltamos que, como a participação é voluntária, não ocasionará nenhum 
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auxílio ou ajuda financeira ao participante. Os principais riscos aos professores participantes da pesquisa são: Divulgação de 
informações, dados confidenciais e de imagem; Transcrições inexatas dos depoimentos realizados nas discussões do grupo 
focal; Invasão de privacidade; Responder a questões sensíveis; Perder o autocontrole e a integridade ao revelar pensamentos 
e sentimentos nunca revelados; Discriminação e estigmatização a partir do conteúdo revelado. Sofrer algum dano pessoal ou 
profissional por utilizar um tempo para participar do grupo focal. 
 
Para minimizar os riscos decorrentes da pesquisa aos participantes, algumas medidas serão necessárias ser adotadas durante a 
realização deste estudo. São elas: Todos os participantes terão assegurados a confidencialidade, a privacidade e a proteção de 
seus dados e imagem; Toda dúvida sobre as falas de algum participante durante a transcrição das discussões do grupo focal 
será verificada junto ao professor participante que poderá validar ou anular o conteúdo relativo ao seu depoimento; Será 
reservado aos participantes o direito de não responder as questões que julgar necessário ou de não participar de algum tema 
discutido durante o grupo focal, sem ser necessário justificar, evitando assim possíveis situações de ter que responder a 
questões sensíveis, de perder o autocontrole e a integridade ao revelar pensamentos e sentimentos nunca revelados e de 
discriminação e estigmatização a partir do conteúdo revelado; O professor participante terá o direito de não participar do 
grupo focal ou de ausentar-se durante a realização do mesmo, sem precisar justificar, possibilitando um gerenciamento do 
tempo da forma que melhor julgar necessário; Como o grupo focal será realizado nas dependências da escola em que ele atua 
com aluno com deficiência intelectual, será entregue a direção da escola, a sala, o horário e uma lista de professores que 
participarão, minimizando algum possível dano pessoal e profissional aos docentes participantes; Todos os participantes 
serão informados sobre a confidencialidade dos registros escritos e das gravações em áudio e vídeo do grupo focal, tendo 
liberdade para questionar e/ou interromper a pesquisa, em caso de dúvida ou quando não se sentir em condições de responder 
qualquer questão apresentada. 
 
Os pesquisadores se comprometem a assegurar a confidencialidade e a privacidade da instituição e dos entrevistados, 
mantendo anonimato absoluto sobre a imagem e a identidade assim como sigilo das informações que possam ferir a imagem 
pessoal e/ou profissional destes e da instituição. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com os pesquisadores, 
com a Instituição de Ensino na qual se vincula ou mesmo com a Univali. 
  
Por se tratar de participação voluntária, não haverá nenhum tipo de compensação financeira ou remuneração aos 
participantes, contudo, é garantido o direito à indenização, nos termos da lei, e ao ressarcimento de despesas advindas de sua 
participação neste estudo, conforme o caso. 
  
Caso ocorra qualquer tipo de desconforto no decorrer da sua participação, esta poderá ser interrompida, podendo ou não 
continuar posteriormente. Além disso, os pesquisadores estarão sempre presentes para sanar eventuais dúvidas, bem como 
para dar o suporte necessário para minimizar possíveis desconfortos durante a realização da pesquisa. 
  
O processo não causará nenhum dano à sua integridade ou à sua instituição de origem, pois assegura-se o sigilo de sua 
participação. Serão tomados todos os cuidados para garantir um tratamento ético aos participantes. As dúvidas que possam 
surgir, antes e durante a pesquisa, serão respondidas pelos pesquisadores. Esclarecemos, ainda, que esta pesquisa não prevê 
qualquer gasto aos participantes e não será disponibilizada nenhuma compensação financeira adicional. 
  
Para garantir a confidencialidade mencionada anteriormente os nomes dos participantes serão substituídos por códigos. A fim 
de evitar o risco de extravio dos materiais coletados, estes ficarão sob a guarda e responsabilidade das pesquisadoras 
responsáveis sendo apenas manuseado por estes. 
  
A pesquisa implicará em benefícios para a comunidade escolar em geral, uma vez que discutirá uma temática atual e 
contribuirá para análise da concepção e dos procedimentos utilizados pelos professores na avaliação de estudantes com 
deficiência intelectual que frequentam as turmas do ensino médio da rede regular de ensino de Santa Catarina. Também 
haverá contribuição direta aos professores participantes. O próprio grupo focal, que será utilizado para a coleta de dados 
contribuirá, diretamente, para a formação e qualificação dos professores, visto que, por meio dele, terão a oportunidade de 
refletir e discutir com seus pares sobre suas práticas pedagógicas para com os estudantes com deficiência intelectual no 
ensino regular. Além disso, concluída, esta pesquisa apresentará um subsídio teórico para todos os professores que 
necessitam aprimorar suas metodologias de trabalho com alunos com deficiência intelectual, sobretudo relacionadas à 
avaliação destes estudantes. 
  
Os dados coletados durante o estudo poderão ser apresentados em relatórios, reuniões, congressos ou publicações, sempre 
sob a garantia do anonimato de seus participantes. Os resultados obtidos por meio desta pesquisa serão apresentados, 
primeiramente à escola e aos professores participantes por meio de uma socialização a ser realizada na escola, após a defesa 
em banca e, em seguida, à Secretaria Estadual de Educação do Estado do Estado de Santa Catarina, como forma de contribuir 
para maior discussão sobre a avaliação de estudantes com deficiência intelectual no ensino médio inclusos na sua rede 
estadual de ensino. 

 
 

Página 2 de 3 
Ao assinar este Termo, você autoriza a sua participação nas atividades da referida pesquisa, declarando estar ciente e 
concordar com as informações expostas anteriormente, no que se referem aos objetivos, riscos e benefícios decorrentes do 
trabalho a ser desenvolvido. 
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Você receberá uma via deste termo assinado pelos pesquisadores onde constam o telefone e o endereço das mesmas, podendo 
indagar ou esclarecer suas dúvidas sobre o projeto e sua participação agora, qualquer momento e sempre que necessário. 
  
Nome completo e assinatura dos pesquisadores responsáveis: 
  
Dra. Regina Célia Linhares Hostins 

_________________________________________________________________________________ 

Mestrando Cláudio Adão da Rosa 

_________________________________________________________________________________ 

 

Data: _____/______/2018 

 

O CEP/UNIVALI estará disponível para auxiliá-lo a solucionar dúvidas e/ou acolher denúncias no 
endereço e horários abaixo mencionados 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do vale do 
Itajaí – UNIVALI, caso persistam dúvidas, sugestões e/ou denúncias após os esclarecimentos do 
pesquisador o Comitê de Ética está disponível para atender. 

CEP/UNIVALI - Rua Uruguai, n. 458 Centro Itajaí. Bloco F6, andar térreo. 
Horário de atendimento: Das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 
Telefone: 47- 33417738. E-mail: etica@univali.br 
 
  

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO 
Eu, ______________________________________, abaixo assinado, concordo em participar do presente estudo 

como participante. O pesquisador me informou sobre tudo o que vai acontecer na pesquisa, o que terei que fazer, 

inclusive sobre os possíveis riscos e benefícios envolvidos na minha participação. O pesquisador me garantiu 

que eu poderei sair da pesquisa a qualquer momento, sem dar nenhuma explicação, e que esta decisão não me 

trará nenhum tipo de penalidade ou interrupção de meu tratamento. 

 
Local e data: _____________________________________________________________ 
Nome: __________________________________________________________________ 
Assinatura do Participante: __________________________________________________ 
Telefone para contato: ______________________________________________________ 
 
Pesquisador responsável: 
Dra. Regina Célia Linhares Hostins – http://lattes.cnpq.br/3614416302948755 
Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE/UNIVALI. 
Telefone para contato: (47) 3341-7516 
Email; reginalh@univali.br 
  
Pesquisador participante: 
Cláudio Adão da Rosa – http://lattes.cnpq.br/1182921703359816 
Telefone para contato: (47) 99673 4881 
Email: claudioadarosa@gmail.com 
  
 

Página 3 de 3
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APÊNDICE C  
 
 

AUTORIZAÇÃO 
 

 

A Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina – GERED de Itajaí, autoriza a 

realização da pesquisa “A avaliação de estudantes com deficiência intelectual no ensino 

médio”, que será realizada na Escola de Educação Básica Professora Maria da Glória Pereira 

pelo Mestrando Cláudio Adão da Rosa, tendo como Instituição proponente a Universidade do 

Vale do Itajaí – UNIVALI, sob a Coordenação da professora Doutora em Educação Regina 

Célia Linhares Hostins, professora do Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado 

Acadêmico em Educação – PPGE/ UNIVALI.   

Autoriza os pesquisadores, que fazem parte deste projeto, a frequentar a instituição em que se 

dará a pesquisa para coleta de dados, bem como autoriza a instituição a fornecer os dados que 

forem solicitados. Os pesquisadores estarão à disposição para esclarecer dúvidas no decorrer 

de toda a pesquisa.  

 

Nome completo do responsável:__________________________________________ 

 

Cargo: ______________________________________________________________ 

 

 

Itajaí - SC, _____ de _____________ de 2018. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do responsável 
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APÊNDICE D  
 
 

AUTORIZAÇÃO 
 

 

A Escola de Educação Básica Professora Maria da Glória Pereira, autoriza a realização da 

pesquisa “A avaliação de estudantes com deficiência intelectual no ensino médio” que 

será realizada pelo mestrando Cláudio Adão da Rosa, tendo como Instituição proponente a 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, sob a Coordenação da professora Doutora em 

Educação Regina Célia Linhares Hostins, professora do Programa de Pós-Graduação de 

Mestrado e Doutorado Acadêmico em Educação – PPGE/ UNIVALI.   

Autoriza os pesquisadores, que fazem parte deste projeto, a frequentar a instituição em que se 

dará a pesquisa para coleta de dados, bem como autoriza a instituição a fornecer os dados que 

forem solicitados. Os pesquisadores estarão à disposição para esclarecer dúvidas no decorrer 

de toda a pesquisa.  

 

 

Balneário Camboriú - SC, _____ de _____________ de 2018.  

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura e Carimbo 
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APÊNDICE E  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA – TERMO DE 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)  

 

Nome do profissional: __________________________________________________ 

Função: ____________________________________________________________ 

 

Fui informado(a) detalhadamente sobre a pesquisa intitulada: “A avaliação de estudantes 

com deficiência intelectual no ensino médio”, a ser realizada pelo mestrando Cláudio Adão 

da Rosa, tendo como Instituição proponente a Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, 

sob a Coordenação da professora Doutora em Educação, Regina Célia Linhares Hostins, do 

Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE/ UNIVALI. 

                                                                                                                                     

Estou ciente de que os dados coletados são sigilosos.   

 

Balneário Camboriú - SC, ______ de _________________ de 2018.  

 

                                                                                                                                                                                        

 

_____________________________________ 

Assinatura 
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APÊNDICE F 

 

TERMO DE UTILIZAÇÃO DE DADOS PARA COLETA DE DADOS DE 

PESQUISAS ENVOLVENDO SERES HUMANOS 

 

 

Declaro que conheço e cumprirei os requisitos da Res. CNS 466/12 e suas complementares no 

desenvolvimento do projeto de pesquisa “A avaliação de estudantes com deficiência 

intelectual no ensino médio”, assim como afirmo que os dados descritos no protocolo serão 

obtidos em absoluto sigilo e utilizados apenas para os fins especificados no protocolo 

aprovado pelo Comitê de Ética.  

 

Nome completo do pesquisador principal (orientador): Regina Célia Linhares Hostins 

Assinatura: ______________________________  

 

Nome completo do acadêmico: Cláudio Adão da Rosa 

Assinatura: _______________________________ 

 

 

Itajaí, ____ de ____________ de 2018.  
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APÊNDICE G 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

TERMO DE ACEITE 

 

Eu, REGINA CÉLIA LINHARES HOSTINS, abaixo assinado, declaro que sou orientadora 

do mestrando CLÁUDIO ADÃO DA ROSA, com a pesquisa intitulada “A avaliação de 

estudantes com deficiência intelectual no ensino médio”, submetida ao Comitê de Ética em 

Pesquisa. Declaro ainda que conhecemos a normativa da Resolução 466/12 e comprometemo-

nos com suas diretrizes.  

 

Itajaí/SC, _____, ______________ de 2018.  

 

 

__________________________________ 

Regina Célia Linhares Hostins 

Orientadora 
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APÊNDICE H 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DA EQUIPE DE PESQUISA 

 

 

Nós, abaixo assinados, declaramos que o documento nominado como “projeto 

detalhado” referente ao Projeto de Pesquisa intitulado “A avaliação de estudantes com 

deficiência intelectual no ensino médio”, anexado, por nós pesquisadores, Regina Célia 

Linhares Hostins e Cláudio Adão da Rosa, na Plataforma Brasil possui conteúdo idêntico ao 

que foi preenchido nos campos disponíveis na própria Plataforma Brasil.  

 

Portanto, para fins de análise pelo Comitê de Ética, a versão do Projeto gerada 

automaticamente pela Plataforma Brasil no formato “PDF”, intitulada “PB Informações 

básicas do projeto”, terá o conteúdo idêntico à versão do Projeto anexada por nós 

pesquisadores. 

 

Itajaí, ____ de ____________ de 2018.  

 

___________________________________ 

Regina Célia Linhares Hostins  

Assinatura do pesquisador responsável 

 

___________________________________ 

Cláudio Adão da Rosa 

Assinatura do pesquisador assistente 
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APÊNDICE I 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DO PERFIL DOS PROFESSORES 
 
QUESTIONÁRIO para Professores 
O questionário tem por objetivo traçar o perfil dos professores participantes da pesquisa. 
Nesse sentido, contamos com a sua colaboração para responder as questões referentes ao seu 
perfil pessoal e profissional. 
 
1) Perfil Pessoal:  
a) Nome completo:___________________________________________________  
b) Data de Nascimento: _____/_____/______  
c) Naturalidade:_____________________________________________________ 
d) Endereço de e-mail:   
 
2) Perfil Profissional: 
a) Qual sua formação? 

Geovane Soares Hilda Filomena Ariane Firmino Ingrid Mariana 
 

Geografia 
 

Sociologia 
 

História 
 

Filosofia 
 

Arte 
 

Física 
 

Inglês 
 

Matemática 

 
b) Você tem pós-graduação?  

Geovane Soares Hilda Filomena Ariane Firmino Ingrid Mariana 
 
 
 

Especialista 
em 

Geografia e 
História 

 
 
 

Cientista 
Social, 

Mestre em 
Sociologia 

Bacharel e 
Licenciada em 

História, 
cursando 
Mestrado 

Profissional em 
Ensino de 
História 

 
Licenciada 

em 
Filosofia, 

Especialista 
em 

Educação e 
Ensino 

Superior 

 
 
 

Letras, 
Especialista 

em 
Orientação 

Escolar 

 
 
 

Licenciado em 
Física e 

Mestrado de 
Física 

 
 

Letras 
Português-

Inglês, 
Especialista 

em AEE 

Licenciada e 
Bacharel em 
Matemática, 

Especialista em 
Mídias na 

Educação e 
Práticas 

Interdisciplinares 
e Gestão na 
Educação 

 
c) Há quanto tempo atua na educação?  

Geovane Soares Hilda Filomena Ariane Firmino Ingrid Mariana 
 

21 anos 
 

13 anos 
 

15 anos 
 

3 anos 
 

12 anos 
 

15 anos 
 

5 anos 
 

18 anos 

 
d) Há quanto tempo atua no ensino médio regular? 

Geovane Soares Hilda Filomena Ariane Firmino Ingrid Mariana 
 

15 anos 
 

13 anos 
 

15 anos 
 

3 anos 
 

4 anos 
 

15 anos 
 

2 anos 
 

18 anos 

 
e) Você é professor efetivo ou contratado temporariamente? 

Geovane Soares Hilda Filomena Ariane Firmino Ingrid Mariana 
 

Efetivo 
 

Efetivo 
 

Contratada 
 

Contratada 
 

Contratada 
 

Efetivo 
 

Contratada 
 

Efetiva 
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f) É sua primeira experiência com estudantes com deficiência intelectual no ensino médio?  
Geovane Soares Hilda Filomena Ariane Firmino Ingrid Mariana 

 
Primeira 

Experiência 

 
Não. Tive 
outras em 

anos 
anteriores 

 
Primeira 

Experiência 

 
Primeira 

Experiência 

 
Não. Tive 
outras em 

anos 
anteriores 

 
Já trabalhei com 

deficiência 
Auditiva e 

Visual 

 
Primeira 

Experiência 

 
Não. Tive outras 

em anos 
anteriores, na 

escola. 

 
g) Você sente dificuldades na prática pedagógica para estudantes com deficiência intelectual?  

Geovane Soares Hilda Filomena Ariane Firmino Ingrid Mariana 
 

Sim. 
Fazerem 

entender as 
questões 
propostas 

 
Sim. 

Formação 
específica 

 
Sim. Identificar 

métodos 
adequados para 

garantir a 
aprendizagem 

desses estudantes 

 
Sim. Elaboração 
de avaliações e 

planejamentos de 
aulas 

 
Sim. 

Avaliação e 
aplicação 

de 
conteúdos 

 
Sim. Falta 
de preparo 
pedagógico 

 
Sim. O tempo 
dedicado ao 
aluno com 
deficiência 

não é 
suficiente 

 
Sim. 

Desenvolver 
os conteúdos 
de maneira 
adaptada e 
adequada 

 
h) Você sente dificuldades no processo de avaliação de estudantes com deficiência 
intelectual?  

Geovane Soares Hilda Filomena Ariane Firmino Ingrid Mariana 
 

Sim. 
Entender o 
limite de 

cada aluno 

 
Sim. 

Diagnóstico
, elaboração 
e correção 

 
Sim. Se a 
avaliação 

compreende 
todos os 
aspectos 

necessários 

Sim. Saber se 
o aluno teve 

entendimento 
próprio os se 
foi ajudado 

pelo 2º 
Professor 

 
Sim. 

Formular as 
questões 

em nível de 
entendimen

to 

 
Sim. Avaliar 

o quê? 
Quando 

avaliar? E 
como 

quantificar? 

 
Sim. 

Materiais 
pedagógicos 
inadequados 

os 
insuficientes 

 
Sim. Mesmo com 

avaliações 
adaptadas, nem 

sempre é possível 
verificar seu 

desenvolvimento 

  
i) Quais competências docentes você considera necessárias para atuar em turmas do ensino 
médio que possuam estudantes com deficiência intelectual?  

Geovane Soares Hilda Filomena Ariane Firmino Ingrid Mariana 
A 

capacidade 
em adaptar 

as aulas 
tornando-as 
compreensí

veis 

 
Formação, 

técnicas 
pedagógicas, 
instrumentos 

Entender o 
processo de 

aprendizagem 
desses estudantes, 

de modo a 
adequar a prática 
em sala de aula 

 

 
Uma 

formação 
adequada 

para melhor 
prepará-lo 

 
Conhecime

nto 
específico 

de cada 
deficiência 

 
Não sei, 
sei que 
deve 
haver 
muito 
amor. 

 
Conheciment
o específico 

para cada 
deficiência 

Formação 
específica, exemplo 
libras. Tempo para 
acompanhar melhor 
o aluno e preparar 

atividades 
adaptadas.  

  
j) Em quantas Escolas você trabalha?  

Geovane Soares Hilda Filomena Ariane Firmino Ingrid Mariana 
 

Uma 
 

Duas 
 

Uma 
 

Duas 
 

Três 
 

Uma 
 

 
Uma  

 
Uma 

  
k) Sente-se satisfeito(a) com sua escolha profissional?  

Geovane Soares Hilda Filomena Ariane Firmino Ingrid Mariana 
Me sinto 

gratificado 
por estar 

participando 
na formação 

dos meus 
alunos 

Não. Falta 
apoio 

profissional, 
políticas 
públicas 

adequadas e 
remuneração. 
Fora isto, amo 

meu ofício. 

Sim. Sempre 
foi minha 

intenção ser 
professora, 
apesar de 

pouco 
estímulo 

financeiro 

Sim. Me sinto 
realizada em 

ajudar o aluno 
obter um senso 

crítico e 
questionamento

s acerca de 
existência 
humana 

Sim. Posso 
de alguma 

forma 
colaborar 

no 
desenvolvi
mento da 
cidadania 
dos alunos 

Sim. Aprendo 
com as 

dificuldades 
dos alunos. 
Ao mesmo 

tempo em que 
ensino, 
também 
aprendo 

Sim. Fazer a 
diferença e 

levar 
conhecimento 
às pessoas é 

muito 
gratificante 

Sim. 
Faço o 

que gosto 
e me 
sinto 
muito 
feliz 
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APÊNDICE J 

 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA MARIA DA GLÓRIA PEREIRA 

Inscrição no MEC: 000042070074 
RUA 3450, 367. Centro. Balneário Camboriú - SC  

Fone: (47) 33670514 - Email: eebmdagloriapereira@sed.sc.gov.br 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO, CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DO FIEL 

GUARDIÃO DE PRONTUÁRIOS 

 

Com o objetivo de atender às exigências para a obtenção de parecer do Comitê de Ética em 

Pesquisa envolvendo Seres Humanos, o fiel guardião da Escola de Educação Básica 

Professora Maria da Glória Pereira, de acordo com as suas atribuições legais, declara estar 

ciente e de acordo com o desenvolvimento nos termos propostos do projeto de pesquisa 

intitulado “A avaliação de estudantes com deficiência intelectual no ensino médio”. 

Para o desenvolvimento, do referido projeto de pesquisa, os termos da Resolução 

CONEP/CNS 466/2012 e suas complementares serão cumpridos, em especial, sobre o acesso 

aos prontuários dos participantes da pesquisa. 

 

___________________, ____ / ____ / ____. 

Local e data 

_________________________________________ 
Ass: Pesquisador Responsável  

 

 
____________________________________________ 

Ass: Fiel Guardião 
Nome:  
Cargo:  
Instituição: E.E.B Professora Maria da Glória Pereira 
Número de Telefone: (47) 33670514 
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APÊNDICE K 

 
GRUPO FOCAL - EIXOS DE DISCUSSÃO 

 

Objetivo  EIXO 1: Concepções sobre Avaliação Duração 

Analisar as concepções 
dos professores sobre 

avaliação da 
aprendizagem. 

 
QUESTÕES NORTEADORAS: 
 

1. O que é avaliação? 
2. Para que servem as avaliações? 

30 min 

 

Objetivo 
 EIXO 2: Aprendizagem de estudantes com 

deficiência intelectual 
Duração 

Compreender o 
entendimento dos 

professores sobre a 
aprendizagem dos 

estudantes deficiência 
intelectual. 

 
QUESTÕES NORTEADORAS: 
 

1. Como acontece aprendizagem dos estudantes 
com deficiência intelectual? 

2. Como identificar a aprendizagem desses 
estudantes? 

 

30 min 

 

Objetivo  EIXO 3: Práticas Avaliativas Duração 

Verificar as práticas 
avaliativas utilizadas 

pelos professores e como 
incluem nelas os 
estudantes com 

deficiência intelectual. 

 
QUESTÕES: 

1. Como você organiza suas práticas avaliativas 
em sua disciplina? 

2. Você inclui os estudantes com deficiência 
intelectual nessas avaliações? Como? 

 
 

30 min 

 

Objetivo 
 EIXO 4: Relação entre os Resultados das 

Avaliações e o Processo de Ensino e Aprendizagem 
Duração 

Compreender a 
percepção dos 

professores sobre a 
relação entre os 

resultados das avaliações 
e o processo de ensino e 

aprendizagem de 
estudantes com 

deficiência intelectual. 

 
QUESTÕES NORTEADORAS: 
 

1. O que os resultados das avaliações indicam 
sobre o processo de ensino e aprendizagem de 
estudantes com deficiência intelectual? 

2. Como qualificar o processo de ensino 
aprendizagem e as avaliações dos estudantes 
com deficiência intelectual? 

30 min 
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APÊNDICE L 

 

TRANSCRIÇÃO COMPLETA DO GRUPO FOCAL 
 

 
APRESENTAÇÃO 
 
PESQUISADOR: Primeiramente eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês. É 
um momento muito importante da minha vida e da minha pesquisa. Foi muito trabalho para 
chegar até aqui. Até a coleta de dados. O Prof Soares e o Prof Firmino passaram por esta 
experiência, eles sabem o quanto que eu preciso embasar o que eu estou fazendo aqui. Antes 
de ter os dados já preciso uma construção gigantesca. Tanto que o projeto de pesquisa tem 
cinquenta e poucas páginas só para dizer que eu tô aqui fazendo o que eu quero fazer. Então, 
esse momento é super importante para mim e agradeço por estarem fazendo parte de um 
momento tão importante na minha vida. As coisas que eu preciso falar para vocês é que vocês 
estão sendo filmados e gravados e que as análises que eu vou fazer depois na dissertação que 
vai ser apresentada em banca e publicada, os nomes de vocês vão ser preservados e serão 
utilizados codinomes. Vocês foram selecionados porque trabalham na turma 205, que tem a 
aluna Cristiane. Eu tenho todos os laudos médicos, clínicos e pedagógicos dos últimos três, 
quatro anos. Não sei se vocês chegaram ter acesso a isso, mas ela tem clinicamente uma 
deficiência intelectual moderada. Não é severa e também não é uma deficiência leve. É um 
público muito bom para a minha pesquisa porque ela não consegue, teoricamente, 
acompanhar os alunos sem adaptação e, com adaptação ela conseguiria fazer teoricamente, 
pelo laudo clínico e pelo laudo pedagógico, mas a gente sabe que na prática é totalmente 
diferente. Na discussão da minha pesquisa, eu explico toda a problemática até chegar à 
questão problema da dissertação. Eu explico que eu trabalhei na APAE e depois fui pro 
ensino regular e eu observava os alunos que eram da APAE e frequentam o ensino regular, 
não vivenciam as mesmas coisas que os outros alunos vivenciam. Em alguns momentos eles 
ficam fora de sala de aula e como a escola segue esse padrão de classificar e categorizar quem 
tem capacidade de passar para outra etapa ou não e ela supervaloriza as habilidades 
intelectuais em detrimento a outros tipos de habilidades. A gente escolhe o que avaliar não 
escola. A gente não avalia conhecimentos de habilidades sociais. A gente avalia habilidades e 
conhecimentos que são determinados pelo ministério da educação e vem chegando até a 
escola. E aí a pergunta é: como é que esse aluno se insere nesse contexto? Principalmente no 
ensino médio, que é a etapa de vocês. Eu trabalhei no SENAI um tempo e as turmas do 
terceiro ano era só com foco no vestibular. Eles tinham aulões nos sábados de disciplinas de 
exatas, de biologia e tal, só pra preparar para o vestibular. E como o aluno com deficiência 
intelectual se insere nesse contexto? Está formando o aluno para passar no vestibular? Essa é 
a exigência que se tem? É pra isso que serve a avaliação? Aí depois de toda essa introdução 
eu faço o questionamento principal, que é: como os professores do ensino médio que 
trabalham com alunos com deficiência intelectual avaliam seus alunos? O objetivo geral do 
meu trabalho é analisar as concepções e os procedimentos adotados pelos professores na 
avaliação da aprendizagem de estudantes com deficiência intelectual no ensino médio. Então 
primeiramente vou avaliar a concepção de avaliação de vocês. Depois as práticas avaliativas 
que vocês utilizam e como inserem nessas práticas os alunos com deficiência intelectual. Nós 
temos quatro eixos para discussão e cada eixo tem duas perguntas norteadoras. Se eu sentir 
que alguém saiu do foco da discussão, eu preciso tentar fazer voltar para discussão e se 
alguém não falar, vou pedir para a pessoa falar. O eixo um é sobre concepção de avaliação, de 
avaliação em geral. Quero saber qual é a concepção que vocês têm sobre avaliação. Não 
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estamos pensando em alunos com deficiência intelectual ainda, mas estamos pensando na 
avaliação.  
 
EIXO 1: CONCEPÇÃO SOBRE AVALIAÇÃO 
 
PESQUISADOR: Então vamos à primeira pergunta do eixo de concepção sobre avaliação 
que é: o que é avaliação? Qual a concepção que vocês têm sobre avaliação? Aí fica aberto 
para quem quiser falar sobre o ato de avaliar ou o que é avaliação. 
 
PROF FIRMINO: Assim, o grande problema da escola é saber qual é o objetivo da escola. 
Por quê? Será que é a escola que tem que avaliar?! Ou o papel da escola é ensinar?! Acho que 
as duas coisas se perdem e o aluno traz essa carga desde criança de que ele é avaliado dentro 
da escola e a questão, pra mim, de avaliar, é a coisa mais difícil que tem porque você faz 
sempre uma avaliação fechada, você não consegue fazer uma avaliação aberta. Por quê? Por 
“n” motivos. Dependendo onde é instituição que você trabalha o ensino é propedêutico, como 
tu falastes, vestibular. Quando você vem pra uma escola pública, por mais que você queira 
fazer uma avaliação aberta, você não tem tempo pra fazer isso aí. Uma avaliação aberta requer 
mais tempo pra você corrigir, pra você orientar. É difícil quando você vai a nível de mestrado 
e doutorado, teu orientador tá orientando um. Você orientar quarenta é diferente. Isso é 
avaliar. É tu sentar, tu conversar, ver o que ele tá progredindo e realmente um prova, um 
trabalho você não consegue avaliar. 
 
PROF HILDA: Eu sempre encarei a avaliação assim: analisar se os objetivos que eu 
determinei no início, se eles foram atingidos. Estabelecer uma série de metas e ver quanto que 
ele atingiu ou não dentro dessas metas. 
 
PESQUISADOR: E uma prova objetiva é capaz de mostrar se o aluno atingiu seus objetivos? 
 
PROF HILDA: Então, é aí que tá! Por que desses meus quinze anos em sala de aula com 
ensino médio, em todas as escolas que eu trabalhei sempre foi voltado para o ensino médio 
Enem e o vestibular. Então a história é vista com conceitos. Se eu for trabalhar o conceito de 
estado, todas as dez questões têm que pegar aspectos do conceito de estado e o quanto que ele 
atingiu aquilo ou não, mas existem coisas que não podem ser mensuradas, então quando eu 
começo pensar nessas questões eu penso assim “eu não posso dar pra um aluno o mesmo 
objetivo que dou pra outro. Então eu teria que ter objetivos diferentes, eu teria que ter 
metodologias diferentes e uma avaliação diferenciada. E é aí que pega! Que essa parte eu não 
sei fazer! (risos) 
 
PROF MARIANA: A gente não teria nem, de acordo com a carga horária e com toda 
população que a gente atende de alunos, a gente não teria condições, que seria o ideal, de você 
realmente poder sentar com o aluno e dizer pra ele assim: eu tô percebendo que aqui tá 
acontecendo alguma coisa que você não conseguiu desenvolver pra poder ir pra frente, eu vou 
pegar dentro de um conteúdo matemático, ele foi até um limite, os outros foram, uns dez não 
conseguiram. Tá! Mas dentro desses dez eu vou ter várias dificuldades diferenciadas, aonde 
eu deveria colocar uma atividade direcionada pra cada um. Coisa que, por exemplo, eu tenho 
seiscentos e poucos alunos. Então, a gente sabe que seria o ideal a gente trabalhar dessa 
maneira, assim como tu consegue vê o que um aluno desenvolve durante todo um período que 
tu deu determinado conteúdo e tu vê que de repente aquele aluno, naquele conteúdo ele se 
destacou, ele não tirou necessariamente uma nota boa na prova, mas ele fez um comentário, 
ele desenvolveu uma atividade que te surpreendeu. Daí tu chega lá na prova, ele tirou cinco, 
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mas poxa! Eu sei que ele é um aluno que se eu perguntar qualquer coisa pra ele, ele vai ser um 
aluno que se eu fosse mensurar, seria um nove ou dez. Então é bem complicado porque a 
gente acaba engessando tudo e vai tudo no mesmo pacote. 
 
PESQUISADOR: Ou se, por exemplo, este aluno que você cita, que fez um projeto, que se 
destacou, explicou realmente para as pessoas, ele não vem no dia da prova e por alguma 
situação ele perde a recuperação, a nota final dele, não dá pra considerar esse processo. Tem 
que ser o que o sistema pede. Tem que ter uma nota no sistema. Por mais que a gente saiba 
que o aluno sabe. 
 
PROF ARIANE: É que nós trabalhamos num processo de avaliação quantitativa na verdade, 
né? Nós precisamos de números de avaliações. Então assim, eu não consigo avaliar o meu 
aluno pelo desenvolvimento dele durante o bimestre, né? Eu não consigo avaliar. Eu sei o 
quanto o meu aluno produz. Eu sei que de repente, naquela prova, na forma que foi feita 
aquela avaliação ele não conseguiu atingir, mas de outra maneira eu sei, eu consigo, enquanto 
professor tu consegue perceber que ele é conhecedor daquele assunto, daquele conteúdo 
naquele momento e na prova ele não atingiu, né?! Mas a gente se prende nessas questões de 
avaliações quantitativas né?! 
 
PESQUISADOR: Por isso que algumas vezes dá uma raiva daquele aluno que incomoda, faz 
um monte de coisa, chega na prova tira nota e uma pena do contrário, daquele aluno que é 
muito bom e aconteceu alguma situação e ele perdeu o dia da prova. 
 
PROF ARIANE: Exatamente! 
 
PROF GEOVANE: Outra questão também da avaliação é geralmente o professor quer que o 
aluno entenda aquilo que ele quer explicar, o que ele sabe, no caso. Aí, de repente, o aluno tira 
nota baixa, tira um zero e você vai conversar com esse mesmo aluno fora, o aluno tem uma 
inteligência assim, um conhecimento muito bom. Será que esse aluno é merecedor de zero? 
 
PESQUISADOR: É! Talvez a forma que a gente direciona, é aquilo que o professor Firmino 
falou, né?! O que nós estamos avaliando? Talvez ele não tenha um bom desempenho naquilo 
que nós dissemos que é bom que seja avaliado, mas se for pensar para a uma formação para 
vida, talvez não seja isso interessante, que precisa saber. 
 
PROF GEOVANE: Justamente! 
 
PESQUISADOR: Mais alguém tem alguma consideração? Professora de filosofia? 
 
PROF FILOMENA: Então assim, a minha disciplina é muito contra ao que certas escolas 
exigem no sistema Enem, vestibular. Que nem eles falam de assinalar, ai a prova é de 
assinalar, assim; eu bato muito de frente com eles, eu até posso fazer, mas eu tenho que fazer 
com que eles justifiquem a resposta, porque não tem como a pessoa mostrar o senso crítico 
dela só marcando um “xizinho”, ai eu vou dar a prova dada, então assim; eu vou muito contra 
isso. E eu não sei até quando eu ainda vou conseguir fazer as provas nesse estilo, mas acho 
que eles expõem mais o pensamento deles. Na minha prova eu costumo dar dissertações, os 
trabalhos interpretativos, porque assim, eu avalio tudo, me dá um trabalhão, mas eu leio cada 
questão, cada trabalho escrito e eu sempre coloco uma nota referente, escreveu pouco vale 
uma nota, se escreveu um pouquinho mais vale um pouquinho mais a nota. Para poder 
conhecer mais o aluno e também ajudar ele com a nota. Nãos exatamente, ah!Ele não colocou 
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tudo aquilo que eu pedi, mas ele colocou alguma coisa, para mim já é válido tá?! Então assim, 
o meu pensamento a respeito de avaliação seria isso aí. 
 
PESQUISADOR: e a última para essa etapa: vocês consideram positivo uma instituição ter 
uma padronização de avaliação como nós temos aqui, que tem nessa escola, por exemplo; é 
obrigatório ter uma prova com 10 perguntas, objetivas com gabarito, vocês consideram 
positivo uma instituição adotar esse procedimento, ou negativo? 
 
PROF FIRMINO: Eu acho negativo 
 
PROF GEOVANE: Eu acho negativo 
 
PROF FIRMINO: Eu acho válido como uma opção, por exemplo, agora no terceiro e quarto 
bimestre eu vou fazer uma coisa gameficada. Nas minhas aulas então eles vão ter a opção de 
escolher como eles querem ser avaliados. Então a prova eles são obrigados a fazer, por 
questão burocrática da escola e a primeira gameficação eles não iam ser obrigados a fazer. 
Iam ter a opção de fazer. Quem quer fazer a prova, quem quer fazer o vídeo, quem quer fazer 
o experimento, quem quer fazer a análise de gráfico, entendeu?! Ou quem quer fazer o 
desafio. Essa vai ser a minha avaliação gameficada, mas infelizmente a padronização te poda 
e uma das questões da gameficação é a correção, você corrige rápido, enquanto uma prova 
descritiva... (demora correção) 
 
PROF SOARES: Eu acho que avaliação é processual, por isso eu gosto de pegar os 
primeiros anos porque eu pego eles quando estão entrando e termino com eles no terceiro ano. 
Então você vai sabendo quem é cada aluno, por mais aluno que a gente tenha, a gente sabe 
quem é cada um. Então, a avaliação burocrática é quantitativa, não tem que fugir disso, mas 
tem que dar opção, dar oportunidade da gente fazer as qualitativas também. Então, quando 
você pergunta: a avaliação, por exemplo, de múltipla escolha tem que ser aplicada? Digo: 
olha, dependendo do que a escola estabelecer, acho que até deve sim porque lá fora mesmo, 
infelizmente é dessa forma. É Enem, é vestibular, qualquer tipo de prova, nesse caso. O que 
no meu caso é muita interpretação de texto e eles têm muita dificuldade em relação a isso, 
mas a gente tem que saber também que, por exemplo, a minha disciplina são três avaliações e 
essas três avaliações ao podem se dar somente em três provas de múltipla escolha, nem 
dissertativas. Elas podem vir com outras formas de avaliação, uma vez que eu tenho diversas 
habilidades e competência pra avaliar, que um aluno tem e que outro não tem. É o caso, por 
exemplo, das atividades que a gente faz na sala. Tem uma atividade que eu fiz na sala que é 
um seminário. É uma avaliação! Não é uma avaliação? Nesse seminário todos tinham que 
estudar o capítulo todo, não tinha tema. Os temas eram divididos, mas eles não sabiam os 
temas e eu sorteei no dia. Eles quase morreram. Foram reclamar na direção, mas por quê? Aí 
eu expliquei pra eles: é verdade ou não é meninos, quando vocês fazem os trabalhos pra 
explicar na frente da sala vocês dividem os temas, aí vocês ficam doido pra um faltar pra 
colocar a culpa nele. Daí eu pergunto e vocês não aprendem nada. Assim vocês vão 
aprendem, por mais que seja difícil. Aí você acaba com aquele medo de avaliação que o 
professor vai ferrar. Eu não vou ferrar ninguém aqui. A gente vai debater e vai ver quem sabe 
falar e quem não sabe falar. Quando você sabe, você quer falar, você quer mostrar que 
aprendeu. Por mais que você tenha lido e não entendido, você quer falar: professor, eu não 
entendi! Porque uma coisa é você chegar e não saber sobre o assunto e ficar com medo de 
perguntar por que não sabe nada. Agora, uma coisa é você ter estudado, não estar entendendo 
e você quer aprender. E eles entenderam isso aí. Aconteceu um debate, eles viram que 
ninguém queria matar ninguém e o debate acontece. Um tem mais dificuldade de falar que o 
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outro, mas é legal porque o outro ajuda. Aí eles não ficam competindo um com o outro. Então 
é um tipo de avaliação e depois vem a prova, que também você não pode não dar a prova 
porque lá no Enem vai ter a prova. 
 
PROF HILDA: Era isso que ia falar... Por mais que não seja o ideal, é uma coisa que a gente 
não consegue romper de uma vez. Eu, por exemplo, não posso deixar de dar uma avaliação 
porque lá no Enem ele vai pegar uma questão de história, lá elas são gigantes, com textos 
enormes, com alternativas onde todas estão corretas (rs) e que eles têm que identificar qual se 
adéqua à pergunta que foi feita. 
 
PROF FIRMINO: Pois é, mas acontece que a gente continua o professor antigo. Como disse 
o Prof Geovane: A gente quer cobrar do aluno o que a gente sabe. A gente não dá espaço pra 
ele mostrar o que ele sabe. 
 
PROF ARIANE: A gente está preparando somente pra fazer o Enem. 
 
PORF SOARES: Mas isso daí é somente uma avaliação. Tem que pensar que é uma 
avaliação. Uma só! 
 
PROF FIRMINO: E essa questão do vestibular é uma coisa que tem que desmistificar 
porque assim: colégio público não coloca 1% na Universidade, agora com o Enem melhorou 
um pouquinho (rs). Isso quer dizer o seguinte: de cada 100 alunos que estudam em escola 
pública, apenas 1 ou 2 vão entrar na Universidade. Aqui mesmo, no Maria da Glória, eu já fiz 
um levantamento de quem vai fazer vestibular em uma turma do terceiro ano. Tem 7 alunos e 
eu sei daqueles 7 alunos que quem vai são uns 2. Só que tu pegar toda tua aula e direcionar 
focado nisso aí... 
 
PROF HILDA: Não é assim... 
 
PROF FIRMINO: Pois é, mas quando a gente faz a avaliação não são as competências e 
habilidades. Tu ta avaliando a habilidade do aluno. 
 
PROF SOARES: Eles têm diversos tipos (de habilidades) 
 
PROF MARIANA: É por isso que daí tu dá a oportunidade de quem quer seguir isso de ter 
porque não ter também deixa ele de fora. Ele tem esse interesse. Aí vai de o professor saber o 
intermédio de juntar outras avaliações de outras formas, descritiva, relatórios... 
 
PROF SOARES: Tem outro problema que vem em cima disso que é, fora da escola, o 
sentido didático e pedagógico de ensino e aprendizagem é que, de um tempo pra cá, a gente 
começa ser cobrado a avaliação institucional. A gente não tinha esse tipo de avaliação. Agora, 
lá da Gerência de ensino estão cobrando: quantos que estão terminando o ensino médio, não 
querem saber qualidade, querem saber de quantidade. Daqui a pouco é assim: quantos do 
Maria da Glória estão conseguindo alcançar a média X do Enem? E isso vai refletir, por 
exemplo, não no qualitativo e sim no quantitativo. 
 
PROF FIRMINO: Vocês viram que a avaliação do ensino médio é matemática e português 
na Prova Brasil. Por isso que esse novo ensino médio vai ter carga horária maior porque eles 
estão copiando o que os Estados Unidos fizeram na década de 70. Eles acharam que o 
problema deles era língua Inglesa e matemática e transformaram praticamente 70% e 
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realmente os resultados depois de 10 anos foram excelentes. Ciências humanas não 
progrediram. O culpado era o professor de matemática e de inglês. 
 
PROF MARIANA: Olha! Eu vou dizer pra ti uma coisa, um exemplo do ano passado. Ano 
passado dei aula para os nonos anos, eles tinham a Prova Brasil. Me perguntaram: professora 
tu pegou o 9º ano? Eu falei: peguei, por quê? E me disseram: tu teve coragem porque esse ano 
é a Prova Brasil pra eles e, se eles não forem bem, tu vai ser morta, executada... A culpa vai 
ser tua. Eu falei assim: como? A culpa vai ser minha? (rs) Um professor de matemática me 
falou isso aí eu pensei: Ah! Pelo amor de Deus! 
 
PROF FIRMINO: Mas esta é a avaliação institucional que o PROF SOARES falou. Eles não 
vão ver o professor, eles vão ver a escola. 
 
PROF SOARES: E só mais uma coisinha. E quando chegar, por exemplo, o valor da verba 
que virá pra escola passar a ser quantificada pela aprovação dos alunos? 
 
PESQUISADOR: Essa é a próxima pergunta dentro deste eixo. Para que servem as 
avaliações? Podemos pensar na avaliação escolar, na institucional... Para que servem as 
avaliações? Pra quantificar verba? 
 
PROF SOARES: É, e aí? Tem diretores que falam assim: você vai reprovar? E já aconteceu 
aqui, não é? Vocês vão reprovar alunos no 3º ano? Como assim? 
 
PROF GEOVANE: Isso é bem comum nos conselhos de classe. 
 
PROF FIRMINO: Aí que tá PROF SOARES. O reprovar... Reprovar por quê? 
 
PROF HILDA: Por que se a gente for refazer todo o nosso conceito de avaliação, a 
reprovação perde também o sentido. 
 
PROF MARIANA: Pensa bem. A gente tá trabalhando com a recuperação paralela, então tu 
tá desenvolvendo uma atividade com o aluno, automaticamente vai influenciar na nota. Não 
vai atingir quem? O aluno que não quer, o aluno que não faz e o aluno que não vem. Esse 
aluno que não vai atingir nada porque se tu dá uma recuperação paralela que influencia na 
nota e ele consegue avançar, então se ele era um aluno 3,0 ele passou pra um aluno 6,0. Se ele 
não conseguiu, o que a gente teria que, teoricamente, fazer? Oportunizar mais uma atividade 
que pudesse recuperar. Como é que essa criatura não vai atingir com tudo isso? 
 
PROF FIRMINO: Por mim, não tem que ter reprovação. Até porque o ensino médio não é 
mais meritório, diferentemente do ensino fundamental que é meritório, ou seja, tu precisa 
saber aquilo ali, senão não pode passar pra frente. A grande reforma que deveria existir é no 
ensino fundamental e não no ensino médio. Nosso problema é do aluno que vem de lá. O 
ensino médio não serve mais absolutamente pra nada, a não ser fazer o vestibular. Se você 
quiser comprar o certificado aqui no centro de Balneário Camboriú o dia que você fizer 18 
anos, tu vai ali e compra o diploma. Ou se tu é autodidata, tu faz a prova do Enem, se tirou lá 
uma nota você consegue o diploma. 
 
PROF HILDA: Isso caiu, mas tem o ENCCEJA que é a mesma função. 
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PROF FIRMINO: Veja bem! O aluno tinha que ir com a nota que tirou no bimestre. Vai sair 
do colégio com esse currículo. 
 
PESQUISADOR: Deixa tentar voltar... Pra que serve a avaliação? Vamos pensar na sala de 
aula, depois expandir. 
 
PROF FIRMINO: Hoje, como está sendo colocada, serve pra quantificar. 
 
PROF INGRID: Só pra quantificar. 
 
PROF HILDA: Pra quantificar. 
 
PROF SOARES: Pela leitura que tá sendo colocada aqui, vai simplesmente quantificar. A 
avaliação das questões burocráticas, mas o que é a avaliação para o PROF SOARES? É 
diferente, como você trabalha avaliação? Eu trabalho pra escola que quer quantificar, agora o 
meu processo de avaliação é de outra forma. 
 
PESQUISADOR: A avaliação pode servir para o professor se avaliar? 
 
PROF ARIANE: Também. 
 
PROF GEOVANE: Também. 
 
PESQUISADOR: No sistema como vocês trabalham com os alunos, a avaliação serve pra 
isso? 
 
PROF GEOVANE: Serve também. 
 
PROF FIRMINO: Eu já fiz. Hoje eu não faço porque não dá mais tempo. Todas as provas eu 
fazia uma estatística pra ver qual é o índice de acertos em cada questão. A questão 7 e 8 foi 
25%, então o problema está ali. Vamos voltar pra ver qual é a dificuldade e aí sim, compor 
uma nova avaliação baseada no que a maioria teve dificuldades. Só que com 20 turmas, fazer 
isso aí, não dá tempo. 
 
PROF GEOVANE: Nós temos a recuperação também, mas se não retomar o assunto 
novamente e esclarecer aquelas dúvidas, é um faz de conta.  
 
PESQUISADOR: Dado tudo o que vocês falaram, em uma resposta mais concisa, para que 
serve a avaliação? 
 
PROF ARIANE: Classificar. 
 
PROF GEOVANE: No meu pensamento é pra ver se o aluno atingiu um nível de 
conhecimento. ´ 
 
PROF FIRMINO: Pra quantificar o nível de conhecimento. 
 
PROF INGRID: É! Pra quantificar o nível de conhecimento que ele adquiriu. 
 
PROF GEOVANE: É um parâmetro isso aí. 
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PROF MARIANA: Tem algumas atividades que você faz e ainda consegue verificar aquilo 
que o aluno conseguiu absorver daquilo que tu tá passando.  Só que lá no final de todo o 
processo, vai existir uma nota né?! Então a nota é o que quantifica. Mas eu acho que a gente 
consegue, por mais que seja exigida uma nota, a gente consegue verificar o progresso, por 
exemplo, de uma maneira geral de uma turma, não talvez especificamente um por um porque 
não tem como, mas a gente sabe o aluno. Eu tenho alunos que eu trabalhei no 1º ano, trabalho 
no 2º e, se tudo der certo, ano que vem pego eles no 3º, ou seja, eu sei que eu vou ter que 
fazer uma explicação um pouco diferente pra ele porque a gente consegue observar isso. Esse 
produz de um jeito, aquele outro de outro, aqui eu posso puxar firme, aqui eu tenho que ir 
mais assim... Então eu acho assim, esse processo todo ele vai finalizar numa quantidade, vai 
ser quantificado, mas acho que a gente consegue observar o desenvolvimento da 
aprendizagem do que a gente tá trabalhando dentro da sala de aula sim. 
 
PESQUISADOR: Tá! Então finalizamos o primeiro eixo. Foi bem bom. Dados bem 
interessantes e agora o próximo é sobre a aprendizagem de estudantes com deficiência 
intelectual. 
 
 
EIXO 2: APRENDIZAGEM DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL 
 
PESQUISADOR: A ideia aqui é compreender como vocês entendem o processo de 
aprendizagem de estudantes com deficiência intelectual. Claro que precisamos considerar que 
cada um é cada um, mas a ideia é fazer um parâmetro geral de como eles aprendem. Como 
vocês conseguem perceber isso? 
 
PROF FIRMINO: Eu não consigo! (perceber como eles aprendem) 
 
PROF SOARES: Eu também não. 
 
PROF FIRMINO: Não consigo porque a interação é pouca. Eu acho que o papel do 2º 
professor precisa ser revisto. Parece que um fica jogando pro outro quem tem que fazer a tal 
da prova adaptada. Não é que eu não queira fazer, mas quem conhece as condições do aluno é 
o 2º professor. Não é só aqui. Eu vejo que em todos os colégios o 2º se preocupa em copiar a 
matéria. Ele nem precisava ter caderno. Se ele tem essa habilidade, ele tem que aprender de 
outra forma... E essa habilidade quem tinha que desenvolver era o 2º professor porque, em 
tese, ele sabe as facetas daquela condição do aluno. Se o 2º professor disser que com uma 
figura, ele vai entender melhor. Ele (o 2º professor) tem que me dizer isso. “Professor, se você 
montar um quebra-cabeça pra ele, ele vai entender melhor”. Tá! Então me ajuda pensar como 
montar o quebra-cabeça. Acho que esse é o papel do 2º professor. 
 
PROF SOARES: O que o Firmino tá falando é o seguinte. Tive um aluno com deficiência 
intelectual que trabalhei por 3 anos. Foram 3 anos, 2 vezes por semana, e eu só fui entender 
ele no meio do 2º ano. Por mais que ele gostasse muito de mim, me adorava, e isso trouxe 
uma afinidade muito grande na nossa relação, você só vai entender se vai ou não vai, depois 
do 2º ano, né? Por causa dessa falta de contato que o Prof Firmino tava falando. Aí você pega 
um menino com TEA, cada um é de um jeito. Como é que você vai trabalhar no 1º bimestre a 
avaliação? Aí você vai pra outra sala, aí é outro tipo de deficiência. 
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PROF ARIANE: Mas é o que eu falo! Nós deveríamos então ter, assim como o 2º professor 
tem, formações e cursos pra trabalhar com determinada deficiência. Então nós também 
devíamos ter. Eu não consigo nem perceber a evolução do meu aluno. Porque tu não sabe. Tu 
não sabe se dentro daquela deficiência até onde ele vai. Se eu soubesse até onde ele vai, 
saberia se ele tá desenvolvendo ou não. 
 
PROF FIRMINO: A melhor aluna de física que eu tive até hoje foi uma menina que tinha 
deficiência auditiva e é aí que aparece o trabalho do 2º professor. Como essa menina 
entendia? Pelo que a 2º professora explicava pra ela. 
 
PROF INGRID: Esse é meu 2º ano nessa turma que tem a aluna que deficiência intelectual. 
Este ano é que estou começando a perceber até onde ela pode ir. Quer dizer, agora que tô 
começando perceber. Um ano e meio pra perceber. 
 
PROF SOARES: A 2º professora deve perceber muito mais pelo convívio diário. 
 
PROF INGRID: Eu vou lá 2 vezes por semana e atendo 40 mais e mais eles. 
 
PROF GEOVANE: Se pegar uma sala com 30 alunos com aquelas características razoáveis, 
aí você pega um aluno com uma defasagem. Como é que você vai acompanhar aquele aluno 
pra ele ter um aprendizado igual aos demais? Você sozinho? Tendo que dar conta de 30? 
Impossível isso! 
 
PROF INGRID: Impossível! 
 
PROF GEOVANE: Pra dar um exemplo, você pegar uma orquestra com músicos habituados 
a tocar. Você coloca um músico que não acompanha, como é que vai fazer? Só se você 
reduzir os outros, igual aquele, pra ficar igual. 
 
PESQUISADOR: A ideia do meu projeto de pesquisa era justamente pegar os professores 
titulares pra sentir a percepção de vocês. Por isso não tem nenhum 2º professor aqui, que seria 
o especialista. Essa era justamente a ideia. 
 
PROF HILDA: Então, também é meu 2º ano com essa turma. É minha primeira turma com 
aluno com deficiência intelectual. Ano passado lembro que era uma incógnita. Não tinha 
muita ideia do que fazer e nem a 2ª professora da época tinha. A partir de quando eu sentei 
com a 2ª professora e pedi ajuda pra entender a aluna, vi que ela fazia uma leitura boa, mas 
tinha dificuldade pra escrever. Então nessa turma eu faço um processo inverso do que eu faço 
nas outras turmas. Primeiro dou aula expositiva, explico e o resumo que eu passo pra eles é 
em tópicos bem curto. Mas foi uma adaptação que eu fiz depois de 6 meses e agora que está 
se efetivando porque eu já estou no 2º ano com eles. Então, eu também não consigo entender 
como que funciona (a aprendizagem deles). É uma coisa que eu fui descobrindo ali no dia a 
dia. 
 
PROF MARIANA: É muito difícil porque tu não consegue ter o tempo na sala de sentar no 
lado dele e ver como é que funciona o processo. Por exemplo, tu pode até dar uma avaliação e 
ver o que eles conseguem desenvolver ou não. Vou dar as 4 operações básicas e vou ver quais 
eles vão conseguir fazer... Ah! Consegue somar, consegue multiplicar, o inverso não vai! 
Então ali tem alguma coisa. Mas é aquela avaliação que tu não viu como ele fez, de que 
maneira ele construiu aquilo... Por que a gente não tem essa disponibilidade de tempo pra 
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isso. Se nós tivéssemos, por exemplo, em vez de ter 18 turmas, pra cada aluno especial eu 
ganho uma aula pra vir no contraturno pra dar uma aula, só eu e ele sentado ali, aí tenho 
certeza que eu conseguiria analisar de outra maneira. Assim (da forma que está) só sei 
basicamente o que eu consigo conversar com o 2º professor. E quando o aluno tem o 2º 
professor eu tenho que adivinhar o que ele tá conseguindo fazer ou não. 
 
PROF SOARES: E isso que a gente tá falando é de uma aluna específica, com deficiência 
intelectual, que é diferente de um deficiente visual ou de um deficiente auditivo. Aí são outras 
questões que torna mais fácil porque a gente ainda consegue quantificar. Agora com TEA ou 
deficiência intelectual, cada um é de um jeito. É complicadíssimo! 
 
PROF GEOVANE: Eu fui fazer uma prova com essa turma e sentei com a aluna pra ler, aí 
observei que ela não tem condição de interpretar isso. Não tem! Perguntei: o que você achou 
disso? Ela disse: não sei. Não vai! Não deslancha! Agora a pergunta que eu faço: como é que 
um professor que dá 40 horas aula vai estar dando atenção especial pra esses alunos? Não tem 
como! 
 
PESQUISADOR: Então vocês consideram que o sistema, especificamente a rede de ensino 
de Santa Catarina, não possibilita que o professor qualifique seu trabalho com esses alunos? 
 
PROF SOARES: Eu penso assim, com relação aos colegas de outros estados, Santa Catarina 
é pioneira nesse tipo de atividade de 2º professor. Esse ano, por exemplo, começa ser aplicado 
no município de Santos (SP) porque foi estabelecida uma lei. Os outros municípios em São 
Paulo tá sendo tipo formiguinha. 
 
PROF FIRMINO: Mas aqui não se cumpre, justamente, por causa da lei? Se não fosse lei, 
eles nem colocavam. 
 
PROF SOARES: Mas olha só, essa conquista, com relação à inclusão, ela não parte de 
políticas, ela parte da comunidade, da família. Tipo os Amigos dos Autistas, são eles, os pais 
que vendo a dificuldade de inserir seus filhos na escola, começam se mobilizar e aí começa 
pressionar o poder público, né?! Se for ver todas as histórias de inclusão é assim que 
funciona. 
 
PROF FIRMINO: Se não tivesse pressão o estado não colocaria. 
 
PROF INGRID: Não colocaria! 
 
PROF SOARES: A gente tem problemas com 2º professores porque foi colocado esse cargo 
e foi jogado. Então, de repente apareceu. Apareceram esses alunos, apareceu esse público e a 
gente não sabe lidar com eles. Precisamos aprender ainda. As coisas vão se modificando. 
Acontece que o governo ano passado queria tirar os 2º professores e colocar os cuidadores, 
que tem somente um curso específico, aí ia piorar a situação. Por que não foi colocado? Iria 
diminuir o gasto público. Quem fez a pressão pra não acontecer? A comunidade, os pais, 
professores. Precisa de tudo isso? Se não tiver estudos em universidade sobre esse assunto, 
essa discussão vai parar.  
 
PROF ARIANE: Não sei aqui nesta escola, mas em outras escolas que eu trabalhei é muito 
claro pro professor: “ele tem laudo, então a senhora não vai reprovar esse aluno”.  
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PROF HILDA: Se a gente tá refletindo sobre o papel da avaliação, nem ele, nem aluno 
nenhum tem que ser reprovado. A questão é: o que é que a gente tá fazendo? Acho que volta 
nessa questão: o que a gente tá querendo atingir? Qual é o nosso objetivo?  
 
PESQUISADOR: É! Pelo fato de padronizarmos, acabamos traçando os mesmos objetivos 
para todos. 
 
PROF SOARES: Aí eu pergunto: e se ele não consegue? Passo um conteúdo e ele não 
acompanha? Ele reprova. E aí?  
 
PESQUISADOR: O objetivo do professor deveria ser específico pra cada aluno. O professor 
deveria traçar um objetivo verdadeiro para o aluno. 
 
PROF ARIANE: Mas pra isso a gente precisava de autonomia, o que nós não temos. 
 
PROF INGRID: Principalmente tempo. 
 
PROF MARIANA: Por exemplo, um 8,0 que esse aluno tina não é o mesmo 8,0 que o outro 
aluno tirou. Só que dentro das possibilidades dele, ele produziu pra conseguir aquele 8,0. Só 
que quando ele vai com o histórico lá, ele tá com o 8,0 igual o 8,0 do outro. 
 
PROF HILDA: Exatamente!  
 
PROF SOARES: Aí depois sabe o que é o pior? Lá no ensino superior vão perguntar: como 
que o ensino médio passou esse menino? Aí a gente fala aqui no ensino médio: como é que 
ele passou no ensino fundamental?  
 
PROF GEOVANE: Nós temos as provas normais e as provas adaptadas. Esse 8,0 nunca vai 
ser igual ao outro 8,0. 
 
PROF ARIANE: Aí entra a nossa capacitação. Nós não temos isso! Nós não temos o 
conhecimento do que meu aluno de cada uma das deficiências pra saber até onde eu posso 
cobrar meu aluno. O que ele pode me dar? Como a gente vai avaliar? 
 
PROF MARIANA: Se esse aluno chegar ao ensino superior e tiver que cursar disciplinas de 
nivelamento pra ele aprender o básico, aí não pode. Por que ele tem o laudo. 
 
PROF HILDA: Vai ter que adaptar esse exame pra que ele possa fazer também. É a ponte 
que o Prof Soares falou. 
 
PROF FIRMINO: É preciso definir qual é o parâmetro que vai ser utilizado pra avaliar esse 
aluno. 
 
 
EIXO 3: PRÁTICAS AVALIATIVAS 
 
PESQUISADOR: Então agora a gente entra no 3º eixo: como você organiza suas práticas 
avaliativas em sua disciplina? 
PROF MARIANA: Eu tento colocar instrumentos diferentes. Uma prova nos moldes da 
escola com questões objetivas. Trabalho individual, em grupo, em dupla, desenvolvido na 
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sala, em casa. Eu tento mesclar pra não ficar só uma maneira de cobrar essa parte. Às vezes 
não tem um instrumento específico, mas o desenvolvimento de atividades em sala que pode 
gerar, lá no final, uma nota. Tento mesclar porque se o aluno não consegue de uma maneira, 
de repente ele consegue o conteúdo de outra. Então aquele que vai bem numa prova, na hora 
que ele tem que desenvolver todo o processo ele não consegue, ele trava. Então, são vários 
instrumentos que podem possibilitar o aluno demonstrar seu desenvolvimento de uma 
maneira diferente. Então quando eu consigo eu mesclo e de acordo com o tempo também. 
 
PROF HILDA: Bom, no caso de história, desde o ano passado, eu tenho feito um trabalho de 
tentar em prática em sala de aula, as teorias de aprendizagem de história. Existe, dentro da 
educação, uma área específica pra aprendizagem de história e um dos pressupostos é o 
trabalho com fonte. Aí também eu faço 3 formas de avaliações diferentes: aquela que a escola 
exige da objetiva, a dos exercícios feitos em sala e a 3ª que a aprendizagem de história com 
uso de fontes. Aí, geralmente eu mesclo nos bimestres a fonte, imagem, vídeo, texto ou fonte 
material. O que varia só é o tipo de documento. Então, com todas as turmas eu acabo fazendo 
isso. 
 
PROF INGRID: Eu também faço da mesma forma. Uma avaliação como a escola pede, mais 
uma que seria dissertativa porque eu consigo avaliar melhor com essa, é mais fácil de avaliar 
o aluno eu percebo e atividades em sala. Eu cobro atividades em sala valendo nota também 
porque é uma forma de fazer uma participação e saber quem é que está produzindo ou não.  
Acho que é a maneira mais correta e também dá mais oportunidade pra aquele que tem mais 
dificuldade acompanhar melhor. 
 
PROF ARIANE: Enquanto Arte, que é a que eu trabalho com essa turma, o meu trabalho 
com eles é um pouco mais facilitado que os professores que têm outra disciplina que requer 
mais leitura. Como é Arte, é mais facilitado né?! Aí tu conta a história daquele... Por exemplo, 
tu vai trabalhar determinada obra, determinado conteúdo, fica mais fácil trazer pro lado do 
desenho, expressar de outra forma. A gente trabalhou o Barroco nesta turma, em relação à 
menina (aluna referência) então eu trouxe pra ela as imagens e pedi que ela reproduzisse, 
fizesse uma releitura. Não com essas palavras, não dessa forma obviamente, mas de uma 
forma mais fácil pra ela, mas pra mim a avaliação nesta turma foi um pouco mais fácil por 
esta razão. A forma que eu avaliei foi mais através do desenho mesmo. 
 
PESQUISADOR: Então todos usam uma prova teórica objetiva? 
 
PROF FILOMENA: Eu busco seguir um pouco o que a escola pede, mas eu complemento 
com outras porque só assim eu posso avaliar quem tá entendendo ou não.  
 
PESQUISADOR: Prof Geovanefaz quantas provas? 
 
PROF GEOVANE: Eu faço geralmente 3 avaliações: 1 trabalho, de no máximo, 3 alunos. É 
um trabalho manuscrito, nada de imprimir, nada de colar, nada de email, tem que me entregar 
certinho dentro do prazo. Aí tem a prova nossa padronizada. Também tem as atividades que 
passo pra desenvolverem no caderno, assim a gente conhece melhor o aluno. Dá pra ver 
aqueles que consegue desenvolver com a tua explicação e aqueles que têm dificuldade e a 
dificuldade é grande. 
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PESQUISADOR: Então vamos para a próxima pergunta. Vocês falaram sobre as práticas 
avaliativas, são 2 ou 3 avaliações, sendo uma que a escola pede. Vocês incluem os alunos com 
deficiência intelectual nessas avaliações? Como? 
 
PROF MARIANA: As provas que são objetivas eu faço adaptada. Quando tem 2º professor, 
eu converso com ele pra verificar a melhor maneira de colocar essas questões. Quando não 
tem, faço da maneira que eu acho que deveria ser da compreensão do aluno. Nem sempre eu 
consigo fazer porque ele não consegue, às vezes parece que vai além do que ele consegue ou 
não é do jeito que eu deveria fazer porque, às vezes, vem em branco. Dentro das outras 
atividades, se precisar adaptar eu adapto e tem algumas atividades que, dependendo do 
contexto, que às vezes pode ser trabalhado em grupo e tudo mais, eles se inserem juntos e 
desenvolvem da maneira que eles conseguem contribuir. Posso falar de uma atividade? 
 
PROF MARIANA: Eu tenho um conteúdo de matemática que posso trabalhar de 2 formas: 1 
que ele vai desenvolver uma metodologia e a outra seria uma aplicação direta de fórmulas. 
Depende do tipo de problema, eu ainda prefiro a que não usa fórmula, mas aparece das 2 
maneiras então eu gosto que eles conheçam, tenham conhecimento que existe. Depois aparece 
em outro lugar que eles venham estudar e nunca viram. Então foi estudada a primeira forma, 
expus o conteúdo, fizeram prova e tudo. E a 2ª maneira, a gente viu as atividades, as maneiras 
de resolver as situações-problemas e aí eu fiz o seguinte, eu disse: eu preciso que a sala me 
apresente um trabalho, a sala tem que me apresentar um trabalho. Perguntaram: “mas nós 
vamos fazer grupo?” Eu disse: não sei! A sala precisa me apresentar 15 problemas, 5 de cada 
tipo. Todos os problemas têm que ser diferentes. Todos têm que ter o enunciado, o 
desenvolvimento, uma ilustração e aí vocês vão ter que montar um trabalho final que é um 
painel único. Vocês têm 2 semanas pra fazer e uma aula antes de vocês trazerem montados 
vocês vão ter pra pedir as orientações finais e o que tá faltando. Pode começar! Perguntaram: 
“Tá! E o que nós vamos fazer?” Falei: pode começar! Então o que eles fizeram?! Tiveram que 
organizar todo o processo. Quem ia pesquisar, quem ia desenvolver, quem ia fazer, quem ia 
produzir. Aí surgiram os líderes, surgiram os grupos e todas as salas tiveram metodologias 
diferentes. Isso que eu achei muito interessante. Esses alunos com essas dificuldades, com 
déficits (os alunos com deficiência) foram inseridos e participaram de alguma maneira onde 
eles ajudaram a buscar os problemas, ajudaram a montar as ilustrações, o desenvolvimento. 
Aí eles tiveram então que fazer todo o processo sozinhos porque a única coisa que eu orientei 
foi assim: vocês têm dúvida em relação à resolução de problemas me tragam que aí ajudo. 
Então dentro deste prazo, no dia, eles trouxeram todo o material. Eles tiveram uma aula, eu 
montei no fundo da sala o painel e eles tiveram uma aula pra organizar a maneira que eles 
queriam esse painel com apresentação dos problemas, das resoluções, das ilustrações. Depois 
eu perguntei se foi feito grupo, se foi tudo junto. Então nesta sala (da aluna referência) eles 
fizeram 3 grandes grupos e aí de cada grupo eu chamei um responsável e perguntei quem não 
participou e eles disseram: “esse não fez nada e aquele não fez nada”. Dois alunos não 
fizeram nada. Aí eu tive que fazer uma avaliação separada, de outra maneira que eles tiveram 
que fazer pra ter uma recuperação porque não fizeram o trabalho. Pra mim foi uma 
experiência que valeu muito mais que qualquer outro projeto porque eles tiveram que 
desenvolver liderança, autonomia, pesquisa, organização. As 6 salas de 2º ano que eu fiz 
apresentaram. Cada uma na sua maneira de organização e eu achei que foi espetacular. Eu 
pensei que não iria dar certo, que iria travar no meio do caminho. Aí cada aluno participou de 
uma fora.  Por que eu não posso avaliar assim? Claro que eu posso. 
 
PESQUISADOR: Se fosse fazer uma avaliação, cada um teria um objetivo diferente. Alguns 
organizaram, alguns fizeram a parte artística, outros fizeram a montagem das questões. 
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PROF MARIANA: Mas como eu trabalhei anteriormente as questões pro grupo todo, eles 
sabiam diferenciar porque essa questão é assim, porque aquela resolve daquele tipo... Aí vão 
falar: “Ah! Teve gente que não aprendeu o conteúdo porque só fez o desenho, só fez a parte 
da montagem do cartaz”. Claro que teve todo um trabalho anterior. Os trabalhos foram 
perfeitos. Como eu não vou dar 10,0 pra turma toda? 
 
PESQUISADOR: Além de que desenvolveram habilidades pra vida né?! 
 
PROF MARIANA: Mas eu nunca tinha feito isto. Foi a 1ª vez. Por isso que me surpreendeu. 
A gente acha que não vai dar certo. No começo eles enlouqueceram, mas saiu. 
 
PROF ARIANE: Às vezes a gente subestima nosso aluno. 
 
PROF MARIANA: Esse ano eu me realizei com essa atividade (risos de todos) 
 
PESQUISADOR: Em relação aos alunos com deficiência, você abriu outras formas deles 
participarem.  
 
PROF MARIANA: Sim. Eles participaram da maneira que eles conseguiram bem 
tranquilamente. Não teve problema nenhum. 
 
PESQUISADOR: Quem mais incluiu ou adaptou provas? 
 
PROF HILDA: No caso de história a prova é adaptada. Os testes são diferenciados pra eles e 
na hora dos exercícios em sala, eles contam com o auxílio da 2ª professora pra pesquisar no 
livro e no trabalho, como eu trabalho com fonte e elaboração do produto, por exemplo, no 1º 
bimestre a fonte era obra de arte que tivesse com tema a Revolução Francesa. O objetivo era 
um produto, o produto era a releitura. Aí eu perguntei pra eles o que eles se sentiam mais 
confortáveis em fazer e eles preferiram fazer uma análise da obra em si. Então eu dei certa 
liberdade de como eles iriam trabalhar com essa fonte. Mas só foi possível porque tem a 2ª 
professora ali intermediando isso porque ela que faz o meio de campo pra eu saber como que 
faz com esses alunos.  
 
PROF ARIANE: É a mediadora né?! Ela que faz toda essa mediação (a 2ª professora) 
 
PROF INGRID: A mesma coisa comigo. A participação da 2ª professora foi muito 
importante nas avaliações porque eu mostro pra ela e ela juntamente com eles faz a pesquisa. 
Ela sai da sala porque eles (os alunos com deficiência) se sentem mais confortáveis em outra 
sala. 
 
PROF FILOMENA: Eles sentem mais confortáveis no ambiente deles. 
 
PESQUISADOR: Então vocês colocam como fundamental o papel da 2ª professora na 
inclusão do aluno na avaliação? 
 
PROF INGRID: Na minha disciplina é fundamental. 
 
PROF GEOVANE: Essa nossa 2ª professora é ótima. 
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PROF MARIANA: Mas a gente já teve outros segundos professores que não rendia isso aí. 
Eles não conseguiam puxar isso pra que haja o desenvolvimento. Então o 2º professor pode 
auxiliar positivamente como negativamente. 
 
PROF SOARES: Se é difícil a relação do 2º professor com esses alunos imagina a gente! 
 
PROF ARIANE: É que pra um aluno especial a questão afetiva é muito importante. Tem que 
existir esse vínculo afetivo com o 2º professor porque ele tá ali do lado o tempo todo né?! Nós 
somos transitórios. Quando não tem essa questão afetiva mesmo, até mesmo nós com a turma, 
não flui! É terrível para o professor e pior ainda pros alunos. Imagina pra um aluno especial. 
 
 
EIXO 4: RELAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES E O 
PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 
PESQUISADOR: Então vamos para o último eixo. Vou direto pra pergunta de introdução 
que é: o que os resultados das avaliações indicam sobre o processo de ensino e aprendizagem 
dos estudantes com deficiência intelectual. De outra forma, o que o resultado dessa adaptação 
que vocês fazem ou aquela nota indica sobre o processo de ensino e aprendizagem que você 
teve com o aluno? Essa nota indica alguma coisa sobre esse processo? 
 
PROF GEOVANE: Eu acredito que a nota final pra esses alunos é facilitada, 
 
PROF ARIANE: Me frustra. Eu fico muito frustrada como professora, como educadora com 
ele (com alunos com deficiência intelectual) porque com os outros tu sabe que tem outras 
maneiras. Pode fazer uma recuperação, pode fazer uma recuperação da recuperação. Pode 
usar outra metodologia. Só que com aquele aluno especial tu não tem nem o preparo pra ficar 
bolando muitas estratégias diferenciadas. 
 
PESQUISADOR: Mas no final precisa gerar uma nota. 
 
PROF ARIANE: E é aí que entra nossa frustração. Tu recebe um aluno com laudo e já vem 
“ele tem laudo, não pode reprovar professora”. Então tu já parte do 6,0 (média para aprovação 
na rede estadual de SC). Não pode dar menos que isso. 
 
PROF GEOVANE: Não condiz com a realidade. 
 
PROF ARIANE: Não condiz com a realidade. A mim frustra. 
 
PROF INGRID: Às vezes é poderia até fazer uma prova que é a mesma dos demais, mas 
você não faz porque fica com medo de ele não conseguir.  
 
PROF ARIANE: Aí você pensa: vou fazer tão facinha essa prova e de repente ele 
conseguiria mais. Ou às vezes tu acha que ele tem capacidade pra mais e ele tem pra menos. 
 
PROF INGRID: Aí tu pensa: vou ter que dar o 6,0. 
 
PROF HILDA: No caso da aluna dessa turma, eu consegui ver a mudança. Eu elaborei uma 
prova parecida com a dos demais, só que não tinha textos grandes porque eu acho que ela tem 
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condição. Ela tirou 10,0. E vai com 10 no boletim. Esse 10,0 é verdadeiro. É uma conquista 
dela, não fui eu que dei. Não é uma avaliação mentirosa. Eu tenho certeza disso. 
 
PROF SOARES: Então isso daí que você está falando acontece hoje (no 2º ano) porque lá no 
1º ano não acontecia. A primeira prova que eu aplico eu não faço adaptada porque como eu 
vou fazer uma prova adaptada sem saber o que vem dele. Então eu dou a prova e aí você na 
prova se fez ou não fez na prova objetiva. 
 
PESQUISADOR: Alguém já chegou ao final do bimestre e deu uma nota que não era 
verdadeira pra ele poder prosseguir pro próximo bimestre ou pro próximo ano?  
 
PROF ARIANE: Já!  
 
PROF GEOVANE: Já! 
 
PROF MARIANA: Já! 
 
PROF HILDA: Já! 
 
PROF MARIANA: O aluno tem uma média 4,0 ou 5,0 e nem é tão real, aí quando chega lá 
no final “ah! Mas a capacidade dele é essa a limitação dele é essa, então passa com 6,0. 
 
PROF ARIANE: Esse é o máximo dele. 
 
PROF SOARES: não sei se vocês tiveram, mas eu tive alunos com deficiência visual que 
quando chegou pra mim eu disse: meu Deus! Como vou trabalhar? Aí chegou os TEA eu 
disse: meu Deus! Tá piorando (todos riem). Aí eu pensei: Nossa! Como era fácil trabalhar 
com o deficiente visual (risos) 
 
PROF ARIANE: No caso de surdos, se você tem o instrumento que faça a mediação, no caso 
a Libras, vai embora. 
 
PROF SOARES: A gente tinha aqui uma aluna que era cadeirante, tinha síndrome de down e 
tinha mais alguma coisa. Tava no 2º ano do ensino médio. Como você vai avaliar um ser 
humano desse jeito? Eu não faço ideia. Chegava dar angústia. Eu me perguntava: o que eu 
vou fazer? Não sei, eu dava nota. Dava nota. 
 
PROF MARIANA: Na minha disciplina. No trabalho que eu desenvolvi, ela vai com a nota 
que ela conseguiu na limitação dela. Claro que não vai dar pra comparar ela com outro aluno 
que tira 10,0 todo vida nas aulas. Mas é o que realmente ela produziu. 
 
PESQUISADOR: Mas lá no boletim aquele número dela (a média) e o de outra pessoa são 
iguais. 
 
PROF INGRID: Não tem diferença. Esse é o problema. 
 
PROF HILDA: Engraçado que quando você pega o embasamento teórico da proposta 
pedagógica de Santa Catarina, entra tudo isso, mas eles montam um sistema que não encaixa. 
É um número. 
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PESQUISADOR: Então chegamos à última pergunta que é: como qualificar o processo de 
ensino e aprendizagem e as avaliações dos estudantes com deficiência intelectual? O que dá 
pra fazer pra melhorar? 
 
PROF SOARES: Aí caramba! É difícil hein! A gente pergunta pra você que é o pesquisador 
(todos riem) 
 
PROF ARIANE: Tem que reestruturar todo o sistema. Teríamos que partir do zero porque da 
forma que são feitas as avaliações, nós estamos treinando o aluno pra fazer um Enem, um 
concurso. E infelizmente esse mesmo treino não consegue ser adaptado pro aluno com 
necessidade. Teria que ser feita uma reestruturação geral da forma de avaliar. 
 
PROF SOARES: A primeira fase da inclusão foi alcançada e muito bem alcançada, não 
podemos negar. Na nossa época nós não tínhamos contato com esse público e tínhamos um 
grande preconceito com essas pessoas. Hoje, esses alunos estão dentro da sala de aula e eles 
são pessoas normais como todo mundo. E são mesmo! Hoje você vê os alunos olhando com 
olhares diferentes do que a gente tinha lá naquela época. O processo de inclusão foi 
alcançado. Ponto. Primeiro passo foi dado. Segundo passo agora, dentro da educação, é como 
fazer? Como trabalhar o processo de ensino e aprendizagem? 
 
PROF ARIANE: Pra ver como é complexo. Porque eles foram inseridos, mas de que forma 
eles vão ser mantidos ali. 
 
PROF MARIANA: Eu penso que um dos pontos importantes seria justamente o professor ter 
um acesso mais próximo a ele. Como aquela ideia que eu dei. No contraturno ele vir no 
período em que ele tenha uma aula comigo pra eu conhecer o que ele produz ou o que ele não 
consegue. Aí ele vai ter um período com história, um com geografia... Pra que o professor 
consiga entender esse processo. Talvez não necessariamente sozinho com p professor. Talvez 
até junto com o 2º professor pra fazer um trabalho integrado. Deveria ter um tempo para isso. 
O professor é lotado de aula. Ele tem várias turmas. Ele tem vários alunos e ele não tem um 
momento de estar sentando. Eu tenho certeza que a produção seria muito mais do que a gente 
faz agora. 
 
PROF ARIANE: Aí seria uma avaliação qualitativa. 
 
PROF MARIANA: O professor precisa ter a oportunidade de conhecer o aluno e sua 
necessidade especial. A partir dali, ele vai conseguir desenvolver atividades. 
 
PROF HILDA: O ideal é se isso fosse com todos os alunos. Que fosse dedicação exclusiva. 
Com número de alunos em sala reduzido. Podendo trabalhar com projetos. 
 
PROF SOARES: São 3 professores que trabalham com esses alunos: somos nós, a 2ª 
professora e a professora do AEE. 
 
PESQUISADOR: Vocês percebem que a responsabilidade de lançar as notas no sistema 
recai sobre vocês? E aprovar ou reprovar o aluno também recai sobre vocês? 
 
PROF INGRID: A responsabilidade recai sobre nós e nós somos os que temos menos tempo 
e menos contato com esse aluno. 
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PROF ARIANE: E menos conhecimento. 
 
PROF GEOVANE: A maior incoerência nesse processo todo é que o primeiro passo da 
inclusão foi magnífico. Só que os graus de deficiência são diferentes e esses alunos são 
jogados todos da mesma forma numa sala de aula. E daí? Como vamos trabalhar com isso 
agora? Uns acompanham, são bons. Outros não têm como... 
 
PROF ARIANE: A atribuição da avaliação, no meu ver, deveria ser do 2º professor porque 
nós meu Deus! O que são 40 minutos gente? Dentro de uma sala de aula com 40 alunos? 
 
PESQUISADOR: E se existisse pra esse aluno a possibilidade de uma avaliação descritiva? 
 
PROF INGRID: Seria uma avaliação mais justa e real do que ele está alcançando e 
progredindo. 
 
PROF ARIANE: Essa avaliação deveria acompanhar esse aluno até o fechamento e ir ao 
histórico escolar dele. 
 
 
AGRADECIMENTOS 
 
PESQUISADOR: Bom! Então eu gostaria de agradecer vocês. Já estão fazendo parte da 
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DADOS DO PARECER 
 
Número do Parecer: 2.844.747 
 
Apresentação do Projeto: 
Este estudo tem o objetivo de analisar as concepções e os procedimentos adotados pelos professores na 
avaliação da aprendizagem de estudantes com deficiência intelectual no ensino médio. Esta é uma pesquisa 
qualitativa. Participarão da pesquisa, professores atuantes no ensino médio, em turma que tenha 
estudante(s) com deficiência intelectual em uma escola da rede pública estadual de ensino de Santa 
Catarina. Como fonte de coleta dados, além de um questionário que traça o perfil dos professores, será 
utilizada a técnica do grupo focal. Os dados coletados serão analisados pela técnica da análise de conteúdo 
de Franco (2008). As análises e discussões dos dados serão distribuídas em categorias e eixos analíticos 
procurando evidenciar as concepções e os procedimentos adotados pelos docentes na avaliação de 
estudantes com deficiência intelectual no ensino médio. 
 
Objetivo da Pesquisa: 
Objetivo Primário: Analisar as concepções e os procedimentos adotados pelos professores na avaliação da 
aprendizagem de estudantes com deficiência intelectual no ensino médio. 
Objetivo Secundário: Verificar as práticas avaliativas utilizadas pelos professores e como incluem nelas os 
estudantes com deficiência intelectual. 
 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
Riscos: os principais riscos decorrentes da pesquisa aos participantes estão relacionados a divulgação de 
informações, dados confidenciais e de imagem, entretanto, como afirmado anteriormente, os mesmos terão 
assegurados a confidencialidade, a privacidade e a proteção de seus dados e imagem. Também pode tratar-
se de risco as transcrições inexatas de suas entrevistas. Tais riscos serão minimizados pois, em alguma 
situação de imprecisão na audição dos áudios da entrevista, os pesquisadores se comprometem a procurar 
os participantes para sanar as dúvidas. Por se tratar de participação voluntária, não haverá nenhum tipo de 
compensação financeira ou remuneração aos participantes, contudo, é garantido o direito à indenização, 
nos termos da lei, e ao ressarcimento de despesas advindas de sua participação neste estudo, conforme o 
caso. Caso ocorra qualquer tipo de desconforto no decorrer da sua participação, esta poderá ser 
interrompida, podendo ou não continuar posteriormente. Além disso, os pesquisadores estarão sempre 
presentes para sanar eventuais dúvidas, bem como para dar o suporte necessário para minimizar possíveis 
desconfortos durante a realização da pesquisa. O processo não causará nenhum dano à sua integridade ou à 
sua instituição de origem, pois assegura-se o sigilo de sua participação. Serão tomados todos os cuidados 
para garantir um tratamento ético aos participantes. As dúvidas que possam surgir, antes e durante a 
pesquisa, serão respondidas pelos pesquisadores. Esclarecemos, ainda, que esta pesquisa não prevê 
qualquer gasto aos participantes e não será disponibilizada nenhuma compensação financeira adicional. 
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Para garantir a confidencialidade mencionada anteriormente os nomes dos participantes serão substituídos 
por códigos. A fim de evitar o risco de extravio dos materiais coletados, estes ficarão sob a guarda e 
responsabilidade das pesquisadoras responsáveis sendo apenas manuseado por estes. 
Benefícios: o desenvolvimento da pesquisa e os seus resultados implicarão em benefícios finais para a 
comunidade escolar, uma vez que contribuirão para análise e discussão sobre o processo avaliativo de 
estudantes com deficiência intelectual que frequentam o ensino médio da rede regular de ensino de Santa 
Catarina. Além disso, contribuirá, diretamente, para a formação e qualificação dos professores frente ao 
trabalho pedagógico com o aluno com deficiência intelectual incluso no ensino regular. Os dados coletados 
durante o estudo poderão ser apresentados em relatórios, reuniões, congressos ou publicações, sempre sob 
a garantia do anonimato de seus participantes. Os resultados alcançados serão apresentados à 
Secretaria de Estado da Educação de SC, como forma de contribuir para maior discussão sobre as políticas 
educacionais que envolvem os alunos com deficiência intelectual incluídos na rede de ensino. 
 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
O protocolo FOI classificado adequadamente entre as grandes áreas do conhecimento e entre as áreas 
temáticas especiais. 
O projeto FOI apresentado com clareza, objetividade, concisão, completude, fundamentação e adequação 
às normas do projeto (CNS 466/12, III-2). 
O projeto APRESENTA relevância social (CNS 466/12, III-1.d). 
Os recursos humanos e materiais, previstos no Projeto, GARANTEM o bem-estar do participante, sendo o 
pesquisador tecnicamente apto para desenvolver sua função na pesquisa. (CNS 466/12, III-2.h) 
Com relação a adequação metodológica e ética (CNS 466/12, III-2): 
O título ESTÁ claro e objetivo, expressando o que se pretende pesquisar. 
O resumo REFLETE os objetivos do trabalho, apresenta informações relativas à metodologia e resultados 
esperados. 
Os objetivos SÃO compatíveis com a proposta. 
O tipo de pesquisa FOI definido. 
HOUVE definição clara da população e da amostra, sendo que a delimitação ESTÁ de acordo com o tipo 
de pesquisa escolhido. 
Os autores APRESENTARAM adequadamente as etapas preliminares de pesquisa (CNS 510/16, Art.2º 
item XII). 
Os procedimentos de coleta de dados FORAM adequadamente descritos e ESTÃO) adequados ao que se 
pretende investigar (CNS 466/12, III-2.e). 
Os instrumentos de coleta dos dados SÃO compatíveis ao método descrito. 
EXPLICA a forma como os dados serão estruturados a fim de extrair significado 
Prevê benefícios compatíveis com a proposta, e os INFORMA CLARAMENTE aos participantes da 
pesquisa. 
IDENTIFICA os riscos associados à pesquisa de forma adequada e os INFORMA CLARAMENTE aos 
participantes da pesquisa. 
PREVÊ medidas necessárias para evitar minimizar os riscos. 
A ponderação entre riscos e benefícios, ALCANÇA a relação de benefício máximo e de danos e riscos 
mínimos (CNS 466/12 III-1.b); 
DESCREVE a etapa inicial do Processo de Consentimento Livre e Esclarecido e a do esclarecimento ao 
convidado a participar da pesquisa conforme o item IV.1 da CNS 466/12 e as seções I e II do capítulo 3 da 
CNS 510/16; 
 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
APRESENTA CRONOGRAMA das etapas do protocolo. 
APRESENTA o ORÇAMENTO, e define que o financiamento É PRÓPRIO. NÃO APRESENTANDO 
conflito de interesse. 
APRESENTA o CURRÍCULO do pesquisador, SENDO compatível com a responsabilidade que o 
protocolo exige. 
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APRESENTA FOLHA DE ROSTO devendo estar assinada pelo diretor do Centro responsável pelo curso e 
pelo professor orientador. 
APRESENTA TERMO DE ANUÊNCIA da instituição coparticipante. 
APRESENTA TERMO DE ACEITE DA ORIENTAÇÃO, identificando que o pesquisador responsável é o 
professor orientador. 
APRESENTA TERMO DE COMPROMISSO da equipe de pesquisa com a declaração de conformidade 
entre os documentos apresentados na plataforma. 
APRESENTA TCLE, sobre o qual tecemos os seguintes comentários (item IV.3 da CNS 466/12): 
CONSTA o número das páginas, acompanhados de sua localização relativa no documento. 
ESTÁ na forma de convite, UTILIZA linguajar adequado aos participantes da pesquisa; 
EXPLICA ao participante a necessidade de rubricar a via na qual não consta o local para a assinatura do 
participante; 
DISPONIBILIZA uma via do TCLE aos participantes do estudo; 
ESCLARECE que a participação é voluntária; 
ESCLARECE que o participante tem o direito de sair do estudo a qualquer momento sem qualquer prejuízo 
e sem necessidade de exposição de motivos; 
ESCLARECE os objetivos da pesquisa; 
DEFINE quais são os deveres dos participantes da pesquisa, 
INFORMA os riscos associados à pesquisa, 
ESCLARECE quais as medidas que serão adotadas a fim de minimizá-los. 
PREVÊ a devolutiva dos dados diretamente aos participantes da pesquisa, somente as instituições 
envolvidas; 
RESSALTA os benefícios relacionados à realização da pesquisa ou quando apropriado informa claramente 
ao participante que não ha previsão de benefícios diretos; 
ESCLARECE ao participante que não haverá nenhum tipo de compensação financeira por aceitar a 
participar do estudo; 
GARANTE ao participante de pesquisa o direito a indenização, nos termos da lei; 
GARANTE ao participante de pesquisa ressarcimento, quando apropriado. 
INFORMA que manterá sigilo sobre os dados e anonimato dos envolvidos (CNS 466/12, III-2.i); 
DEIXA CLARO que o participante poderá indagar ou esclarecer duvidas a qualquer momento e 
DISPONIBILIZA o telefone e e-mail de contato com o pesquisador responsável e dos demais 
pesquisadores envolvidos. 
INFORMA claramente ao participante a disponibilidade do CEP/UNIVALI para solucionar dúvidas e/ou 
acolher denúncias. 
 
Recomendações: 
não há 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
O protocolo está APROVADO, por estar em acordo com as prerrogativas éticas exigidas nas resoluções 
CNS 466/12 e suas complementares. 
 
Considerações Finais a critério do CEP: 
Recomenda-se manter o CEP informado, sempre que houver mudanças no protocolo, por meio de 
submissão para análise da Emenda de protocolo, bem como solicita-se apresentar o Relatório final logo 
após o término do Projeto. Conforme Resolução CNS 466/12 VII. 13 cabe ao CEP: d) acompanhar o 
desenvolvimento dos projetos através de relatórios anuais dos pesquisadores. 
 
Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
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Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁ
SICAS_DO_P 

26/07/2018  Aceito 

do Projeto ROJETO_1135353.pdf 09:02:36  
Outros Carta_de_Resposta_as_Pen

dencias_Re 
26/07/2018 Regina Celia Aceito 

 visada.pdf 08:59:04 Linhares Hostins  
TCLE / Termos de TCLE_Revisado.pdf 26/07/2018 Regina Celia Aceito 
Assentimento /  08:53:22 Linhares Hostins  
Justificativa de     
Ausência     
Projeto Detalhado /Brochura 
Investigador 

Projeto_Detalhado_Apos_P
arecer.pdf 

26/07/2018 
08:52:54 

Regina Celia Linhares 
Hostins 

Aceito 

Declaração de 
Instituição e 
Infraestrutura 

Autorizacao_Gerencia_de_
Ensino.pdf 
 

29/06/2018 
11:47:52 

Regina Celia 
Linhares Hostins 

Aceito 

Aceito 

Outros Autorizacao_Fiel_Guardiao
.pdf 

29/06/2018 
11:46:56 

Regina Celia 
Linhares Hostins 

Aceito 

Outros Levantamento_Perfil_Profe
ssores.pdf 

29/06/2018 
00:45:16 

Regina Celia 
Linhares Hostins 

Aceito 

Outros Roteiro_Grupo_Focal.pdf 29/06/2018 
00:44:28 

Regina Celia 
Linhares Hostins 

Aceito 

Folha de Rosto Folha_de_Rosto.pdf 25/06/2018 
16:55:50 

Regina Celia 
Linhares Hostins 

Aceito 

Outros Termo_de_Aceite_Orientad
or.pdf 

25/06/2018 
16:51:58 

Regina Celia 
Linhares Hostins 

Aceito 

Declaração de 
Instituição e Infraestrutura 

Termo_de_anuencia_coleta
_de_dados_ 
seres_humanos.pdf 

25/06/2018 
16:45:34 

Regina Celia Linhares 
Hostins 

Aceito 

Declaração de 
Manuseio Material Biológico / 
Biorepositório / Biobanco 

Termo_de_utilizacao_de_d
ados_seres_ 
humanos.pdf 

25/06/2018 
16:45:02 

Regina Celia 
Linhares Hostins 

Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

Termo_de_Compromisso_
Equipe.pdf 

25/06/2018 
16:44:34 

Regina Celia 
Linhares Hostins 

Aceito 

Declaração de 
Instituição e Infraestrutura 

Autorizacao_Instuticao.pdf 25/06/2018 
16:43:58 

Regina Celia Linhares 
Hostins 

Aceito 

Cronograma Cronograma_de_atividades
.docx 

20/05/2018 
12:37:40 

Regina Celia 
Linhares Hostins 

Aceito 

 
Situação do Parecer: 
Aprovado 
Necessita Apreciação da CONEP: 
Não 
 

ITAJAI, 26 de Agosto de 2018 
 

 
Assinado por: 

Mark Anderson Caldeira (Coordenador) 

 
 


