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RESUMO 

 

A avaliação da aprendizagem direcionada a alunos com deficiência é uma ferramenta de 

fundamental importância no processo de ensino e aprendizagem, norteadora de um processo 

de transformação educacional. Outrossim, por compreender as especificidades dos educandos, 

possibilita que as ações avaliativas sejam realizadas assertivamente. Todavia, as práticas 

avaliativas ainda se encontram fixadas na pedagogia do exame, abrangendo avaliações de 

natureza pontual e estática que enfatizam as notas. Dessa forma, é imprescindível investir em 

uma avaliação inclusiva, visto que o enfoque passa a ser na potencialidade e na capacidade do 

indivíduo, ao invés da ênfase nas peculiaridades da sua deficiência. Assim, a presente 

pesquisa teve, como objetivo geral, realizar uma investigação sobre a prática de avaliação da 

aprendizagem realizada junto aos alunos com deficiência matriculados em cursos de 

graduação e pós-graduação da Faculdade de Economia, Administração, Atuária, 

Contabilidade, Secretariado Executivo e Finanças (FEAAC) da Universidade Federal do 

Ceará (UFC). Especificamente, objetivou-se: i) conhecer os processos e as possibilidades 

vivenciadas por alunos, professores e coordenadores de curso na avaliação da aprendizagem 

dos alunos com deficiência; ii) identificar as condições de acessibilidade referentes às práticas 

avaliativas; iii) reunir contribuições de alunos, professores e coordenadores de curso para uma 

prática inclusiva de avaliação de aprendizagem. Para esse propósito, foi realizada uma 

pesquisa de natureza qualitativa, na forma de estudo de caso. Os instrumentos utilizados para 

a coleta de dados foram a entrevista semiestrutura e o questionário. Foi realizada uma análise 

de conteúdo dos dados coletados. As amostras foram compostas por 14 sujeitos, ao total, 

sendo 3 coordenadores, 4 professores e 8 discentes, ressaltando-se que um dos professores 

pesquisados é também coordenador de um dos cursos. Os resultados revelaram que não 

existem adaptações para avaliar o aluno com deficiência. Constata-se que as mudanças 

realizadas ainda são primárias em relação ao que seria necessário. Nesse sentido, sugere-se 

que os professores sejam informados com antecedência sobre a presença de alunos com 

deficiência em sala de aula, para que possam ser efetivadas estratégias de inclusão desse 

alunado na universidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação da aprendizagem. Pessoa com deficiência. Avaliação 

Inclusiva.  
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ABSTRACT 

 

Assessment for disabled people is an extremely important tool at teaching-learning process, 

leading to educational transformations. Likewise, by understanding the students' limitations, it 

is possible to put into effect assertive practices of assessment. However, the practices of 

assessment are still based on a pedagogy of exam, including punctual and static tests where 

grades are emphasized. Thus, it is indispensable an inclusive assessment, with focus on the 

individual's potentiality and capacity instead of the emphasis on the limitations caused by a 

disability. The main purpose of the current research was to accomplish an investigation about 

the practice of assessment for disabled students registered in graduate and postgraduate level 

courses of Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade, Secretariado 

Executivo e Finanças (FEAAC) da Universidade Federal do Ceará (UFC). Specifically, this 

study aimed: i) knowing the processes and possibilities lived by students, professors and 

coordinators regarding assessment for disabled students; ii) identifying the accessibility 

conditions concerning the practices of assessment; iii) gathering contributions of students, 

professors and coordinators for an inclusive practice of assessment. Thus, a qualitative 

research was accomplished, as a case study. The semi-structured interview and a 

questionnaire were used as instruments for data collection. A content analysis of the collected 

data was accomplished. The samples were composed by 3 graduate level course‟s 

coordinators, 4 professors and 8 disabled students; 14 subjects altogether. One of the 

professors is also a coordinator of one of the courses. The results revealed the lack of 

modifications concerning the assessment for disabled students. There are some changes but 

they are still insufficient. Thus, suggestions were presented so that the professors of the 

institution were previously informed about the presence of disable students at the classroom, 

as an initial step toward effect strategies of inclusion at the university. 

 

Key-words: Assessment. Disabled people. Inclusive assessment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Pensar na Educação, em geral, nos alunos, nas alternativas pedagógicas e nas 

travessias que vêm se configurando nos remete a refletir sobre a inclusão das pessoas com 

deficiência
1
 nos mais variados níveis de ensino. As políticas educacionais brasileiras apontam 

nessa direção e novas proposições surgem para o contexto da aprendizagem formal, a fim de 

se entender como realizar mudanças significativas no cotidiano educacional.  

As instituições de ensino ainda enfrentam, na atualidade, significativas 

resistências quanto à consolidação de um atendimento apropriado às necessidades 

pedagógicas das pessoas com deficiência. O educador, na ausência de uma formação básica 

ou continuada sobre a temática, sente-se despreparado e desconfortável diante dessa situação. 

Em seu despreparo, não raro se exime dessa responsabilidade e não consegue perceber as 

pessoas com deficiência com as especificidades educacionais que apresentam. Por vezes, 

alegam não ser o aluno de sua responsabilidade ou, em sua insegurança, valem-se do discurso 

da igualdade para todos, justificando a ausência de estratégias diferenciadas para esse 

alunado. Nessa perspectiva, urge pensar a formação do professor universitário para atender à 

demanda de uma Educação Especial
2
 na perspectiva inclusiva.   

Diferente da prática de integração, adotada no Brasil, na década de 1970, a 

inclusão educacional tem em vista a participação de todos os alunos, numa estrutura que 

considera as características, os interesses e as particularidades de cada um. A inclusão deverá 

valorizar as diferenças individuais e tem por objetivo propiciar alternativas para consolidar a 

formação como cidadão, especialmente no que diz respeito à aprendizagem (SASSAKI, 

1997).  

No contexto mundial, as décadas de 1960 e 1970 foram marcadas pela ideia da 

integração, que intencionava mostrar que as pessoas com deficiência eram capazes de 

desempenhar funções competitivas nas empresas. Nessa mesma época, as escolas e classe 

especiais se expandiam, mas somente as pessoas com deficiência consideradas mais capazes 

                                                           
1
 Pessoas com deficiência: aquelas que demonstram 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 (BRASIL, 2010c).  
2
 A Educação Especial é “uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades de 

ensino; realiza o Atendimento Educacional Especializado (AEE); disponibiliza os recursos e serviços e orienta 

quanto a sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do Ensino Regular” (BRASIL, 

2010a, p. 22).  
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eram aceitas nas escolas comuns. A integração ocorria de três formas pela inserção das 

pessoas com deficiência: i) que conseguiam, por méritos próprios, utilizar os espaços físicos e 

sociais, bem como seus programas e serviços, sem nenhuma modificação por parte da 

sociedade, sendo da mesma forma na escola; ii) que necessitavam de alguma adaptação 

específica no espaço físico comum ou no procedimento da atividade comum a fim de 

poderem conviver com pessoas sem deficiência; iii) em ambientes separados dentro dos 

sistemas gerais, de caráter segregativo (SASSAKI, 1997).  

Nenhuma dessas práticas de integração satisfaz os direitos das pessoas com 

deficiência. A integração pouco exige da sociedade em termos de modificações atitudinais, 

arquitetônicas, comunicacionais, instrumentais e metodológicas: aceita-se receber as pessoas 

com deficiência desde que estas sejam capazes de se adaptarem ao que está posto. Embora a 

integração tenha o seu mérito, pois apela contra a exclusão, demanda, com efeito, um esforço 

unilateral por parte da pessoa com deficiência. É falha, portanto, no sentido de que o próprio 

sujeito tem que se adaptar à realidade da sociedade. Na perspectiva inclusiva, ao contrário, a 

sociedade é responsável em promover essas adaptações para a pessoa com deficiência. Ainda 

assim é um processo de mão dupla, ou seja, a pessoa com deficiência também precisa se 

engajar no processo, envolver-se e comprometer-se, fazer valer os seus direitos, além da 

busca por melhorias. 

Alguns documentos internacionais (por exemplo, o Programa Mundial de Ação 

Relativo às Pessoas com Deficiência, em 1983, e as Normas sobre a Equiparação de 

Oportunidades para Pessoas com Deficiência, em 1994, ambos da Organização das Nações 

Unidas - ONU, e a Declaração de Salamanca
3
, em 1994, da Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura - Unesco) enfatizam o conceito de inclusão, 

colaborando para a conscientização da necessidade e urgência de mudanças sociais no que se 

refere a essa população. Os dois primeiros documentos tratam de todos os aspectos da 

atividade humana, incluindo a Educação, e o terceiro é dedicado à Educação Inclusiva.  Para 

incluir todas as pessoas, a sociedade deve ser modificada a partir do entendimento de que ela 

é que precisa ser capaz de atender às necessidades de seus membros (UNESCO, 1994). 

Tanto a integração quanto a inclusão, como processos sociais, são importantes. A 

integração ainda poderá dar suporte à inclusão nos casos em que haja resistência para esta, 

bem como nos casos em que não seja realmente necessária, nas situações em que a pessoa 

                                                           
3
  Declaração de Salamanca – Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas 

Especiais. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf>. Acesso em: 10 ago. 

2014. 
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com deficiência não precisa de modificações em seu meio físico e social. Em outras 

circunstâncias, a pessoa com deficiência não poderá participar a não ser pela inclusão. Os 

termos integração e inclusão escolar devem ser utilizados em conformidade com a atual 

terminologia do paradigma da inclusão social, ou seja, com sentidos distintos: a integração 

significando a inserção do aluno com deficiência preparado para conviver na escola regular e 

a inclusão denotando modificações na escola como um pré-requisito para a pessoa com 

deficiência buscar sua escolarização e exercer a cidadania (SASSAKI, 2002).  

Estamos caminhando gradativamente na direção de uma sociedade inclusiva, tanto 

nas escolas quanto em outros âmbitos da sociedade. As escolas regulares estão se 

transformando em unidades inclusivas enquanto as escolas especiais estão se tornando centros 

de apoio e capacitação para professores, profissionais e demais componentes dos sistemas 

escolares. Estão sendo implementadas as mais diversas medidas de adequação dos sistemas 

escolares às necessidades desse alunado, ressaltando-se, dentre outras: a eliminação de 

barreiras arquitetônicas, atitudinais e comunicacionais; modificações nas estratégias de ensino 

e aprendizagem; adaptações de recursos didáticos e a introdução de tecnologias assistivas 

(TA)
4
. A inclusão não acontece por acaso, foi sendo construída histórica e culturalmente. Não 

podemos desprezar os processos que ocorreram, eles foram necessários e, na ocasião, 

representaram um grande avanço na sociedade no que concerne à pessoa com deficiência 

(SASSAKI, 1997) 

Desse modo, é importante reconhecer as diferenças, não para excluir, mas para 

promover a inclusão e possibilitar novas experiências educacionais. Ressaltar a importância 

da inclusão educacional dos alunos com deficiência, infelizmente, ainda se faz necessário, 

uma vez que as instituições de ensino e os professores, de modo geral, não se sentem 

preparados para atendê-los e, mesmo sem perceberem, realizam práticas excludentes e 

desestimulantes para com esses estudantes, em todos os níveis de ensino, inclusive no Ensino 

Superior. 

A Educação Brasileira é regida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) – Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996 – e prevê uma avaliação da 

aprendizagem “[...] objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade de 

                                                           
4
 Tecnologia Assistiva (TA) é um termo utilizado para identificar todo o arsenal de recursos e serviços que 

contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente 

promover vida independente e inclusão (BERSCH, 2008). 
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ensino” (BRASIL, 2010b, p. 13). Apresenta a avaliação da aprendizagem numa perspectiva 

formativa, como observamos no artigo 24, preconizando que deverá ser “[...] 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” 

(BRASIL, 2010b, p. 21-22). 

Em 2006, a ONU aprovou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência. O Estado Brasileiro, signatário dessa convenção, assumiu, desde então, o 

compromisso de assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, a fim de que 

as pessoas com deficiência não fossem mais excluídas das práticas educativas. Para tanto, o 

documento assegura ainda o direito de todos os sujeitos terem seu desenvolvimento 

acadêmico e social, maximizados (BRASIL, 2010a). 

Acerca da Educação Especial no Ensino Superior, o mesmo documento afirma 

que, nesse nível de ensino, ações que promovam o acesso, a permanência e a participação dos 

alunos contribuem para uma real efetivação de sua inclusão. Essas ações envolvem o 

planejamento e a organização de recursos e serviços para atender às necessidades desse 

público no âmbito educacional (BRASIL, 2010a).   

Em relação à avaliação da aprendizagem, ratifica o já citado anteriormente, 

conferindo destaque ao papel do professor como partícipe desse processo. Nesse sentido, 

pondera que o docente, no procedimento avaliativo, deverá criar estratégias considerando as 

especificidades de seu alunado, visto que a avaliação da aprendizagem deve abranger o 

conhecimento prévio, o nível atual de desenvolvimento do estudante e as possibilidades de 

sua aprendizagem futura. Configura-se, dessa forma, uma ação pedagógica processual e 

formativa, que analisa o desempenho do aluno conforme seu progresso individual, indicando 

assim as intervenções pedagógicas a serem adotadas (BRASIL, 2010a). 

Um fator determinante é a crença do professor de que o aluno pode aprender, 

independentemente de sua deficiência; daí resulta a importância de valorizar as 

potencialidades discentes ao invés das limitações. O aluno que é submetido a avaliações de 

acordo com as suas particularidades certamente demonstrará um desempenho melhor 

(BEYER, 2004). 

A avaliação da aprendizagem é um recurso pedagógico útil e necessário para 

auxiliar cada educador e cada educando na busca e na construção de si mesmo e do seu 

melhor modo de ser e aprender. Faz-se presente na vida de todos nós que, de alguma maneira, 

estamos comprometidos com atos e práticas educativas. Além disso, importa lembrar que os 
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atuais profissionais da Educação já foram estudantes e trazem uma experiência particular e 

uma história própria no que diz respeito à avaliação da aprendizagem.  

Em face do exposto, Luckesi (2005, p.34) postula que a avaliação da 

aprendizagem “[...] não será um ato pedagógico isolado, mas sim um ato integrado com todas 

as outras atividades; enquanto se ensina, se avalia, ou enquanto se avalia, se ensina”. Nessa 

perspectiva, a prática da avaliação da aprendizagem estará a serviço do desenvolvimento 

pleno do estudante.  

A escolha por este tema se deu inicialmente através da observação de mudanças 

que vêm acontecendo em âmbito internacional, nacional e estadual relativas à inclusão da 

pessoa com deficiência no Ensino Superior. Outro fato que motivou o desenvolvimento desta 

pesquisa de mestrado se refere à minha atuação como professora de Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) da rede pública do estado do Ceará; além disso, ainda na graduação em 

Pedagogia, tive a oportunidade de estudar com um aluno com deficiência visual. Lembro bem 

que ele sempre pedia aos professores que disponibilizassem o material em arquivo para que 

ele pudesse utilizar o DOSVOX
5
 para leitura.  

Era uma pessoa bem articulada em suas relações interpessoais. Já havia superado 

as dificuldades associadas à falta de visão, não encontrando maiores empecilhos em suas 

atividades diárias. Recordo-me também de que se preocupava em identificar as roupas de 

acordo com a cor, a fim de sair de casa sempre bem vestido. Ele falava com todos os colegas 

de turma e nós, por muitas vezes, nem nos lembrávamos de que ele era cego, visto demonstrar 

bastante desenvoltura ao se deslocar no espaço físico. As avaliações adotadas no curso eram 

realizadas das mais diversas formas, que não somente a avaliação escrita: seminários, 

portfólios, atividades em grupos. Com o emprego de procedimentos avaliativos variados, ele 

apresentava melhores condições de demonstrar seu real aprendizado. 

Ele realizava as avaliações que eram individuais e escritas com o uso do 

DOSVOX. Foi quando conheci esse recurso e achei-o fascinante, em vista das possibilidades 

que ofertava para esse público. Cumpre mencionar ser uma estratégia que o professor 

utilizava para não diferenciar a avaliação dele, em termos de conteúdo, dos demais colegas. 

Essas experiências profissionais e acadêmicas me incitaram então o desejo de buscar conhecer 

                                                           
5
 É um sistema computacional, baseado no uso intensivo de síntese de voz, desenvolvido pelo Núcleo de 

Computação Eletrônica (NCE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que se destina a facilitar o 

acesso de pessoas com deficiência visual a computadores. Através de seu uso, é possível observar um aumento 

significativo no índice de independência e motivação das pessoas com deficiência visual, tanto no estudo, 

trabalho ou interação com outras pessoas. Disponível em: <http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox/>. Acesso em: 10 

ago. 2014. 
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de forma mais aprofundada o campo específico da avaliação da aprendizagem dos alunos com 

deficiência.  

A criança, ou melhor, a pessoa com deficiência, na condição de um ser humano 

capaz de aprender, mostra-se mais realizada quando vivencia um contexto de inclusão.  A 

educação inclusiva se fundamenta na “[...] concepção de direitos humanos, que conjuga 

igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de 

equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro 

e fora da escola” (BRASIL, 2008, p. 9). 

Nos últimos anos, não só a inclusão, mas também o sucesso escolar se tornaram 

temas mais contundentes ao serem associados às formas de avaliação utilizadas em sala de 

aula, sobretudo, após a matrícula preferencial, na escola regular, dos estudantes que 

constituem o público-alvo da Educação Especial: pessoas com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento (TGD)
6
 e altas habilidades/superdotação.  

Essa indicação é preconizada pela LDBEN (nº. 9394 de 20 de dezembro de 1996) 

e confirmada pelo Ministério da Educação (MEC) no documento intitulado Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), assegurando 

que a matrícula deve garantir o acesso, a participação e a aprendizagem, fazendo com que os 

sistemas de ensino promovam a “[...] Transversalidade da educação especial desde a educação 

infantil até a educação superior; Atendimento educacional especializado; Continuidade da 

escolarização nos níveis mais elevados do ensino; além de outras” (BRASIL, 2010a, p. 20). 

Nesse sentido, a instituição de ensino que pretende “[...] seguir uma política de 

educação inclusiva deve desenvolver políticas, culturas e práticas que valorizam a 

contribuição ativa de cada aluno para a formação de um conhecimento construído e 

partilhado” (RODRIGUES, 2006, p. 302).  A avaliação da aprendizagem, por sua vez, não 

pode estar desarticulada do processo de inclusão no contexto educacional, seja a qual nível de 

ensino estejamos nos referindo.  

Ao realizarmos levantamento bibliográfico sobre a temática em questão, ou seja, a 

avaliação da aprendizagem do aluno com deficiência no Ensino Superior, deparamo-nos com 

                                                           
6
 Os alunos com TGD apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um 

repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo (OMS, 2007). O Transtorno Global do 

Desenvolvimento passa a chamar-se Transtorno do Espectro Autista (TEA), inserido na categoria diagnóstica 

dos Transtornos de Neurodesenvolvimento. O Transtorno do Espectro Autista é um distúrbio do 

desenvolvimento neurológico e deve estar presente desde a infância ou no início da infância. Esse distúrbio passa 

a ter dois domínios: déficits sociais/comunicacionais e interesses fixados e comportamentos repetitivos (APA, 

2012). 



22 

 

uma expressiva escassez de estudos. Na tentativa de realizar um breve estado da arte
7
 sobre o 

tema, observamos que, embora algumas pesquisas já tenham sido realizadas, inclusive na 

mesma universidade em que propomos nosso trabalho, os estudos ainda são raros. 

Priorizamos as investigações a partir de 2008, ano de lançamento do documento supracitado, 

intitulado Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 

que impulsionou a maior entrada de alunos com deficiência no Ensino Superior, uma vez que 

os alunos estavam sendo incluídos de forma mais ampla na Educação Básica (BRASIL, 

2008).   

Dessa forma, colocando as palavras-chave avaliação e pessoa com deficiência, 

Ensino Superior e pessoa com deficiência, no site da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes), os resultados encontrados de dissertações e teses 

produzidas nos programas de pós-graduação de universidades brasileiras até o ano de 2014, 

foram equivalentes a 70 trabalhos, mas apenas 1 dissertação de mestrado e nenhuma tese de 

doutorado se encontra diretamente relacionada à temática em questão. As demais estão 

relacionadas a outros aspectos, como a inclusão da pessoa com deficiência no Ensino Superior 

e a acessibilidade nesse mesmo nível de ensino, não conferindo ênfase à avaliação da 

aprendizagem. Vale ressaltar que essa única dissertação, apresentada em 2011 pela 

pesquisadora Marta Cavalcante Benevides, tem como título Avaliação da aprendizagem de 

alunos com deficiência: estudo de caso em uma instituição de ensino superior da rede pública 

e integra o mesmo projeto em que a nossa pesquisa foi desenvolvida. Outra pesquisa digna de 

menção é a tese de doutorado intitulada Avaliação da satisfação do aluno com deficiência no 

Ensino Superior: estudo de caso da UFSCAR, realizada por Elaine Maria Bessa Rebello 

Guerreiro, em 2011. 

Utilizar os mesmos recursos e/ou procedimentos de avaliação para todos os 

aprendizes, com ou sem deficiência, não somente contradiz as diretrizes do MEC para o 

alunado com deficiência, como constitui um grave obstáculo para sua aprendizagem 

(BRASIL, 2008, 2010a, 2010b). Uma efetiva avaliação da aprendizagem não se circunscreve 

à aplicação de instrumentos descontextualizados nem a uma atribuição estática de notas, sem 

reorientação da aprendizagem. O ato pedagógico de avaliar consiste em conferir qualidade a 

alguma experiência, situação ou ação. Implica, por conseguinte, dois processos articulados e 

indissociáveis: diagnosticar e decidir. Não é possível uma decisão sem um diagnóstico e um 

                                                           
7
 Os estudos de tipo estado da arte permitem, num recorte temporal definido, sistematizar um determinado 

campo de conhecimento, reconhecer os principais resultados da investigação, identificar temáticas e abordagens 

dominantes e emergentes, bem como lacunas e campos inexplorados abertos à pesquisa futura (HADDAD, 2002, 

p. 9).  
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diagnóstico sem uma decisão (DEPRESBITERIS, 1989; HOFFMANN, 1991; LUCKESI, 

2001, 2005, 2011a, 2011b). 

A avaliação da aprendizagem do aluno com deficiência vem sendo debatida; no 

entanto, as discussões e os estudos costumam priorizar a Educação Básica
8
. No Ensino 

Superior, constatamos a escassez de pesquisas sobre a avaliação da aprendizagem para esse 

público específico, o que indica uma demanda urgente de estudos e ações para esse nível de 

ensino. 

Com a inclusão de alunos com deficiência no Ensino Superior, é necessário que o 

professor busque cotidianamente o conhecimento necessário e desenvolva um diálogo 

constante entre teoria e prática. Em virtude da necessidade premente de conhecer para 

aperfeiçoar a prática pedagógica voltada às necessidades educacionais desse alunado, 

desenvolveremos esta pesquisa sobre a avaliação da aprendizagem dos alunos com deficiência 

no Ensino Superior.  

Este estudo vem atender prioridades culturais, educacionais e sociais, 

contribuindo para preencher lacunas ainda existentes nesse campo do saber e do fazer. 

Convém assinalar que esta investigação se insere em projeto de pesquisa sobre avaliação da 

aprendizagem dos alunos com deficiência no Ensino Superior realizado pela Secretaria de 

Acessibilidade da instituição. Investigações anteriores foram realizadas em cursos de 

graduação e pós-graduação do Centro de Humanidades (CH), da Faculdade de Educação 

(Faced) e do Centro de Tecnologia (CT), cujos resultados foram publicados em forma de 

capítulo de livro (LEITÃO; VIANA, 2014). 

Em contato com a referida secretaria, constatou-se a necessidade de conduzir uma 

investigação dessa natureza na Faculdade de Economia, Administração, Atuária, 

Contabilidade, Secretariado Executivo e Finanças (FEAAC), que apresenta um número 

considerável de alunos com deficiência matriculados. 

Diante do exposto, o problema científico da presente pesquisa versa sobre a 

avaliação da aprendizagem de alunos com deficiência no Ensino Superior. Para esse 

propósito, será efetuada uma investigação de natureza qualitativa, na forma de um estudo de 

caso. O problema formulado nos conduz às seguintes questões norteadoras: Como é realizada 

a avaliação da aprendizagem dos alunos com deficiência no Ensino Superior? Quais as 

dificuldades vivenciadas por alunos, professores e coordenadores de curso em relação à 

                                                           
8
 A Educação Básica, segundo a LDBEN nº 9394/96, inicia-se na Educação Infantil e vai até o Ensino Médio.   
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avaliação da aprendizagem desse alunado? Quais as sugestões apresentadas por esses 

indivíduos para que se efetive uma prática inclusiva de avaliação da aprendizagem? 

Por conseguinte, tencionamos, como objetivo geral, investigar a prática de 

avaliação da aprendizagem realizada junto aos alunos com deficiência matriculados em cursos 

de graduação e pós-graduação da Faculdade de Economia, Administração, Atuária, 

Contabilidade, Secretariado Executivo e Finanças (FEAAC) da Universidade Federal do 

Ceará (UFC). Especificamente, objetivamos: i) Conhecer os processos e as possibilidades 

vivenciadas por alunos, professores e coordenadores de curso na avaliação da aprendizagem 

dos alunos com deficiência; ii) Identificar as condições de acessibilidade referentes às práticas 

avaliativas; iii) Reunir contribuições de alunos, professores e coordenadores de curso para 

uma prática inclusiva de avaliação de aprendizagem.  

Para subsidiar a discussão em torno dos objetivos expostos, esta dissertação 

organizar-se-á em seis partes. O primeiro capítulo apresenta as perspectivas históricas da 

Avaliação Educacional no mundo e no Brasil. Enfatiza o percurso evolutivo do conceito de 

avaliação, demonstrando a sua transformação social e prática de puro exame até formas de 

avaliação mais processuais e construtivas para as tomadas de decisão.  

O segundo capítulo discute o tratamento destinado às pessoas com deficiência ao 

longo da História, bem como apresenta como ocorreu o surgimento e a evolução da Educação 

Especial no contexto mundial.  

O quarto capítulo, aborda a avaliação da aprendizagem voltada para o aluno com 

deficiência e os desafios de sua realização no Ensino Superior.  

O terceiro capítulo apresenta o percurso metodológico adotado no presente 

trabalho, explicando as características do estudo de caso, nos moldes da pesquisa de natureza 

qualitativa. Expõe, igualmente, os procedimentos utilizados para a análise dos dados e 

descreve as amostras, num total de 14 sujeitos, sendo 8 alunos, 4 professores e 3 

coordenadores de curso. 

O quinto capítulo se reserva à análise e discussão dos resultados da pesquisa. Por 

meio da análise de conteúdo, discutimos as narrativas dos alunos, mediante a entrevista 

semiestruturada, bem como as respostas apresentadas pelos professores e coordenadores ao 

questionário. Por fim, no último capítulo, sintetizamos os principais achados da pesquisa, 

relacionando-os aos objetivos buscados ao longo da investigação. 
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2 HISTÓRICO DA AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Desde os primórdios, o homem criou elementos que o ajudassem a superar as suas 

necessidades e a vencer desafios. A história da avaliação da aprendizagem está relacionada à 

cultura dos mais variados povos em diversas épocas. Ela atravessa os tempos, criando e 

contando o passado e recriando o presente. A avaliação da aprendizagem está à nossa volta e, 

com ela, entendemos a história de uma sociedade como espaço de aquisição do conhecimento. 

Cada instrumento ou procedimento utilizado para avaliação da aprendizagem apresenta uma 

finalidade, faz parte de uma cultura e é utilizado de forma a atender certos objetivos. 

(DEPRESBITERIS, 1989; ESCUDERO, 2003; LUCKESI, 2011a, 2011b; VIANNA, 2000).   

O estudo da avaliação é amplo e sua aplicação, ainda maior. Para falar sobre 

avaliação, é necessário conhecer o seu conceito, assim como suas características mais 

pertinentes. A avaliação pode ser definida como processo de recolhimento e análise de 

informações, destinado a descrever a realidade, emitir juízos de valor e facilitar a tomada de 

decisões. As decisões derivadas da avaliação da aprendizagem se relacionam com, pelo 

menos, dois tipos de finalidade: de caráter social e de caráter pedagógico (SANMARTÍ, 

2009).  

A avaliação da aprendizagem começa a assumir uma forma mais estruturada 

depois do século XVIII, com a formação das primeiras escolas modernas e a facilidade de 

acesso aos livros com a construção das bibliotecas. Caracterizou-se, assim, uma área de 

estudos chamada Docimologia
9
. Outra área que se destacou, no final do século XIX, foi a 

Psicometria, caracterizada por testes psicológicos padronizados e objetivos que pretendiam 

mensurar a inteligência. Sua principal funcionalidade era detectar e estabelecer diferenças 

individuais para determinar a posição relativa do sujeito dentro do grupo e assim identificar 

um nível de inteligência, mas sem estabelecer relação com os objetivos educativos. Com o 

passar do tempo, a utilização desses testes vem sendo substituída por formas mais amplas de 

avaliar as diversas expressões da inteligência (DEPRESBITERIS, 1998; ESCUDERO, 2003; 

LUCKESI, 2011; VIANNA, 2000).   

 

2.1 A Avaliação da Aprendizagem no Ocidente 

 

A história da avaliação da aprendizagem nasceu e se consolidou no século XX, 

impulsionada por Thorndike (1874-1949), que desenvolveu estudos sobre a possibilidade de 

                                                           
9
 Estudo dos exames, de situações de avaliação e de atribuição de notas (DEPRESBITERIS, 1998). 
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medir mudanças comportamentais em organismos vivos. O termo Avaliação Educacional foi 

proposto inicialmente por Ralph Tyler (1902-1994) em 1934. Anteriormente, utilizava-se a 

expressão exames escolares, na mesma época em que surgiu a Educação por objetivos, que 

tinha como princípio formular objetivos e verificar se estes eram cumpridos (VIANNA, 

2000). 

Ralph Tyler (1902–1994) é considerado, portanto, o pai da Avaliação 

Educacional. Embora, antes dele, outros educadores, como a italiana Maria Montessori (1870-

1952) e o norte-americano John Dewey (1859-1952) tivessem apontado para a necessidade de 

reflexão acerca dos exames, como também para a processualidade do contexto de ensino e 

aprendizagem. Somente com Tyler, todavia, a expressão Avaliação Educacional foi cunhada 

e expandiu-se pelo mundo educacional (LUCKESI, 2011a, 2011b; VIANNA, 2000).  

A concepção de avaliação de Tyler está integrada a um modelo para elaboração de 

currículo, que assumiu essencialmente um caráter de controle do planejamento. Conforme sua 

reflexão, são quatro as questões fundamentais que devem ser respondidas quando se 

desenvolve qualquer currículo e plano de ensino: i) Que objetivos educacionais deve a escola 

procurar atingir?; ii) Que experiências educacionais podem ser oferecidas que tenham 

probabilidade de alcançar esses propósitos?; iii) Como organizar eficientemente essas 

experiências educacionais?; iv) Como podemos ter certeza de que esses objetivos estão sendo 

alcançados? (TYLER, 1972). 

Em 1965, com o desígnio de saber se o motivo do baixo desempenho escolar dos 

negros americanos provinha das lacunas dos serviços educativos que recebiam, a avaliação 

passou a fazer parte de metodologias e matérias que utilizavam abordagens qualitativas como 

a Antropologia, a Filosofia e a Etnografia. Ainda no mesmo ano, nos Estados Unidos da 

América (EUA), foi promulgada a lei sobre a Educação Primária e Secundária pelo presidente 

Lyndon Johnson (1908-1973) e por proposta do senador Robert Kennedy (1925-1968); a 

avaliação dos programas especiais destinados a alunos de famílias pobres e marginalizadas 

passou a ser obrigatória. Pouco tempo depois, a avaliação passou a ser mandatória em todos 

os programas sociais e educativos dos EUA. Sendo assim, a avaliação da aprendizagem 

passou a fazer parte de outras áreas como Filosofia, Sociologia, Economia e Administração. 

Assumiu uma forma mais ampla quanto aos seus métodos, tipos e objetivos. 

Ao abordar o histórico da avaliação da aprendizagem, desde o início até os dias 

atuais, é preciso considerar as denominadas cinco gerações da avaliação e seus principais 

teóricos. Vargas (2004) pontua que cada período esteve acompanhado de reformas 

curriculares que responderam às necessidades do contexto sociocultural e laboral do 



27 

 

momento. A primeira geração estava associada à mensuração: não distinguia avaliação de 

medida. A preocupação era a elaboração de instrumentos ou testes para a verificação do 

rendimento escolar. Nessa perspectiva, o papel do avaliador era eminentemente técnico. 

Buscava, a partir de então, obter dados em função do alcance dos objetivos propostos.  

A segunda geração, por sua vez, ficou conhecida como descritiva e o papel do 

educador estava direcionado para a descrição de padrões e critérios avaliativos. Lima Filho e 

Trompieri Filho (2012) assinalam que a principal preocupação dos teóricos dessa geração era 

sobre a necessidade de descrever os objetivos de ensino para, em seguida, avaliar em que 

proporção os objetivos planejados haviam sido atingidos pelos alunos. 

Na sequência, a terceira geração tentou superar as limitações da geração anterior 

no que diz respeito à excessiva dependência do estabelecimento dos objetivos. De acordo com 

Penna Firme (1994, p.7) “não bastaria medir e descrever, era preciso julgar sobre o conjunto 

de todas as dimensões do objeto”, fazendo emergir, desse modo, uma preocupação com os 

resultados da avaliação para o contexto. Houve também o desenvolvimento de instrumentos 

de avaliação quantitativa (VARGAS, 2004).  

A quarta geração, por seu turno, sinalizou uma evolução no conceito de 

avaliação, propondo que docentes e discentes passassem a ser coautores do processo 

educativo, numa relação pautada na negociação e no diálogo. Essa geração, como se observa, 

é a que mais se acerca de uma perspectiva construtivista da Educação, na qual a ação 

educativa é percebida como um ato político de transformação da própria realidade (LIMA 

FILHO; TROMPIERI FILHO, 2012).  

Por fim, a quinta geração buscou uma resposta às mudanças nas ações individuais 

e coletivas dos agentes sociais. Fundamentada em uma nova realidade que congrega, na 

Economia, mais que um setor público e um setor privado, uma esfera social que busca 

empoderar grupos minoritários. Preocupa-se com o uso político dos resultados das avaliações, 

abalizado na relevância social e no sucesso coletivo.  

A avaliação, segundo Lee Cronbach (1916-2001) (1963 apud VIANNA 2000, p. 

68), “[...] deve ser entendida como uma atividade diversificada, que exige a tomada de vários 

tipos de decisões e o uso de grande número de diferentes informações.” Na concepção de 

Cronbach, a avaliação é usada com o objetivo de tomar três tipos de decisões: a primeira 

determinaria se o material e os métodos de ensino são eficientes; a segunda para identificar as 

necessidades dos alunos e a terceira para julgar a eficiência do sistema de ensino, dos 

professores, dentre outros elementos. Questiona os estudos em larga escala, uma vez que as 



28 

 

diferenças entre os tratamentos podem ser muito grandes, impedindo discernir claramente as 

causas dos resultados (ESCUDERO, 2003). 

Michael Scriven (1928-), sem a preocupação de criar um modelo, desenvolveu 

uma série de ideias fundamentais para a compreensão da lógica da Avaliação Educacional. A 

sua grande contribuição consistiu em estabelecer que a avaliação desempenha muitos papéis, 

mas possui um único objetivo, que consiste em determinar o valor ou mérito do que está 

sendo avaliado. De acordo com Scriven (1967 apud VIANNA 2000), estudos de avaliação 

formativa e somativa são indispensáveis, na medida em que desejamos aprimorar o 

desenvolvimento dos sistemas educacionais. A avaliação formativa deve ocorrer ao longo do 

desenvolvimento de programas, projetos e produtos educacionais, com vistas a proporcionar 

informações úteis para que os responsáveis possam promover o aprimoramento do que está 

sendo objeto de implementação. Encontra-se diretamente relacionada com a decisão de 

desenvolver um programa, sua modificação ou, ainda, sua revisão. A avaliação somativa, 

conduzida ao final de um programa de avaliação, possibilita, ao seu futuro usuário, elementos 

para julgar a sua importância, o seu valor, o seu mérito. A avaliação somativa está relacionada 

à decisão de encerrar, continuar ou adotar o programa.  

As concepções de Stake (1927-) (1967 apud VIANNA 2000) fundamentaram o 

surgimento da avaliação responsiva e possibilitaram o surgimento da avaliação naturalista: 

  

A avaliação responsiva é a que melhor se adapta à realização de serviços 

específicos e a que permite considerar aspectos controversos que precisam 

ser analisados. A proposta responsiva talvez sacrifique um pouco a 

fidedignidade das medidas, mas, em compensação, aumentaria a utilidade 

das informações (VIANNA, 2000, p. 149).  

 

Na avaliação naturalista, “os sujeitos são observados na sua atividade habitual, em 

seu habitat usual e as observações são apresentadas em uma linguagem não técnica, 

empregando palavras e conceitos com os quais os clientes estão familiarizados” (VIANNA, 

2000, p. 124). Para o estudioso, a avaliação apresenta um lado formal e outro informal. A 

avaliação informal está sujeita a observações casuais, objetivos implícitos, normas intuitivas e 

julgamento subjetivo. A avaliação formal depende de outros elementos, inclusive de 

comparações controladas e do uso de testes padronizados. Stake faz críticas à avaliação 

formal, porque ela não se relaciona às condições antecedentes e às interações em sala de aula, 

não estabelecendo uma relação entre esses elementos e os resultados alcançados.  

Conforme Daniel Stufflebeam (1958-), criador do modelo Contexto, Insumo, 

Processos e Produtos (CIPP), para avaliar a Educação numa sociedade contemporânea, devem 
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ser considerados quatro critérios básicos: i) as necessidades educativas: é necessário perguntar 

se a Educação que é fornecida atende às necessidades dos alunos e de suas famílias em todas 

as áreas, tendo em vista os direitos básicos, nesse caso, em uma sociedade democrática; ii) a 

equidade: pergunta-se se o sistema é justo e equitativo, no momento da prestação de serviços 

educacionais, considerando-se o acesso, o alcance das metas, o desenvolvimento das 

aspirações e a cobertura para todos os setores da comunidade; iii) a viabilidade: é preciso 

questionar a eficiência no uso e na distribuição dos recursos, a adequação e viabilidade das 

normas legais, o empenho e a participação dos envolvidos e todos os elementos do esforço 

educacional que possibilitaram produzir o máximo de benefícios potenciais; iv) a excelência 

como objetivo permanente de busca, melhoria da qualidade, a partir das análises e das práticas 

passadas e presentes é um dos princípios básicos de pesquisa em avaliação (ESCUDERO, 

2003) 

Em outra direção, Stufflebeam e Shinkfield (1995) apud Vargas (2004) 

apresentam os modelos de avaliação que exerceram influência na América Latina nos últimos 

anos, a saber: pseudoavaliações, quase-avaliações e verdadeiras avaliações. As 

pseudoavaliações representam uma distorção de valores e têm sido utilizadas em diversos 

campos, inclusive no educacional. Seus resultados não são confiáveis, pois constituem mera 

opinião. Esse tipo de avaliação dissimula intenções, informações e valores envolvidos, 

colocando em risco tanto avaliadores quanto os avaliados (PENNA FIRME, 1994).  

O segundo grupo, denominado de quase-avaliações, preocupa-se em responder a 

certas questões de interesse, no lugar de determinar o valor de algo. Podem ser de dois tipos: 

os estudos baseados em objetivos ou em experimentação. A crítica que se faz a esse método é 

que ele proporciona informações muito restritas do que é necessário para avaliar um programa 

e que a informação final não resulta útil como guia para o desenvolvimento do processo de 

avaliação (VARGAS, 2004).  

Na terceira categoria, as chamadas verdadeiras avaliações procuram proteger a 

sociedade contra estudos tendenciosos. Sua finalidade é aperfeiçoar o valor ou o mérito de um 

objeto. Os tipos mais relevantes são os estudos: para a tomada de decisões; centrados no 

cliente; de políticas; baseados no consumidor. O julgamento ocupa um lugar central no 

processo de avaliação. Sua orientação é no sentido de fortalecer decisões que aperfeiçoem o 

curso de ação ou programa (PENNA FIRME, 1994).  

Cada um desses modelos de avaliação pode ser utilizado, desde que com 

propriedade e senso crítico, voltado necessariamente ao que se propõe ao grupo que está 

sendo avaliado, sejam crianças, jovens ou adultos.  
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Os fatos históricos no campo da avaliação, bem como os modelos de avaliação 

utilizados, favoreceram a sua conformação atual. Observando cada geração e suas 

características, constata-se uma evolução conceitual, com a devida incorporação de novos 

elementos em conformidade com as demandas educacionais (DEPRESBITERIS, 1989; 

ESCUDERO, 2003; LUCKESI, 2011a, 2011b; VIANNA, 2000).   

 

2.2 A Avaliação da Aprendizagem no Brasil 

 

Os jesuítas foram os principais educadores de todo o Período Colonial, atuando no 

Brasil de 1549 a 1759, ou seja, num intervalo de tempo significativo de 210 anos. O ensino 

jesuítico era caracterizado por sua postura tradicional e totalmente desvinculada da realidade 

social a qual os educandos pertenciam (ROMANELLI, 1991). 

Assim sendo: 

 

O ensino jesuítico possuía uma metodologia própria baseada em exercícios 

de fixação por meio de repetição, com objetivo de serem memorizados. Os 

melhores alunos auxiliavam os professores a tomar lições de cor dos outros, 

recolhendo exercícios e tomando nota dos erros dos outros e faltas diversas 

que eram chamadas de decuriões. As classes inferiores repetiam lições da 

semana todo sábado. Daí a expressão „sabatina‟ utilizada por muito tempo 

para indicar formas de avaliação (ARANHA, 2008, p. 51).  

 

Observamos, na citação supracitada, os traços distintivos do processo avaliativo 

submetido pelos jesuítas ao seu alunado. Após os jesuítas, na verdade, não ocorreram grandes 

mudanças no país no campo pedagógico; a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal 

(1699–1782) não foi muito positiva, pois existia algo muito bem estruturado, em termos de 

Educação e o que se viu, a seguir, foi um caos absoluto (ROMANELLI, 1991). 

Em seguida, no período Joanino (1808–1821), a Educação continuou, porém com 

importância secundária. Muitas foram as mudanças ocorridas na sociedade brasileira durante 

o Império (1822–1889) e a República (1890 até os dias atuais), mas poucas relacionadas à 

Educação. O período do Império foi marcado, principalmente, por mudanças históricas na 

política; no aspecto educacional, as formas avaliativas eram pouco realizadas, por não haver 

um processo avaliativo claramente definido. Nessa época, deu-se início à formação de 

professores para as escolas primárias (ARANHA, 2008). 

O período republicano, pelo contexto social em que se encontrava, trouxe a 

avaliação da aprendizagem de forma mais sistemática; desse modo, os estudantes passaram a 

ser avaliados constantemente com a realização de provas (orais, escritas e práticas). A 
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avaliação se restringia, contudo, à aprovação e reprovação do aluno. A Primeira República 

(1890–1930) trouxe algumas discussões sobre o formato do ensino tradicional voltado para a 

elite e pautado na aprendizagem de forma mecânica.  

No período de 1930 a 1940, a didática tradicional começou a ser renovada, 

desencadeando um movimento de reorganização; foi lançado o Manifesto dos Pioneiros da 

Escola Nova, preconizando a reconstrução social da escola. Foi um momento histórico 

marcado pelo equilíbrio entre as influências da concepção humana tradicional e humanista 

moderna, mas também não acrescentou alterações significativas. A Escola Nova apresentou a 

proposta de que os professores tivessem, como parâmetro, os interesses dos alunos, tornando-

se assim facilitadores da aprendizagem ao invés de meros transmissores de conteúdos. Desse 

modo, o sistema avaliativo era realizado de forma subjetiva, permitindo que o aluno tivesse 

autonomia sobre sua formação.  

Somente no final da década de 1960 e início da década de 1970, com a chegada do 

movimento da Tecnologia Educacional em nosso país, houve a preocupação com a avaliação 

da Educação e da aprendizagem. Houve convênios firmados entre o governo brasileiro e o 

governo norte-americano em proveito da Educação no Brasil. Nesse período, empregava-se 

um manual elaborado pela Tallahassee University, que se destinava aos “países em 

desenvolvimento”, no entanto, o que estava em pauta era a eficiência do ensino e a abordagem 

da avaliação estava vinculada à possibilidade de garantir essa eficiência (LUCKESI, 2011a, 

2011b). 

Na legislação educacional brasileira, o termo avaliação só veio a ser introduzido 

com a LDBEN – lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996. Anteriormente, as outras versões da 

lei utilizavam as expressões “aferição do aproveitamento escolar” (LDBEN 1971) e “sistema 

de exames” (LDBEN 1961) (LUCKESI, 2011a, 2011b). 

No Brasil, a Avaliação Educacional trilhou praticamente o caminho norte-

americano, com uma defasagem de mais ou menos quatro décadas. Na atualidade, a 

Avaliação Educacional é, na maioria das vezes, realizada ou promovida por órgãos 

governamentais, preocupados com o desempenho escolar, embora haja, em muitos casos, uma 

coleta de dados socioeconômicos e outras variáveis relacionadas ao ensino, ao professor e à 

escola. Nos EUA, diferente do Brasil, universidades assumem essa iniciativa.  

Libâneo (1994, p. 64) pondera que: 

 

Os objetivos, explícitos ou implícitos, referem-se à formação de um aluno 

ideal desvinculado com a sua realidade concreta. O professor tende a 

encaixar o aluno num modelo idealizado de homem que nada tem a ver com 



32 

 

a vida presente e futura. A matéria de ensino é tratada separadamente, isto é, 

desvinculada dos interesses dos alunos e dos problemas reais da sociedade e 

da vida. 

 

No Brasil, podemos mencionar os seguintes projetos de avaliação em larga escala. 

O Sistema de Avaliação do Ensino Básico (SAEB) avalia uma amostra de alunos matriculados 

nos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e no 3º ano do Ensino Médio de escolas públicas e 

particulares, rurais e urbanas. As provas são constituídas por testes de Matemática e de 

Português, e os estudantes recebem notas que vão de 0 a 10. Além disso, são coletados dados 

socioeconômicos dos alunos, professores e diretores e informações sobre as condições físicas 

e recursos das escolas.  

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é utilizado para avaliar a qualidade 

do Ensino Médio no país. Seu resultado serve igualmente para acesso ao Ensino Superior em 

universidades públicas brasileiras, através do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), assim 

como em algumas universidades públicas portuguesas. 

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) avalia o rendimento 

dos alunos de graduação, ingressantes e concluintes, em relação aos conteúdos programáticos 

dos cursos em que estão matriculados. Uma dificuldade que sobressai, dadas as dimensões 

territoriais do país, consiste em promover os necessários ajustes culturais presentes no 

contexto educacional brasileiro. 

Nesse contexto, fica evidente a ênfase que ainda é dada ao exame em detrimento 

da avaliação, certamente por toda a conjuntura em que ocorreu esse processo historicamente. 

Em algumas circunstâncias, realmente convém que se deva aplicar o exame e não avaliações, 

mas, em se tratando do espaço da sala de aula, seja a qual nível de ensino estejamos nos 

referindo, os exames não condizem com a proposta de avaliar (ARANHA, 2008; LUCKESI, 

2011a, 2011b; ROMANELLI, 1991) 

 

2.3 O Exame: Repercussão Histórica dos Jesuítas na Avaliação  

 

A avaliação da aprendizagem através de exames e provas foi se tornando, com 

efeito, uma “entidade” que se tornou independente e universal. Em nossas escolas, ainda hoje, 

repetimos, com acentuada persistência, o que está escrito na Ratio Studiorium
10

, elaborada há 

                                                           
10

 Documento publicado em 1599, intitulado Ratio atque Institutio Studiorium Societatis Iesu, que significa, 

literalmente, “Ordenamento e institucionalização dos Estudos na Sociedade de Jesus”. É um documento jesuíta 

que estrutura um conjunto de regras com o objetivo de orientar como a administração de qualquer instituição de 

ensino da ordem deveria ser conduzida. 
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mais de 400 anos pelos jesuítas. Urge uma mudança de paradigmas. Uma verdadeira cultura 

avaliativa não é feita repentinamente: há um amplo trabalho a ser realizado, uma rede de 

significados que se entrelaçam a ser compreendida, uma postura cristalizada pelo tempo a ser 

modificada.  

Nesse sentido: 

 

A compreensão e a mudança dos conceitos são importantes, porém 

significam muito pouco ante a necessidade da mudança de condutas. 

Compreender intelectualmente é ponto de partida para a mudança, porém 

permanecer só nessa compreensão é muito pouco para proceder às 

transformações necessárias. Importa compreender e, ao mesmo tempo, agir. 

A prática da avaliação da aprendizagem exige um conceitual novo, assim 

como recursos técnicos novos – entretanto, mais que tudo isso, exige uma 

atitude nova, um modo novo de ser: o modo de ser do educador que avalia 

(LUCKESI, 2011b, p. 211).  

 

Dessa maneira, é possível constatar uma repercussão histórica nos moldes da 

avaliação, como é efetuada em nosso país, herança dos jesuítas. Ainda não conseguimos 

modificar a conduta no que se refere à prática pedagógica da avaliação da aprendizagem, ou 

seja, continuamos mais a examinar do que a avaliar (LUCKESI, 2001, 2005, 2011a, 2011b). 

A avaliação realizada na perspectiva do exame não é, de fato, capaz de realmente 

avaliar, nem de promover a aprendizagem. O exame, no entendimento de Luckesi (2001, 

2005, 2011a, 2011b), é caracterizado por ser: i) pontual, na medida em que o estudante deve 

saber responder às questões no momento exato da aplicação dos testes; ii) classificatório, pois 

estabelece uma escala de valores e adéqua os estudantes a ela, classificando-os em aprovados 

e reprovados; iii) seletivo, na proporção em que exclui os que não sabem, em conformidade 

com  parâmetros considerados aceitáveis pelos examinadores; iv) estático, porquanto 

classifica os alunos num determinado nível de aprendizagem, considerando esse nível como 

definitivo; e v) antidemocrático, porque, na medida em que exclui os educandos, deixa de ser 

democrático. 

É fundamental observar a compreensão que o professor possui acerca da avaliação 

realizada junto aos alunos, principalmente por ser ele o profissional responsável por sua 

elaboração e aplicação. Essa concepção e a consequente conscientização da necessidade de 

melhoria do processo de ensino e aprendizagem incita a mudanças na qualidade da prática 

docente. 

O ato de avaliar a aprendizagem, em contraste com o exame: 

 

Envolve uma investigação sobre a qualidade dos resultados de uma ação em 

andamento, desvendando-a em sua satisfatoriedade (ou não) e a seguir, se 
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necessário, subsidia soluções com base nesse conhecimento. O ato de avaliar 

[...] constitui, por conseguinte, um ato científico e assim deve ser praticado 

(LUCKESI, 2011b, p. 178). 

 

A avaliação da aprendizagem escolar é historicamente associada ao ato da 

aprovação e reprovação do aluno. Porém importa uma reflexão mais abrangente, ponderando-

se acerca de suas implicações no processo de ensino e aprendizagem.  

O avaliador é, em essência, um educador. A função de professor deveria ter como 

pré-requisito a capacidade de saber avaliar, visto que a avaliação pode modificar as práticas 

pedagógicas e torná-las significativas.  

Nessa perspectiva: 

O avaliador é um „provedor de imagens‟, alguém que proporciona elementos 

essenciais para o espírito daqueles que devem confrontar diferentes imagens 

resultantes da experiência tácita, imagens que vão despertar a atenção para 

novas expectativas e suposições de possíveis novas verdades, e são essas 

imagens que muitas vezes nos chocam, nos trazem para um novo mundo 

bem diverso do nosso dia-a-dia (STAKE; KERR, 1994 apud VIANNA, 

2000, p. 167).  

 

Ainda nos dias atuais, muitas escolas e Instituições de Ensino Superior (IES) 

utilizam a avaliação na forma tradicional do exame, com a realização de testes e provas sem 

uma maior preocupação com a aprendizagem do aluno. Sendo assim, surgem dúvidas 

pertinentes quando se relaciona o real conceito da avaliação da aprendizagem e a forma como 

ela vem sendo, de fato, utilizada.  

Para Vargas (2004), a avaliação pode ser entendida de várias maneiras, 

dependendo das necessidades, propósitos ou objetivos da instituição educativa, tais como: o 

controle e a medição, a validade do objetivo, a prestação de contas, dentre outros. Conforme 

seu pensamento, o objetivo fundamental da avaliação seria o de buscar alternativas de solução 

para os problemas, como processo para o melhoramento da qualidade da Educação. A autora 

destaca quatro funções da avaliação: i) diagnóstica, ii) instrutiva, iii) educativa e iv) 

autoformadora. 

Quando a avaliação apresenta uma função diagnóstica, serve aos seus superiores e 

ao professor como uma orientação para a prática docente. A função instrutiva implica que o 

processo de avaliação deve produzir uma síntese dos indicadores de desempenho do professor 

e dos sujeitos envolvidos no processo, incorporando uma nova experiência de aprendizagem. 

A função educativa sugere que existe uma correlação entre os resultados da avaliação 

docente/formativa e das motivações e atitudes dos professores/formadores. Sabendo o 

professor/formador de que modo o seu trabalho é percebido por seus pares, alunos/formandos 
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e gestores escolares/formativos, pode estabelecer uma estratégia para melhorar os pontos 

frágeis do seu desempenho. Por fim, a função autoformadora ocorre quando, em função dos 

resultados da avaliação, o avaliado aumenta a sua maturidade e, conscientemente, torna-se 

capaz de se autoavaliar; começa a se conhecer melhor e, a partir da sua insatisfação, surge 

uma necessidade pessoal de autoaperfeiçoamento.  

Segundo Luckesi (2001), a avaliação da aprendizagem deve ser assumida como 

um instrumento que existe, propriamente, para mensurar a qualidade da assimilação do 

conhecimento por parte do aluno e para compreender em que estágio da aprendizagem ele se 

encontra. Assim, é possível estabelecer um vínculo entre o ensino e a qualidade das propostas 

de intervenção realizadas pelos professores. 

Convém perceber a avaliação da aprendizagem buscando distanciá-la do objetivo 

estrito da obtenção de uma média favorável à reprovação ou aprovação, uma vez que essa 

concepção não sofreu, praticamente, nenhuma modificação, pois a avaliação ainda é pautada 

na retenção ou no avanço do aluno. A inquietação da comunidade escolar não deveria se 

limitar a aprovar ou reprovar, mas, sobretudo, a direcionar-se para o aprendizado cotidiano e 

efetivo.  

As alterações que ocorreram historicamente, tanto no Ocidente como no Brasil, 

levaram a conceber um novo tipo de avaliação da aprendizagem, com ênfase para uma 

avaliação de natureza formativa. Por conseguinte, as ações pedagógicas podem ser corrigidas 

em seu percurso, possibilitando um olhar mais atento acerca de como os alunos constroem 

seus próprios conhecimentos. Para esse propósito, é necessária a constituição de uma nova 

cultura de avaliação da aprendizagem, com práticas inovadoras, que possibilitem as 

modificações necessárias para estabelecer uma qualidade do ensino e da aprendizagem 

(DEPRESBITERIS, 1989; ESCUDERO, 2003; LUCKESI, 2001, 2005, 2011a, 2011b; 

VIANNA, 2000). 

O próximo capítulo discute o tratamento destinado às pessoas com deficiência ao 

longo da História, bem como apresenta como ocorreu o surgimento e a evolução da Educação 

Especial no contexto mundial.  
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3 REFLEXÕES PARA UMA UNIVERSIDADE INCLUSIVA 

 

A avaliação da aprendizagem, mesmo no Ensino Superior, continua a acontecer de 

forma tradicional, embora mudanças sutis já venham ocorrendo. De modo geral, as mudanças 

do ato de examinar para o ato de avaliar não acontecem, segundo Luckesi (2005, 2011a, 

2011b), por três razões: i) a primeira está em sua longa tradição histórica: os exames que 

conhecemos hoje foram sistematizados no século XVI e XVII; ii) a segunda é relacionada aos 

vínculos com a sociedade burguesa, a qual detém a posse dos meios sociais de produção, com 

uma organização política dominante que favorece seus interesses, em detrimento da maioria 

populacional e iii) a terceira razão é o nosso processo psicológico pessoal, pois fomos 

anteriormente submetidos a exames e hoje tendemos a repetir a experiência de nossa história 

de vida com os alunos.  

A universidade apresenta a função primordial de: produzir conhecimento; gerar 

pensamento crítico; organizar e articular diferentes saberes; formar cidadãos, profissionais e 

lideranças intelectuais. Trata-se de uma instituição social cuja razão de ser é publicamente 

reconhecida e legitimada. As relações entre universidade e mercado de trabalho afetam a 

finalidade mesma da instituição, o modo como ela se concebe e o lugar que nela ocupa a 

concepção de ciência e formação. Por vezes, observa-se uma formação de natureza superficial 

e mecânica, que se reduz, na verdade, a uma mera instrumentalização para inserção no 

mercado de trabalho, ao invés de uma formação abrangente com vistas à preparação para a 

vida em sociedade e a cidadania, em estreito diálogo com o momento histórico ao qual está 

atrelada (DEMO, 2005; SORDI, 2005). 

Demo (2005) denuncia que os elementos da trilogia ensino, pesquisa e extensão, 

sustentáculos clássicos da universidade, não ocupam, na verdade, o mesmo espaço. Com base 

numa aguçada crítica ao instrucionismo, o autor considera que, nos dias atuais, apenas a 

pesquisa apresentaria chances de sobrevivência, por sua proposta de aprender de dentro para 

fora. Considera que a extensão fica restrita ao treinamento profissional e que o ensino, por sua 

vez, circunscreve-se a uma transmissão descontextualizada de conteúdos.  

A universidade, de acordo com sua missão social, deve garantir acesso a uma 

melhor formação educacional possível, para que as pessoas possam construir e reconstruir o 

conhecimento de acordo com as demandas do trabalho, da sociedade e da vida. Os professores 

são corresponsáveis nessa tarefa, visto que atuam diretamente em sala de aula com os alunos. 

A maneira de ensinar, avaliar e aprender requer profundas mudanças, principalmente ao 
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pensarmos na avaliação da aprendizagem das pessoas com deficiência, em virtude de suas 

especificidades (BEYER, 2004). 

 

3.1 A Universidade, o Instrucionismo e a Avaliação da Aprendizagem 

 

A educação universitária constitui uma oportunidade para as pessoas se 

emanciparem intelectualmente, devendo haver lugar para a dúvida e a construção do 

conhecimento. Importa lembrar a reflexão de Piaget (1896-1980) a esse respeito, na qual 

conhecer é o efeito de um processo ativo de elaboração da realidade (externa ou interna) por 

parte do aprendiz. Quem aprende não é apenas objeto da ação daquele que ensina, mas sujeito 

ativo dos processos de conhecer. Nesse sentido, faz-se necessário não somente o acesso à 

informação, mas sobretudo à construção de conhecimentos; convém esclarecer que essa 

construção pelo sujeito não produz internamente cópias da realidade externa, o que seria 

condizente com a perspectiva de que o conhecimento é passivelmente transmissível, sem uma 

participação ativa do aprendiz (PIAGET, 1986).  

Piaget (1986) se interessou em estudar os erros, pois os considerava, em 

determinados casos, mais importantes que os acertos para se compreender como o indivíduo 

se desenvolve e aprende. Os erros expressam diferenças qualitativas de apreensão da realidade 

por um sujeito particular e a consciência do erro deve servir de elemento propulsor para a 

busca de respostas cientificamente aceitáveis. O erro deve ser considerado como parte 

integrante do processo de aprendizagem, ao invés de indicar que a aprendizagem, com efeito, 

não ocorreu. A aprendizagem comporta dúvidas, acertos, erros, avanços e descobertas.  

Sobre o erro e o processo de ensino-aprendizagem:  

As práticas avaliativas apresentam-se fundamentalmente como trocas de 

questões e de respostas, no decorrer das quais se instaura um certo número 

de mal-entendidos sobre, no que diz respeito ao aluno, o sentido das 

questões e sobre o que o professor espera. Para o aluno pode ser difícil 

distinguir os momentos de aprendizagem e os momentos de avaliação. Dessa 

forma o erro é permitido no primeiro caso (HADJI, 2001, p. 36). 

 

Na maioria das vezes, o professor considera que houve aprendizagem quando o 

aluno responde exatamente o que o docente atribui como verdade, frequentemente 

relacionado à ideia de conteúdo transmitido. Convém, portanto, analisar aspectos arraigados, 

dogmáticos inclusive, ainda presentes nas instituições educacionais:  

 
Descobrimos que a verdade não é inalterável, mas frágil, e creio que essa 

descoberta, como a do ceticismo, é uma das mais belas, comovedoras do 
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espírito humano. Em determinado momento, percebe-se que se pode pôr em 

dúvida todas as verdades estabelecidas. Mas, ao mesmo tempo, o ceticismo 

ilimitado comporta sua autodestruição, visto que a proposição „não existe 

verdade‟ é, de fato, uma metaverdade sobre a ausência da verdade; e é 

metaverdade que tem o mesmo caráter dogmático e absoluto que as verdades 

condenadas em nome do ceticismo (MORIN, 2003, p. 153). 

 

Mesmo com algumas mudanças já sendo realizadas em relação à postura do 

professor, especialmente no âmbito universitário, ainda prevalecem as práticas de ensino 

transmissivas. Na concepção de Demo (2005, p. 12-13): “[...] o instrucionismo é uma das 

chagas abertas mais comprometedoras da escola e da universidade, em grande parte por conta 

de pedagogias obsoletas que insistem em „reproduzir‟ conhecimento ao peso de uma tradição 

secular cada vez mais fútil e inútil”.  

Em todas as instituições de ensino, mas especialmente na universidade, a aula 

deve conclamar o aluno a participar com autonomia. A aula reprodutiva não faz sentido, já 

vem pronta, limita o pensamento e a criatividade do aluno. Para Freire (2000), aula pertinente 

é aquela que influencia o aluno de modo tal que ele não se deixe influenciar. Os professores, 

inconscientemente, muitas vezes reproduzem o que vivenciaram na condição de alunos; mas 

não somos seres fatalmente reprodutivos (SILVA; VIANA, 2014). O professor age de forma 

reprodutiva também para manter o controle, o autoritarismo. Nesse sentido, Freire (2000) 

elucida que o oprimido, quando tem oportunidade, torna-se opressor. 

A aprendizagem guarda relação direta com a qualidade das relações estabelecidas 

entre os envolvidos nos espaços educativos. É preciso coerência nesse processo para que se 

alcance a aprendizagem. Assim sendo, o professor deve selecionar métodos e conteúdos de 

modo bastante refletido. Planejar o ensino objetivando padrões, competências, desempenhos e 

resultados, para além do domínio dos conteúdos, modifica a lógica da organização do trabalho 

docente. De modo semelhante, Tavares (1996 apud Sordi, 2005) reitera a importância dos 

conteúdos na prática educativa, no entanto, sugere que é indispensável que os alunos 

mantenham uma postura reflexiva, crítica e dialogal frente aos problemas da vida. A 

intencionalidade do trabalho pedagógico preside a organização dos tempos e espaços na sala 

de aula, sendo de fundamental importância na universidade, onde são também formados os 

profissionais da Educação (SORDI, 2005). 

Fernandes (1989) acredita que a Educação deve ser uma experiência 

transformadora, que desenvolva a criatividade, dando condições, aos alunos, de se libertarem 

da opressão social. Mas, para isso, a escola deveria deixar de reproduzir os mecanismos de 

dominação de classe da sociedade.  
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Avaliar faz parte do cotidiano de nossas vidas: na universidade, não é diferente. 

Para o ingresso nas Instituições de Ensino Superior (IES), os candidatos são submetidos a um 

exame seletivo, que tem, por característica básica, a classificação. Convém ressaltar que a 

avaliação da aprendizagem não se liberta do viés classificatório, ainda que, em sala de aula, 

não deva ser utilizada com esse propósito.  

Uma avaliação de caráter formativo, além de promover a aprendizagem, contribui 

para o desenvolvimento do curso ou mesmo da instituição. Para Perrenoud (1999), a avaliação 

formativa consiste em toda prática que intencione contribuir para melhorar as aprendizagens 

em curso. Isso implica uma mudança de postura e não apenas de metodologia. Nesse sentido, 

Villas Boas (2005) recomenda que as práticas avaliativas estejam pautadas na reflexão, 

construção, criatividade, parceria, autoavaliação e autonomia, tendo em vista que esses são 

princípios que devem fundamentar tanto o trabalho do aluno como o do professor.  

Segundo o pensamento de Luckesi (2011a,2011b), o que costumamos definir 

como processo avaliativo trata apenas de uma mera verificação dos resultados. A avaliação: 

 

[...] tem por objetivo diagnosticar a situação de aprendizagem do educando, 

tendo em vista subsidiar a tomada de decisões para a melhoria da qualidade 

do desempenho; é diagnóstica e processual, opera com resultados 

provisórios e sucessivos; é dinâmica, ou seja, diagnostica a situação para 

melhorá-la; é inclusiva, ou seja, inclui o educando dentro do processo 

educativo, da melhor forma possível; é democrática, sendo assim, o que 

importa é que todos aprendam e, consequentemente, se desenvolvam; exige 

uma prática pedagógica dialógica entre educadores e educandos, uma 

interação permanente (LUCKESI, 2005, p. 17-19). 

 

Por si, a avaliação, como dissemos, é inclusiva, e por isso mesmo, 

democrática e amorosa. Por ela, por onde quer que se passe, não há exclusão, 

mas sim diagnóstico e construção. Não há submissão, mas sim liberdade. 

Não há medo, mas sim espontaneidade e busca. Não há chegada definitiva, 

mas sim travessia permanente, em busca do melhor. Sempre! (Op. cit., p. 

56). 

Para que a avaliação seja concebida como ferramenta de acompanhamento da 

aprendizagem e não como ferramenta de controle, um novo paradigma precisa ser 

estabelecido. O professor deve compreender os limites e as possibilidades da avaliação na 

sociedade capitalista; os aspectos formativos da avaliação precisam se sobrepor aos técnicos; 

o processo de avaliar deve ser entendido como prática de investigação e não de classificação. 

Importa, ainda, que as práticas de apreciações devolutivas sejam constantes e que o ato de 

avaliar esteja aliado ao desenvolvimento pleno do aluno em suas múltiplas dimensões 

(MENDES, 2005). 
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Perrenoud (1999) esclarece que a avaliação formativa requer uma regulação dos 

processos de aprendizagem, ou seja, o emprego de operações metacognitivas11 do sujeito e de 

suas interações com o meio a fim de modificar a aprendizagem no sentido de um objetivo 

definido de domínio. Não há regulação sem referência a um estado almejado ou a uma 

trajetória ótima. Nessa direção, o professor deve observar mais os alunos, compreendê-los 

melhor, de forma a ajustar, de maneira sistemática e individualizada, suas intervenções 

pedagógicas e as situações didáticas que propõe, na expectativa de aperfeiçoar a 

aprendizagem. 

Qual a forma ideal de avaliar? Alguns instrumentos e procedimentos de avaliação 

devem ser alterados ou adaptados às necessidades dos estudantes. A diversidade de 

instrumentos é uma estratégia avaliativa que reúne condições para privilegiar a aprendizagem. 

Uma vez que a avaliação evidencia a qualidade da aprendizagem e indica a necessidade ou 

não de modificar as estratégias de ensino, torna-se importante a utilização de instrumentos 

adequados, ou seja, aqueles que realmente trarão respostas satisfatórias (DEPRESBITERIS; 

TAVARES, 2009). 

A avaliação escrita, conhecida como prova, é apenas um dos variados recursos 

indicados para a avaliação da aprendizagem. Usar a prova como o principal meio de avaliar é 

uma atitude antididática. Os procedimentos utilizados para avaliar a aprendizagem que 

favorecem a aplicação de provas individuais demonstram uma visão preocupada com o 

produto final que o aluno vai apresentar, sem qualquer indicador de um efetivo 

acompanhamento do processo que propiciou essa aprendizagem. “Se queremos avaliar o saber 

pensar, temos que buscar outros indicadores de aprendizagem. Em particular aqueles que 

correspondem à dinâmica complexa não linear da aprendizagem reconstrutiva e do 

conhecimento disruptivo” 
12 (DEMO, 2005, p.128).  

Os instrumentos de avaliação devem coletar os dados necessários ao diagnóstico 

da aprendizagem do educando. Para esse propósito, devem ser adequados: ao tipo de conduta 

e de habilidade que estamos avaliando; aos conteúdos essenciais planejados e, de fato, 

realizados no processo de ensino; à linguagem, à clareza e à precisão da comunicação; ao 

processo de aprendizagem (LUCKESI, 2005).  

                                                           
11

 A metacognição se refere à capacidade que cada pessoa tem de estimular o seu próprio conhecimento. 

Consiste na conscientização acerca de seus próprios conhecimentos e da capacidade de compreender e controlar 

a própria aprendizagem (PERRENOUD, 1999). 
12

 Aprendizagem reconstrutiva e conhecimento disruptivo se referem à capacidade do indivíduo de cultivar a 

habilidade de construir conhecimento com autoria e autonomia (DEMO, 2005).  
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A pesquisa, individual e coletiva, pode levar a bons resultados avaliativos. São 

válidos os estilos reconstrutivos de aprendizagem em que os alunos possam escrever textos, 

pesquisar, elaborar, produzir com suas próprias mãos. Sendo a pesquisa o processo de 

questionamento reconstrutivo, pode se seguir à desconstrução pelo questionamento e à 

reconstrução pela autonomia com base na autoridade do argumento (DEMO, 2005).  

Os trabalhos de grupo e seminários são também propostas bastante 

enriquecedoras, desde que aplicadas de forma apropriada. A distribuição dos temas entre 

alunos, que devem entregar o trabalho uma semana antes para que todos possam lê-lo, é um 

método que contribui para o processo de desconstruir, reconstruir, saber pensar. Cumpre 

mencionar que o trabalho realizado em grupo acarreta riscos, como uma participação desigual 

dos membros da equipe, por exemplo. 

A prática da avaliação da aprendizagem da pessoa com deficiência deve 

considerar as condições cognitivas emergentes e as possibilidades de superação, não devendo, 

por isso, limitar-se apenas à verificação das capacidades consolidadas, do conhecimento 

anteriormente adquirido. O exame se torna ainda mais prejudicial para esse educando, visto 

que ocasiona a realização de prognósticos negativos do aluno com deficiência, sendo visto 

como possuidor de uma condição de aprendizagem limitada (BEYER, 2005). 

Não podemos deixar de mencionar que, para praticar uma avaliação formativa 

junto aos alunos com deficiência, é necessário que sejam oferecidas condições adequadas de 

acessibilidade referentes às práticas avaliativas para os sujeitos participantes do processo de 

ensino-aprendizagem (BEYER, 2005; MOREIRA; 2005). 

A insuficiência de recursos e apoios didático-pedagógicos e tecnológicos para os 

alunos com deficiência incluídos em classes regulares interfere negativamente em sua 

avaliação (MOREIRA, 2005). Esse fato, além de configurar-se como um desrespeito ao 

estudante, aumenta as dificuldades do professor em trabalhar com as necessidades mais 

específicas desses estudantes. Sendo assim, é premente a necessidade de mudanças na prática 

da avaliação da aprendizagem para esse alunado, atenta às suas dificuldades e capacidades 

individuais, possibilitando uma intervenção significativa, permanente e contínua do educador. 

São diversas as formas de avaliar a aprendizagem dos alunos, bem como os 

instrumentos utilizados. Cabe aos professores uma busca contínua por novos conhecimentos e 

uma postura diferenciada frente aos avanços ocorridos em relação à Educação de uma forma 

geral. 

O sistema educacional brasileiro passou por inúmeras mudanças que exigiram dos 

professores novos conhecimentos, posturas e encaminhamentos:  
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Os professores que estão atuando na educação básica apontam para muitas 

dificuldades enfrentadas na sala de aula para trabalhar adequadamente com o 

aluno com Necessidades Educacionais Especiais (NEE)
 13

. Dificuldades 

essas oriundas de uma formação inicial que não proporcionou subsídios 

básicos acerca das NEE, da inexistência ou insuficiência de programas de 

educação continuada, de precária estrutura física, material e de pessoal das 

escolas para receberem esse alunado e da própria concepção de deficiência 

presente na educação. Todavia, este também é o contexto enfrentado pelos 

professores universitários ao receberem esses alunos, visto que as 

universidades apresentam uma realidade muito similar a das escolas de 

educação básica quando se trata dessa demanda (MOREIRA, 2007, p. 269)   

 

O professor não pode continuar utilizando o despreparo em sua formação como 

justificativa para evitar a inclusão de pessoas com deficiência nos espaços formais de ensino. 

O reconhecimento de que não estão preparados sinaliza a necessidade premente de uma 

formação básica e/ou continuada que possa acolher esse público em sala de aula. 

Um dos grandes problemas da avaliação é “[...] impor para todos os alunos 

padrões de desempenho, à revelia das diferenças” (DEMO, 2005, p. 119). Para Perrenoud 

(1999), a avaliação tradicional guarda uma concepção de igualdade que consiste em fazer as 

mesmas questões a todos os alunos, no mesmo momento e nas mesmas condições, como se a 

aprendizagem ocorresse de forma sincronizada para todos. Essa observação adquire renovada 

importância ao considerarmos o alunado com deficiência. 

Compreendemos que o processo de transformação é lento e exige ruptura com os 

modelos pedagógicos vigentes. Atualmente, observa-se uma maior abrangência de alunos 

com deficiência nas escolas e universidades, situação que torna mais séria e urgente a reflexão 

acerca das nossas práticas pedagógicas. As discussões, motivadas pela presença desse 

alunado, têm levado a importantes avanços na atuação do professor em sala de aula. É papel 

dos educadores comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa atuar na 

construção de um novo paradigma educacional, inclusivo.  

  

3.2 A Trajetória da Educação Inclusiva  

 

 Na intenção de se trabalhar em favor de uma Educação Inclusiva, as 

concepções de ensino e aprendizagem devem ser revistas. Inicialmente, é necessário que o 

professor tenha a compreensão de que todo aluno é capaz de aprender, considerando-se 

                                                           
13

 A expressão “Necessidades Educacionais Especiais” se encontra em desuso atualmente.  
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sobretudo a individualidade, o que permite traçar diversos caminhos para a aprendizagem, 

estabelecendo-se um tempo diferenciado para o ritmo de cada um (BEYER, 2004; BRASIL, 

2008). 

A deficiência não configura fator impeditivo para a aprendizagem; causa 

limitações, mas não impede que o aluno aprenda. Há diferentes modos de aprender e cada 

indivíduo, independente de ter ou não algum tipo de deficiência, apresenta condições 

peculiares e singulares para a aprendizagem. O que vai influenciar, significativamente, essa 

aprendizagem são as estratégias pedagógicas utilizadas pelo professor de forma a possibilitar 

que esse aluno tenha acesso ao conhecimento e a situações favoráveis à construção de sua 

aprendizagem.   

 

3.2.1 Educação Especial no Ocidente  

  

Há muitos aspectos a serem considerados sobre a trajetória da Educação Inclusiva, 

que repercutirão, inevitavelmente, no Ensino Superior. Para obtermos maior legitimidade 

nessa discussão, é necessário contextualizar esse percurso no tempo e no espaço. Precisamos, 

inicialmente, conhecer um pouco sobre o tratamento destinado às pessoas com deficiência ao 

longo da História, bem como compreender como ocorreu o surgimento e a evolução da 

Educação Especial no contexto mundial.  

 A história das pessoas com deficiência é dividida em quatro grandes 

momentos: i) exclusão, ii) segregação,  iii) integração e iv) inclusão. O primeiro momento, a 

chamada exclusão, é o período em que as pessoas com deficiência eram ignoradas, rejeitadas, 

perseguidas e exploradas, pois não havia nenhuma forma de atenção a essas pessoas. O 

segundo momento, denominado segregação, compreende o período da Antiguidade Clássica 

no Ocidente. Nessa época, o contexto social ocidental valorizava a perfeição física e a força, 

tendo em vista tratar-se de um período histórico de valorização das guerras. Portanto, a ética 

social em vigor, respaldada pela cultura, permitia que pessoas com deficiência fossem 

desprezadas, abandonadas ou eliminadas por meio de sacrifícios, ou mesmo infanticídios 

(SASSAKI, 1997). 

No Ocidente, a Educação Especial teve seu início no século XVI, por meio do 

atendimento de médicos e educadores que, contrariando a ordem vigente, defendiam que 

indivíduos com deficiência poderiam aprender. Esse período ainda era considerado 

segregação, pois esses sujeitos se encontravam separados, no espaço e no tempo, de outras 

pessoas. No fim da Idade Média, houve um grande desenvolvimento da Medicina e da 



44 

 

Educação, que possibilitaram a descoberta de que pessoas com deficiência podiam ser tratadas 

e educadas, não junto aos demais alunos, mas deles segregados. Dessa forma, os profissionais 

desenvolveram seus trabalhos em bases tutoriais (MENDES, 2006).  

O movimento de integração surgiu nos países nórdicos, em meados do século XX, 

por grupos que questionavam as condições de vida das pessoas com deficiência que sofriam 

com a segregação. Defendiam que a pessoa com deficiência e as pessoas desvalorizadas 

socialmente deveriam frequentar os mesmos ambientes sociais, pois assim teriam 

oportunidade de conviver no mesmo espaço, possibilitando aprendizado e experiência para 

todos (MENDES, 2006). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), em 1948, propiciou a discussão sobre a inclusão de pessoas com 

deficiência no cotidiano social. O discurso sobre inclusão se justifica em decorrência do 

histórico do processo de exclusão em diferentes meios, inclusive no educacional. O primeiro 

país a promover um debate mais aprofundado sobre a inclusão foi o Estados Unidos da 

América (EUA) na década de 1980 e este se propagou pelo mundo.  

Com a crise mundial do petróleo, em 1960, a discussão no meio acadêmico e a 

constante reclamação dos pais de alunos em relação à segregação na Educação, alguns países 

começaram a investir na educação integradora. Dessa maneira, os alunos com deficiência 

foram gradualmente inseridos no Ensino Regular, assim como se tornou obrigatório para o 

poder público assumir os compromissos de investimento nas instituições de ensino 

(MENDES, 2006). 

Em 1990, foi realizada a Conferência Mundial de Educação para Todos: 

Satisfação das Necessidades Básicas da Aprendizagem, em Jomtien, Tailândia. Nessa 

conferência, foi elaborada uma declaração14, com o objetivo de proporcionar, ao educando: 

qualidade no ensino de acordo com as necessidades individuais; equidade, com a finalidade 

de garantir a todos a participação efetiva no seu grupo social. Defende a Educação Básica 

como um direito fundamentado no desenvolvimento pleno do ser humano. Em 1993, foi 

promulgado, pela ONU, o documento Normas sobre Equiparação de Oportunidades para 

Pessoas com Deficiência. Segundo Aranha (2004) apud Silva (2010), nesse documento, foi 

estabelecido o compromisso moral e político de adotar medidas que garantissem igualdade de 

oportunidade de ensino nos níveis primário, secundário e superior para crianças, jovens e 

                                                           
14

 Declaração Mundial sobre Educação para Todos, Conferência de Jomtien – 1990. Disponível em: 

<http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10230.htm>. Acesso em: 08 ago. 2014. 



45 

 

adultos com deficiências de todos os tipos e graus, assegurando que a sua educação fosse 

considerada como parte do sistema de ensino.  

Ainda na década de 1990, no ano de 1994, foi realizada, em Salamanca, na 

Espanha, a Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais
15

: Acesso e 

qualidade. A Declaração de Salamanca defende a inclusão de pessoas com deficiência no 

Ensino Regular, argumentando que cada sujeito é único, necessitando o currículo escolar se 

adequar às necessidades do aluno. A partir daí, a expressão Inclusão ganhou notoriedade 

mundial, principalmente no que concerne à Inclusão Educacional. 

A inclusão educacional é o modelo de organização do sistema educacional que 

vem se expandindo e se tornando estável, pois é o modelo que mais se adéqua às necessidades 

da diversidade de alunos em sala de aula, principalmente com a ampliação do atendimento 

dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação na escola regular. 

 

3.2.2 Educação Especial no Brasil 

 

A história da Educação Especial no Brasil começou no início da segunda metade 

do século XIX. Em um primeiro momento, a educação dessas pessoas acontecia em escolas 

anexas aos hospitais psiquiátricos e também em instituições especializadas, caracterizadas 

portanto pela segregação. O sistema educacional se manteve elitista e segregacionista por 

décadas, ou seja, pessoas com deficiência ou que apresentavam comportamento indesejável, 

quando comparadas à população em geral, eram excluídas do acesso à escolarização. 

O atendimento educacional especial aconteceu inicialmente na época do Império 

(1822-1889) com a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atualmente 

conhecido como Instituto Benjamin Constant (IBC) e o Imperial Instituto de Surdos-Mudos16,
 

em 1857. Esses institutos recebiam as pessoas com deficiência e mantinham-nas afastadas do 

convívio social. Além disso, a escolarização ficava em segundo plano. 

                                                           
15

 A expressão “Necessidades Educacionais Especiais” se referia a todas as crianças que, em algum momento da 

vida escolar, apresentavam dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de 

desenvolvimento que dificultassem o acompanhamento das atividades curriculares (Art. 05 – CEB/CNE – Res. 

Nº 02/2001). No Brasil, a legislação vigente direcionou o público-alvo da Educação Especial para grupos 

específicos: pessoas com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, 

ficando alijados do atendimento especial alunos repetentes e com sérios problemas de aprendizagem. A 

expressão “Necessidade Educacionais Especiais” se encontra, atualmente, em desuso (BRASIL, 2010a). 
16

 “Surdo-mudo”: termo que deixou de ser utilizado, porque a designação mudo não corresponde à realidade 

dessa pessoa. Atualmente, o termo mais aceitável para ser utilizado é “Pessoa com Surdez” (DAMÁZIO, 2010).  
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Segundo Magalhães (2002), em 1950, com o descaso do governo em atender 

pessoas com deficiência, esse público recebeu atendimento em instituições de iniciativa 

privada: a Sociedade Pestalozzi e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs), 

que ganharam repercussão em todo o país.  

As primeiras demonstrações de interesse do governo pela Educação Especial 

aconteceram com finalidades emergenciais de suprir a demanda do atendimento educacional 

em nível nacional por meio de campanhas17 com finalidade de ampliar o atendimento 

especializado no país (MAGALHÃES, 2002). 

Na década de 1960, houve um grande aumento no número de instituições 

especializadas. A prática da educação segregada foi questionada, dando início à luta pela 

escolarização das pessoas com deficiência nas salas comuns das escolas regulares. Em 1961, a 

LDBEN nº4024/61, no seu artigo 88, defendeu o direito dos “excepcionais” – termo usado 

conforme denominação, na época, para identificar o público-alvo da Educação Especial – de 

frequentarem a escola no sistema regular de ensino. Essa lei trouxe à tona o direito à educação 

das pessoas com deficiência, em uma realidade histórica de repressão, autoritarismo frequente 

na sala de aula, época em que a Educação ainda era direito de poucos.  

A lei 5692 de 11 de agosto de 1971 alterou a LDBEN de 1961, que regulamentava 

o ensino dos denominados, na época, 1º e 2º graus. Os Conselhos de Educação ficariam 

responsáveis pelo estabelecimento das normas que definiriam o tratamento especial para as 

pessoas que apresentassem deficiência física, intelectual e os alunos superdotados18. Não 

havendo uma legislação específica para o atendimento especial, ficando à disposição de cada 

Conselho de Educação elaborar suas próprias formas de atendimento, também não promoveu 

a organização de um sistema de ensino capaz de atender às necessidades educacionais desse 

alunado, o que acabou favorecendo o encaminhamento desses alunos para as classes e escolas 

especiais19 (BRASIL, 2008; MAGALHÃES, 2002). 

Na década de 1970, foi criado o Centro Nacional de Educação Especial 

(CENESP), com a meta principal de aperfeiçoar o atendimento educacional especial em todo 

território nacional. O órgão federal ofereceu assessoria às secretarias estaduais de ensino para 

a implantação de salas especiais nos estados, assim como qualificou professores. Esse 
                                                           
17

 Essas campanhas foram: Campanha para a Educação do Surdo Brasileiro (1957); Campanha Nacional de 

Educação e Reabilitação dos Deficientes da Visão (1958) e Campanha Nacional de Educação e Reabilitação dos 

Deficientes Mentais (1960) (MAGALHÃES, 2002). 
18

 Na contemporaneidade, o uso do vocábulo “superdotação” ainda é utilizado, mas a preferência é a expressão 

“altas habilidades/superdotação”, conforme veiculado em documentos oficiais atuais (BRASIL, 2010a). 
19

 Formas paralelas de educação especializada, utilizadas em substituição ao Ensino Regular. Estão sendo muito 

questionadas em relação à sua função e significado em tempos em que se discute e se propõe a inclusão de 

alunos com deficiência no Ensino Regular (BRASIL, 2001). 
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momento foi representado pelo movimento de Integração Escolar, que não obteve êxito e foi 

muito criticado, principalmente porque atribuía, ao aluno, a responsabilidade de se adaptar ao 

novo ambiente de ensino no qual ele havia sido inserido. Sendo assim, não houve 

reestruturação do sistema educacional para atender às especificidades dos estudantes.  

No Brasil, a resposta mais enfática quanto ao movimento dos Direitos Humanos, 

ocorreu quando houve a promulgação da nova Constituição Federal brasileira, em 1988, que 

determina a legitimidade na igualdade de direitos, dentre eles, o acesso à Educação passou a 

existir por determinação da lei maior do país (BRASIL, 1988).  

Na década de 1990, em busca de garantir não apenas a presença do aluno com 

deficiência na sala comum da Escola Regular, mas também o seu aproveitamento acadêmico, 

o movimento de Inclusão Escolar foi iniciado. A Inclusão Escolar prevê a revisão e a 

reformulação do sistema educacional como um todo. O marco para essa luta em defesa da 

escola inclusiva foi a Declaração de Salamanca, já citada anteriormente. A LDBEN 9394, de 

20 de dezembro de 1996, destina o capítulo cinco para a Educação Especial; sendo essa lei 

nacional, embasa todas as ações educativas no âmbito de estados, distrito federal e 

municípios. O artigo 59 da atual LDBEN assegura - aos educandos que constituem o público-

alvo da Educação Especial - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e de 

organização específicos, para atender às suas necessidades educacionais.  

O Decreto nº 6571, de 17 de setembro de 2008, dispõe sobre o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE). Esse atendimento abrange o conjunto de atividades - 

recursos pedagógicos e de acessibilidade20 organizados institucionalmente - prestado de forma 

complementar ou suplementar aos alunos do Ensino Regular. A Resolução CNE/CEB nº 04 

de 02 de outubro de 2009, implementou o Decreto nº 6571/2008: os alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades deverão ser matriculados no 

Ensino Regular e no AEE. De acordo com o artigo 8º da Resolução, a matrícula do educando 

no Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB) seria contabilizada duas vezes: na classe comum e no AEE21, sendo que o 

primeiro é requisito para a permanência no segundo. 

Convém assinalar que, mesmo em tempos de ampla discussão sobre a Inclusão 

Educacional, há espaço válido para as escolas especializadas. O relatório final do Plano 

                                                           
20

 Acessibilidade é condição fundamental e imprescindível a todo e qualquer processo de inclusão social e se 

apresenta em múltiplas dimensões, incluindo aquelas de natureza atitudinal, física, tecnológica, informacional, 

comunicacional, linguística e pedagógica, além de outras (LEITÃO; VIANA, 2014). 
21

 A organização do AEE é regulamentada pela Nota Técnica – SEESP/GAB/Nº 9/2010 (BRASIL, 2010a). 



48 

 

Nacional de Educação (PNE) e o decreto presidencial nº 7611/2011 que revoga o anterior 

(Decreto 6.571, de 2008) definem as estratégias educacionais para o país. 

Urge:  

[...] universalizar, para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar 

aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, preferencialmente, na rede regular de ensino, 

garantindo o atendimento educacional especializado em classes, escolas ou 

serviços especializados, públicos ou comunitários, sempre que, em função 

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

classes comuns (BRASIL, 2014, p. 24).   

 

A palavra “preferencialmente” gera muita polêmica, abrindo espaço para que 

escolas regulares se recusem a atender esses aprendizes. De acordo com a legislação nacional, 

os estudantes com algum tipo de deficiência devem frequentar escolas comuns e receber 

atendimento especializado no turno contrário ao das aulas, de preferência na própria escola. 

Caso não seja conveniente às necessidades pessoais e educacionais do aluno, instituições 

especializadas podem atendê-los. O Decreto 7611 orienta a Educação Especial, junto com o 

Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Viver sem Limites.  

Dando ênfase ainda ao decreto presidencial nº 7611/2011, este apresenta, em seu 

texto, as especificidades relacionadas à pessoa com surdez, tais como a organização de 

escolas e classes de educação bilíngue, abertas a alunos surdos e ouvintes, com professores 

bilíngues, na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Refere-se 

também às escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas a alunos 

surdos e ouvintes, para os Anos Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio ou Educação 

Profissional, com docentes das diferentes áreas do conhecimento, cientes da singularidade 

linguística22 dos alunos surdos, bem como com a presença de tradutores e intérpretes23 da 

Língua Brasileira de Sinais (Libras). 

Segundo o documento da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva: 

O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, 

social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos 

de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de 

discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional 

fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e 

                                                           
22

 A singularidade linguística dos surdos refere-se ao fato de, mesmo adquirindo a leitura em Português, os 

surdos não são proficientes nessa língua, uma vez que, apresentam dificuldades com a sua semântica, pragmática 

e com a identificação de gêneros, como metáforas, ironia, humor e outros (SOUSA, 2008). 
23

 O intérprete de língua de sinais é aquele que interpreta de uma língua de sinais para outra língua, oral ou 

sinalizada. O tradutor traduz de uma língua para outra, desde que uma das línguas esteja na modalidade escrita 

(QUADROS, 2004).  
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diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de 

equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção 

da exclusão dentro e fora da escola (BRASIL, 2008, p. 1).  

 

Mantoan, em entrevista a Cavalcante (2005, p. 24), definiu a inclusão como: 

 
[...] a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o 

privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. A 

educação inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção. [...] Costumo dizer 

que estar junto é se aglomerar no cinema, no ônibus e até na sala de aula 

com pessoas que não conhecemos. Já inclusão é estar com, interagir com o 

outro. 

 

A formação universitária, que inclui o trinômio ensino, pesquisa e extensão, 

deverá ter uma conotação pedagógica capaz de formar profissionais priorizando a 

aprendizagem, sem desprezar as relações humanas. Todos os envolvidos nos processos de 

ensino e aprendizagem são capazes de aprender (PIAGET, 1986; ZORZI, 2008).  

O capítulo seguinte aborda a avaliação da aprendizagem voltada para o aluno com 

deficiência e os desafios de sua realização no Ensino Superior. 
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4 A INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR 

 

 A partir da década de 1990, a universidade brasileira avançou muito, sobretudo 

em relação ao acesso democrático. Políticas como as cotas sociais, raciais e indígenas 

demonstram que a nossa universidade caminha preocupando-se com a diversidade humana, 

rumo à proposta de uma Educação Inclusiva.  

Pode-se observar que:  

O estabelecimento de cotas no mercado de trabalho já existe no Brasil por 

muitos anos. A Lei n. 8.213/91 prevê a obrigatoriedade da contratação de 

pessoas com deficiência em empresas privadas. No entanto, o debate sobre 

políticas de ação afirmativa é relativamente recente em nosso país. Ele ganha 

mais repercussão social com a III Conferência Mundial de Combate ao 

Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, ocorrida 

em 2001, em Durban, África do Sul, em que o Brasil se posiciona a favor de 

políticas públicas que venham a favorecer grupos historicamente 

discriminados (OLIVEN, 2007, p. 157). 

 

No Ensino Superior, há diversas implicações relativas ao desafio de trabalhar com 

a inclusão. Uma destas é a necessidade de disposição, principalmente para inovar a concepção 

pedagógica, a ser consolidada, nos anos vindouros, por atuação que considere os elementos 

necessários para atuar de forma inclusiva. 

Na LDBEN 9394/96, como já citado anteriormente, as discussões sobre Educação 

Inclusiva foram intensificadas no âmbito da Educação Básica e avançaram para o Ensino 

Superior. Ainda em 1996, as IES receberam o aviso curricular MEC/GM nº 277, que sugeria 

encaminhamentos para o processo de acesso do aluno com Necessidades Educacionais 

Especiais24 no Ensino Superior. Já a permanência, não era o foco desse documento, embora 

venha sendo objeto de estudos pela maioria das IES. A viabilização do acesso à universidade 

deve caminhar junto com as ações políticas e pedagógicas que contribuam para a permanência 

dos alunos no Ensino Superior.  

Nos últimos anos, foi exacerbada a inclusão referente ao acesso, com o ingresso 

de alunos com deficiência no corpo discente das IES. No ato da inscrição para o ENEM, hoje 

o meio mais utilizado para ingresso em universidades públicas, podem ser solicitados os 

serviços e os recursos necessários, apresentados em campos específicos, para o candidato que 

apresente algum tipo de deficiência. 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) 

se empenha em favor da promoção dos direitos humanos, da eliminação de barreiras e da 

                                                           
24

 Expressão utilizada na época. 
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oferta de serviços profissionais especializados e recursos de acessibilidade aos participantes 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, mobilidade reduzida ou outras 

condições físicas, mentais, sensoriais ou psicológicas que requeiram medidas voltadas à 

garantia de equidade, autonomia e segurança. É importante destacar que o processo de 

eliminação de barreiras e de provimento de serviços profissionais especializados, bem como 

de recursos de acessibilidade vem se aprimorando cada dia mais (SASSAKI, 1997). 

O Inep procura fornecer subsídios necessários às especificidades de cada um dos 

inscritos, como: a capacitação das equipes de elaboração e seleção dos itens; a confecção de 

provas adaptadas; a leitura sensível25 das provas; o controle da diagramação e a impressão dos 

cadernos de prova; a capacitação de coordenadores e equipes de aplicação; o financiamento 

da formação de profissionais especializados para atuarem na área de exames. Ademais, o 

instituto exige uma seleção cuidadosa das unidades de aplicação de prova. 

Convém destacar alguns serviços profissionais especializados e recursos de 

acessibilidade disponibilizados no ENEM, como: prova em Braille; prova ampliada 

(macrotipo); tradutor-intérprete da Libras; leitura labial; auxílio ledor; auxílio para 

transcrição; guia-intérprete; mobiliário acessível; sala de fácil acesso; sala para lactentes; sala 

especial; classe hospitalar. 

Além desses serviços e recursos, ainda poderá ser ofertado, ao inscrito, o tempo 

adicional, benefício previsto em lei (lei nº 4.317, de 09 de abril de 2009), assegurado a todos 

os participantes com solicitação deferida de atendimento diferenciado e cujas condições 

especiais comprovadamente comportem a necessidade de maior tempo para realização do 

exame. 

O que ainda se torna objeto de reflexão é a necessidade de, após o ingresso no 

Ensino Superior, serem garantidas condições para a sua permanência e conclusão do curso. 

Para isso, deve-se oferecer não somente condições arquitetônicas de acessibilidade, mas 

sobretudo a qualidade no atendimento às necessidades educacionais do estudante.   

 

 

                                                           
25

 Serviço especializado de leitura da prova para pessoas com deficiência visual, deficiência intelectual, autismo, 

déficit de atenção ou dislexia. Os ledores atuam em duplas e prestam serviço individualizado, em salas com 

apenas um participante. Os ledores que auxiliam participantes com deficiência visual contam com o apoio da 

Prova do Ledor, que contém os textos adaptados e a descrição das ilustrações, imagens, mapas, tabelas, gráficos, 

esquemas, fotografias, desenhos e símbolos. 
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4.1 Práticas Inclusivas na Universidade Federal do Ceará  

  

A Universidade Federal do Ceará (UFC) vem se destacando entre as Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES) brasileiras no que se refere à promoção de acessibilidade 

e inclusão de pessoas com deficiência. A criação da Secretaria de Acessibilidade UFC Inclui, 

em 30 de agosto de 2010, por meio da Resolução nº 26, de agosto de 2010, do Conselho 

Universitário (CONSUNI), situa a UFC num patamar diferenciado dentre as demais IFES, na 

medida em que se compromete com as diferenças caracterizadas pelas condições de 

deficiência (LEITÃO; VIANA, 2014). 

Essa Secretaria tem como objetivos: assegurar condições de acessibilidade na 

UFC, em suas múltiplas dimensões, conforme a legislação vigente, e estimular o 

desenvolvimento de uma cultura inclusiva na UFC; elaborar, executar e gerenciar ações, 

oferecer suporte às unidades acadêmicas e administrativas para a efetivação da acessibilidade 

e estimular o desenvolvimento de uma cultura inclusiva na UFC. Tem como público-alvo 

todas as pessoas, sobretudo, as pessoas com deficiência integrantes da comunidade interna da 

instituição, acrescida das que usufruem de serviços por ela oferecidos, por meio de ações de 

extensão.  

Implantada em outubro de 2010, inicialmente constituída pela direção e pelo setor 

de apoio administrativo, a equipe, a partir de maio de 2014, foi ampliada e é atualmente 

composta de dezesseis servidores, sendo um assistente de administração, dez tradutores e 

intérpretes, dois técnicos em informática, um técnico em multimídia e um técnico em assuntos 

educacionais. Além dessa equipe, o grupo conta com nove membros representantes de 

professores de variadas áreas de conhecimento, bem como estudantes com deficiência. Esse 

grupo de assessoria permanente vem realizando as atividades da Secretaria por meio de: 

coordenação de programas de extensão e de projeto de monitoria de graduação; oferta de 

serviços; articulações intersetoriais; mediações entre estudantes e coordenadores e/ou 

professores, dentre outras. Parte desse grupo orienta a equipe de estudantes bolsistas de 

graduação integrantes de projetos de bolsas de Iniciação Acadêmica, Monitoria de Projetos e 

de Extensão, além de voluntários. Recentemente, com a atualização do regimento Interno da 

UFC, foram acrescidos à estrutura da Secretaria mais quatro setores: i) assessoria a projetos 

arquitetônicos, ii) acompanhamento a alunos, iii) tecnologia assistiva e iv) formação para 

acessibilidade (LEITÃO; VIANA, 2014). 

Portanto, conforme foi debatido ao longo do capítulo, a inclusão é condição 

fundamental e imprescindível no processo educativo e social, como um todo. É urgente a 
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necessidade de discutirmos a avaliação da aprendizagem de pessoas com deficiência no 

Ensino Superior, tendo em vista traçarmos estratégias capazes de promover modificações 

satisfatórias no contexto estudado.   

Professores, alunos e coordenadores, como sujeitos históricos, necessitam ser 

conscientes de sua intencionalidade em benefício da aprendizagem, sendo este o passo 

essencial para a efetiva melhoria da prática avaliativa. Mesmo que, inicialmente, não lhes 

sejam oferecidos caminhos, os sujeitos deverão buscar rumos e práticas alternativas a partir de 

seu próprio comprometimento político-educacional. Por outro lado, pode ocorrer que lhes 

sejam ofertados todos os aparatos para a mudança, como novos referenciais, leis e sugestões 

práticas, todavia, se não despertarem o desejo político de mudar, nada significativo ocorrerá. 

Conforme salienta Leitão (2004, p. 37) “somos todos seres em formação, portanto passíveis 

de transformações favoráveis a convivências respeitosas frente às diferenças e singularidades 

humanas”. 

O próximo capítulo apresenta o percurso metodológico adotado no presente 

trabalho, explicando as características do estudo de caso, nos moldes da pesquisa de natureza 

qualitativa. Apresenta, igualmente, os procedimentos utilizados para a análise dos dados e 

descreve as amostras, num total de 14 sujeitos, sendo 8 alunos, 4 professores e 3 

coordenadores de curso. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para se realizar uma pesquisa, é necessário que haja o confronto entre os dados, as 

evidências, as informações coletadas sobre determinado assunto e o conhecimento teórico 

acumulado a respeito dele. A pesquisa é feita a partir do estudo de um problema, que seja de 

interesse do pesquisador e relativo a uma determinada área do saber a qual ele busca 

apresentar novas e importantes contribuições. A pesquisa qualitativa atende às demandas do 

estudo a ser realizado (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).  

 

5.1 Pesquisa Qualitativa  

 

A pesquisa qualitativa se preocupa com a realidade não quantificável e, para isso, 

trabalha com significados, valores, atitudes, aspirações e crenças. Minayo (2003) aponta que a 

metodologia qualitativa incorpora o significado e a intencionalidade como inerentes aos atos, 

às relações e às estruturas sociais. Sendo assim, o estudo qualitativo pretende apreender a 

totalidade coletada visando, em última instância, atingir o conhecimento de um fenômeno 

histórico que é significativo em sua singularidade.  

Com efeito: 

A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o mundo 

real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. A 

interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no 

processo de pesquisa qualitativa. Tal pesquisa é descritiva. Os pesquisadores 

tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu significado 

são os focos principais de abordagem (PRODANOV, 2013, p. 70). 

 

Constitui uma pesquisa descritiva, em que os fatos são observados, registrados, 

analisados, classificados e interpretados sem que o pesquisador neles interfira. Em relação ao 

objeto, é considerada uma pesquisa de campo, pois a coleta de dados é efetuada em campo, 

onde ocorrem espontaneamente os fenômenos.  

Bogdan e Biklen (1994) enumeram cinco características que pautam a 

investigação qualitativa, a saber: i) a fonte direta de dados é o ambiente natural constituído e o 

investigador é o instrumento principal; ii) é uma investigação descritiva, na medida em que os 

dados são recolhidos sob a forma de palavras ou imagens; iii) os investigadores se interessam 

mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos; iv) os pesquisadores 

tendem a analisar os seus dados de forma indutiva. Esse tipo de investigação ganha forma à 

proporção que o investigador recolhe e examina os dados coletados, ou seja, esse modelo de 
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pesquisa não pretende confirmar ou invalidar hipóteses ou ideias concebidas previamente; e 

v) o significado é de importância vital na abordagem qualitativa. 

Quanto aos procedimentos técnicos, consiste em um estudo de caso, ou seja, 

concentra-se num caso particular, que deve ser significativo, apreciando o tema da pesquisa 

(SEVERINO, 2007). 

 

5.2 Estudo de Caso 

 

No campo da Educação, têm-se tornado cada vez mais comum o estudo de caso de 

natureza qualitativa. O estudo de caso demonstra um potencial significativo de contribuição 

aos problemas da prática educacional, ao fornecer informações valiosas que permitem 

também decisões políticas (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).  

Coutinho e Chaves (2002) refere que vários elementos podem constituir um 

“caso”: um indivíduo, um personagem, um pequeno grupo, uma organização, uma 

comunidade ou mesmo uma nação.  

Ponte (2006, p. 2) considera que o estudo de caso:  

 

É uma investigação que se assume como particularística, isto é, que se 

debruça deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser 

única ou especial, pelo menos em certos aspectos, procurando descobrir o 

que há nela de mais essencial e característico e, desse modo, contribuir para 

a compreensão global de um certo fenômeno de interesse. 

 

O estudo de caso trata de uma abordagem metodológica de investigação 

especialmente adequada quando procuramos compreender, explorar ou descrever 

acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão simultaneamente envolvidos diversos 

fatores. Yin (2001) define estudo de caso com base nas características do fenômeno 

investigado e num conjunto de características associadas ao processo de recolha de dados e às 

estratégias de análise dos mesmos.  

No estudo de caso, a escolha da amostra adquire um sentido muito particular. De 

fato, a seleção da amostra é fundamental, pois constitui o cerne da investigação. Stake (1994) 

apud Vianna (2000) adverte que a finalidade da investigação, num estudo de caso, não 

consiste em compreender um constructo, um fenômeno genérico, construir uma teoria, ainda 

que eventualmente isso possa ocorrer. Se, por um lado, existem casos em que a generalização 

não faz sentido, por outro, existem estudos de caso em que os resultados podem, de alguma 

forma, ser generalizados, aplicando-se a outras situações (YIN, 2001). 
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Lüdke e André (1986) apresentam sete principais características para um estudo 

de caso, quais sejam: i) visa à descoberta, na medida em que podem surgir, em qualquer 

altura, novos elementos e aspectos importantes para a investigação, além dos pressupostos do 

enquadramento teórico inicial; ii) enfatiza a interpretação em contexto, pois todo estudo dessa 

natureza tem que considerar as características do meio social em que o fenômeno está 

inserido, os recursos materiais e humanos, dentre outros aspectos; iii) retrata a realidade de 

forma profunda; iv) usa uma variedade de fontes de informação; v) permite generalizações 

naturalistas; vi) procura representar as diferentes perspectivas presentes numa situação social; 

e vii) utiliza uma linguagem e uma forma mais acessível do que outros métodos de 

investigação.  

Os referidos autores destacam a dimensão ética, que não pode ser esquecida, pois 

o pesquisador deve deixar claro os critérios utilizados em sua pesquisa, principalmente no que 

diz respeito aos sujeitos, unidades de análise e aos dados apresentados e descartados, pois 

quando são estabelecidos adequadamente, o estudo de caso se torna válido e significativo. 

 

5.3 Cenário e amostra 

 

Atualmente, a Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e 

Secretariado Executivo (FEAAC) da UFC oferece seis cursos de Graduação: Economia, 

Administração, Atuária, Contabilidade, Secretariado Executivo e Finanças, além de cursos de 

Mestrado Acadêmico e Profissional, bem como Doutorado. Segundo informações das 

coordenações dos cursos, o total de alunos matriculados, em 2014.2, nos cursos de graduação 

e pós-graduação, somam 3.664, distribuídos nos três turnos.  

As amostras desse trabalho são intencionais, constituídas por: i) alunos com 

deficiência matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação em todos os turnos; ii) 

professores indicados pelos alunos e iii) coordenadores dos cursos. 

No quadro abaixo, encontramos a caracterização da amostra de alunos 

investigados: 
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Quadro 1 – Caracterização dos alunos com deficiência 

ALUNO IDADE SEXO 
CURSO 

(GRADUAÇÃO) 
DEFICIÊNCIA 

CONGÊNITA OU 

ADVENTÍCIA 

A1 22 F Ciências Contábeis Auditiva – Moderada 

bilateral 

Congênita 

A2 30 M Administração 

 

Física Adventícia 

A3 26 F Administração Física – Hemiparesia 

esquerda 

Adventícia 

A4 28 F Administração. 

 

Visual – toxoplasmose Congênita 

A5 38 M Ciências Econômicas Intelectual - 

A6 24 F Administração Auditiva – Bilateral Adventícia 

A7 24 M Ciências Econômicas Visual Congênita 

A8 22 M Ciências Econômicas Auditiva e Visual Congênita 

Fonte: Pesquisa aplicada (2014). 

 

Tabela 1 – Distribuição dos alunos com deficiência por curso – Pós-Graduação 

Cursos – Pós-Graduação  Quantidade de alunos com deficiência 

Mestrado Acadêmico 0 

Mestrado Profissional 0 

Doutorado 0 

Total 0 

Fonte: Dados da Secretaria de Acessibilidade UFC Inclui ( 2014). 

 

No que se refere à indicação dos professores, importa ressaltar que essa indicação 

é livre, ou seja, o aluno poderia indicar docentes do semestre atual ou de anteriores, podendo 

assim haver a indicação do mesmo professor por diferentes estudantes. Ainda participaram da 

pesquisa os coordenadores dos cursos que apresentam alunos com deficiência matriculados no 

segundo semestre de 2014, totalizando três coordenadores. 

 

5.4 Instrumentos e procedimentos 

 

Os métodos de coleta de dados mais comuns num estudo de caso são a observação 

e as entrevistas. No entanto, nenhum método deve ser descartado. Os métodos de coleta de 

informações deverão ser escolhidos de acordo com objetivo a ser cumprido (LÜDKE; 

ANDRÉ,1986; YIN, 2001). 

Para atender aos objetivos da pesquisa, foram utilizadas entrevistas 

semiestruturadas com os alunos com deficiência (Apêndice 2). A entrevista, diferente de 
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outras técnicas, adquire bastante importância no estudo de caso, pois, através dela, o 

investigador percebe a forma como os sujeitos interpretam as suas vivências visto que “[...] é 

utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao 

investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos 

interpretam aspectos do mundo” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 134).  

A entrevista é utilizada com o propósito de obtenção de informações cognitivas, 

afetivas e comportamentais, relativas ao presente, ao passado e às expectativas futuras dos 

respondentes. Na entrevista, há, necessariamente, uma interação entre pesquisador e 

pesquisado. O pesquisador visa apreender o que os sujeitos pensam, sabem, representam, 

fazem e argumentam (SEVERINO, 2007). 

Os diferentes tipos de entrevistas existentes têm sido classificados de formas 

diversas. Para May (2004), denominam-se como estruturadas, semiestruturadas, não 

estruturadas e em grupo, ou focais. Para Richardson (1999), classificam-se como dirigida, 

guiada e não diretiva. Independente da nomenclatura observa-se que a classificação é 

determinada pelo seu grau de estruturação.   

Nessa perspectiva: 

 

Podemos entender por entrevista semiestruturada, em geral, aquela que parte 

de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que 

interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de 

interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se 

recebem as respostas do informante. Desta maneira, o informante, [...] dentro 

do foco principal colocado pelo investigador, começa a participar na 

elaboração do conteúdo da pesquisa (TRIVIÑOS, 1987, p. 146). 

 

Para coleta de informações junto aos docentes indicados pelos alunos e os 

coordenadores (Apêndices 3 e 4), o instrumento utilizado foi um questionário semiaberto com 

questões relativas à avaliação da aprendizagem dos alunos com deficiência, bem como 

questões específicas sobre o acompanhamento realizado com esses alunos pela faculdade.  

O questionário é um valioso instrumento de coleta de dados. Não pode ser 

encarado como uma simples lista de perguntas. A elaboração requer conhecimento técnico e 

deve ser bastante criteriosa. Para Severino (2007, p.125) o questionário é “[...] conjunto de 

questões, sistematicamente articuladas, que se destinam a levantar informações escritas por 

parte dos sujeitos pesquisados, com vistas a conhecer a opinião dos mesmos sobre os assuntos 

em estudo.” As perguntas/questões devem ser objetivas, claramente formuladas e referentes 

ao objeto, para que sejam bem compreendidas pelos sujeitos, evitando provocar dúvidas, 
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ambiguidades e respostas lacônicas, favorecendo a obtenção de respostas mais precisas 

(SEVERINO, 2007).  

Assim como na entrevista, o questionário deve obedecer a algumas regras básicas: 

a principal é que possua uma lógica interna na representação exata dos objetivos e na estrutura 

de aplicação, análise e interpretação dos dados obtidos. Deve ser elaborado de acordo com o 

grupo a que se destina e corresponder ao que se deseja investigar. O questionário deve, ainda, 

ser limitado em extensão e em finalidade. Se for muito longo, causa fadiga e desinteresse; se 

curto demais, corre o risco de não fornecer informações suficientes (MARCONI; LAKATOS, 

1999).  

Por fim, Chizotti (2006, p. 55) pontua que “o questionário é uma interlocução 

planejada”, demandando que as questões apresentem sequência organizada, obedecendo ao 

tema e aos objetivos da pesquisa. Esse instrumento precisa apresentar-se com uma linguagem 

simples e concisa, a fim de possibilitar entendimento para o respondente, evitando incertezas 

ou equívocos. 

 

5.5 Análise dos dados 

 

 Após a coleta, a fase seguinte da pesquisa é a de análise e discussão (ou 

interpretação) dos dados. Esses dois processos, apesar de distintos, aparecem estreitamente 

relacionados.  

Assim sendo:  

A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de tal forma que 

possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para 

investigação. Já a interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais 

amplo das respostas, o que é feito mediante sua ligação a outros 

conhecimentos anteriormente obtidos (GIL, 1999, p. 168).  

 

Os objetivos da investigação somente serão alcançados após a coleta, o tratamento 

e a interpretação dos dados, buscando assegurar, com isso, a correlação entre objetivos e 

formas de atingi-los.  

A organização dos dados qualitativos coletados por intermédio das entrevistas 

pode constituir um banco de dados a ser inserido no software QSR NUD*IST Vivo 

(Qualitative Solutions and Research – Non – Numerical Unstructured Data Indexing and 

Theorizing). O recurso ao NUD*IST Vivo torna mais fácil o manuseio e categorização dos 

dados de caráter qualitativo. 
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Ao empreender a coleta de dados, obtêm-se as mais variadas respostas. Estas, por 

sua vez, para que possam ser adequadamente analisadas, necessitam ser organizadas, o que é 

realizado mediante o seu agrupamento em determinado número de categorias.  

Nessa perspectiva: 

Categorias são estruturas analíticas construídas pelo pesquisador que reúnem 

e organizam o conjunto de informações obtidas a partir do fracionamento e 

da classificação em temas autônomos, mas inter-relacionados. Em cada cate-

goria, o pesquisador aborda determinado conjunto de respostas dos entrevis-

tados, descrevendo, analisando, referindo à teoria, citando frases colhidas 

durante as entrevistas e a tornando um conjunto ao mesmo tempo autônomo 

e articulado (SILVA, 2012, p. 177). 

 

As categorias de análise foram definidas em conformidade com a revisão de 

literatura realizada. Carmo e Ferreira (1998 apud SILVA, 2012, p. 183) afirmam que “as 

categorias são apoiadas pelas subcategorias, e estas se apoiam nas unidades de registro, que, 

para os autores, é o segmento mínimo de conteúdo que se considera necessário para poder 

proceder à análise, colocando-o numa dada categoria”. 

A análise e interpretação dos dados foram balizadas por meio de uma Análise de 

Conteúdo. Consoante Bardin (2008), a Análise de Conteúdo se desenvolveu e se consolidou 

como técnica de análise entre os cientistas sociais devido a duas necessidades fundamentais 

da investigação científica: a superação da incerteza e o enriquecimento da leitura. A 

superação da incerteza ocorre diante da necessidade de nos indagarmos se o que notamos no 

discurso é passível de generalizações, sendo, assim, considerado inteligível. O enriquecimento 

da leitura, por sua vez, refere-se à ação de ir além das primeiras percepções do pesquisador, 

normalmente intuitivas e espontâneas, mas que podem pecar por serem superficiais. 

Para Franco (2003), a razão da Análise de Conteúdo produz inferências, pois elas 

conferem relevância teórica à pesquisa. Uma informação unicamente descritiva, que não tenha 

relação com outros atributos ou com o contexto e as características do emissor, pouco tem a 

contribuir (BENEVIDES, 2011). Como lembra Bardin (2008), o analista deve saber tirar 

proveito do tratamento da mensagem que manipula, para inferir (deduzir de maneira lógica) 

conhecimento sobre o emissor da mensagem ou sobre o seu meio. 

Selltiz, Wrightzman e Cook (1987) consideram que, para essas categorias serem 

úteis na análise dos dados, devem atender a alguns princípios gerais: i) o conjunto de 

categorias deve ser derivado de um único princípio de classificação; ii) o conjunto de 

categorias deve ser exaustivo, sendo possível colocar qualquer resposta em uma das 
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categorias e iii) as categorias do conjunto devem ser mutuamente exclusivas, não sendo 

possível colocar determinada resposta em mais de uma categoria. 

Yin (2001) propõe duas estratégias para a categorização e a classificação dos 

dados: i) basear a análise em proposições teóricas, organizando-se o conjunto de dados com 

base nas mesmas e buscando evidência das relações causais propostas na teoria e ii) 

desenvolver uma estrutura descritiva que ajude a identificar a existência de padrões de 

relacionamento entre os dados.  

 

5.6 Aspectos Éticos da Pesquisa 

 

A participação dos alunos, professores e coordenadores envolvidos no estudo foi 

autorizada pelos mesmos, mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice I).  Cabe informar, ainda, que foram respeitados os preceitos 

da Resolução nº 446, de 12 de outubro de 2012 (BRASIL, 2012), do Ministério da Saúde, que 

orienta os participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos, representando a 

orientação no compromisso ético dessa investigação. O presente estudo não ofereceu nenhum 

risco à saúde física ou mental dos que participaram dele, bem como, não existiu, em seu 

contexto, nada que pudesse causar danos de ordem moral. 
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6 ANÁLISE DOS DADOS 

  

A análise dos dados coletados através dos questionários aplicados aos 

coordenadores (Apêndice 3) e professores (Apêndice 4), bem como das entrevistas 

semiestruturadas realizadas junto aos alunos com deficiência matriculados nos cursos de 

graduação da FEAAC (Apêndice 2) foi organizada nas seguintes categorias: i) avaliação sob a 

perspectiva dos pesquisados; ii) condições de acessibilidade nas práticas  avaliativas; iii) 

contribuições para uma prática avaliativa inclusiva. Estas categorias foram elucidadas a partir 

dos discursos dos três grupos de entrevistados: coordenadores, professores e alunos com 

deficiência. No início da análise, está delineado o perfil dos pesquisados. As referências 

utilizadas na revisão de literatura deram suporte também a esta análise. 

  

6.1 Perfil dos docentes, coordenadores e discentes 

  

As amostras foram compostas por 14 sujeitos, ao total, sendo 3 coordenadores, 4 

professores e 8 discentes. Convém ressaltar que um dos professores pesquisados é também 

coordenador de um dos cursos. 

 

6.1.1 Perfil docente 

 

Para esta amostra foram indicados, pelos alunos, 8 diferentes professores. Como 

explicado anteriormente, os discentes iriam indicar livremente alguns dos docentes que 

estivessem ministrando disciplinas no período letivo. Poderia ter coincidido algum professor, 

durante a indicação, mas isso não ocorreu. 

A amostra que inicialmente deveria ser composta pelos oito professores, em 

função de alguns fatores limitantes como não devolução do questionário, falta de contato e um 

professor que se negou a responder o questionário, ficou reduzida aos 4 professores que 

devolveram os questionários respondidos. 
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Tabela 2 – Gênero dos professores 

 

Gênero Indicação Frequência 

Feminino 1 0 

Masculino 7 4 

Total 8 4 

Fonte: Pesquisa aplicada (2014). 

                

A idade dos professores é bem diversificada. Observamos que a diferença entre o 

sujeito com menor idade (P1) e o sujeito com maior idade (P4) é de 26 anos, quase três 

décadas. 

 

Tabela 3 – Idade dos professores 

Professor Idade Frequência 

P1 36 1 

P2 41 1 

P3 51 1 

P4 62 1 

Total - 04 

Fonte: Pesquisa aplicada (2014). 

  

O tempo de magistério no Ensino Superior é proporcional à idade dos professores, 

ou seja, quanto mais idade o professor apresenta, mais tempo de magistério possui. 

Observamos assim que, como na idade, o tempo de magistério é bem 

diferenciado: é de 28 anos a diferença entre o professor com menos tempo (P1) e o com maior 

tempo (P4) em sala de aula. 

 

Tabela 4 – Tempo de magistério no ensino superior 

Professor Tempo  Frequência 

P1 4 1 

P2 8 1 

P3 18 1 

P4 32 1 

Total - 4 

Fonte: Pesquisa aplicada (2014).   
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Em relação à titulação, observamos que três dos pesquisados (P1, P3 e P4) têm o 

título de mestre e apenas um, (P2) o título de doutor. Pelo tempo que têm de magistério no 

Ensino Superior, uma qualificação considerada satisfatória. A formação docente de qualidade 

é imprescindível para termos bons profissionais no mercado de trabalho.  

Na universidade, há um conflito entre dois modelos diferentes de formação. O 

primeiro modelo é a formação de professores caracterizada pelo domínio dos conteúdos da 

área correspondente à disciplina que irá lecionar. O segundo modelo diz respeito às 

peculiaridades didático-pedagógicas necessárias à formação docente para que possa ser 

considerada uma formação no seu sentido mais amplo (SAVIANI, 2009; IMBERNÓN, 2010).   

                           

Tabela 5 – Maior titulação 

Titulação  Frequência 

Mestrado 03 

Doutorado 01 

Total 04 

Fonte: Pesquisa aplicada (2014). 

   

Dos quatro professores pesquisados, apenas um (P1) atuou em outra modalidade 

de ensino que não o nível superior. Vale ressaltar que esse professor é o de menor idade e 

atuou na pós-graduação. 

 

Tabela 6 – Atuação dos professores em outra modalidade de ensino 

Respostas  Frequência 

Sim 1 

Não 3 

Total 4 

Fonte: Pesquisa aplicada (2014).                         

  

Dos quatro educadores consultados todos responderam não possuir formação 

específica para alunos com deficiência. 
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Tabela 7 – Formação voltada para avaliação do aluno com deficiência 

Variável Frequência 

Não 4 

Total 4 

Fonte: Pesquisa aplicada (2014).                         

 

Se observarmos que a formação de professores já passa por dificuldades, essa 

tende a aumentar quando nos referimos à formação do professor voltada especificamente para 

a pessoa com deficiência. A partir de 2005, o ensino da Libras tornou-se obrigatório (Decreto 

nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005) apenas nos cursos de formação de professores, 

licenciatura e Fonoaudiologia. Já é uma conquista, mas sabemos que é pouco diante da 

demanda necessária. Haja vista, principalmente, que a necessidade não está apenas em um 

tipo de deficiência. Devemos salientar que a legislação em vigor contempla a Educação 

Especial, mas no que diz respeito à formação de professores, ainda continua enfrentando 

dificuldades. Já existem alguns cursos de especialização e de extensão que fazem essa 

formação, mas que os conteúdos contemplam quase que exclusivamente a Educação Básica, 

desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, não abrangendo os professores de Ensino 

Superior. O que podemos observar também é que determinados cursos de nível superior 

possuem algumas disciplinas voltadas a esse público, mas que não atendem, de fato, às 

necessidades apresentadas pelos docentes. 

O Ensino Superior deve estar comprometido com uma aprendizagem significativa 

e de qualidade. Sendo assim, a avaliação utilizada deverá buscar uma visão coerente com o 

objetivo proposto. Como afirma Tyler, os objetivos educacionais representam os tipos de 

mudanças de comportamento que uma instituição educacional se esforça por suscitar nos seus 

alunos. O processo de avaliação consiste essencialmente em determinar em que medida os 

objetivos educacionais estão sendo realmente alcançados pelo programa do currículo e do 

ensino (VIANNA, 2000).  

A instituição deve estar comprometida não apenas com o ensino, mas com o 

resultado desse ensino, atenta à formação de cidadãos éticos e competentes para o exercício 

de uma profissão.  
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6.1.2 Perfil coordenador 

 

A amostra de coordenadores deveria ser composta por quatro coordenadores, pois 

três cursos possuem alunos com deficiência matriculados e um desses cursos possui dois 

coordenadores. No entanto, um dos coordenadores não devolveu o questionário.  

Dos três coordenadores que responderam à pesquisa, dois (C1 e C3) eram do sexo 

masculino e uma (C2) do sexo feminino.  

Tabela 8 – Gênero dos coordenadores 

Gênero Frequência 

Feminino 1 

Masculino 2 

Total 3 

Fonte: Pesquisa aplicada (2014).                          . 

  

Os três coordenadores que responderam à pesquisa possuem faixa etária entre 33 e 

41 anos, ou seja, uma faixa etária bem próxima. 

Tabela 9 – Idade dos coordenadores 

Coordenador Idade Frequência 

C1 33 1 

C2 36 1 

C3 41 1 

Total - 3 

Fonte: Pesquisa aplicada (2014).                       

 

Em relação ao tempo de atuação na coordenação do curso, essa variou de 1 a 3 

anos, como mostra a tabela 11.  

Tabela 10 – Tempo de atuação na coordenação do curso 

Coordenador Tempo (Anos) Frequência  

C1 1 1 

C2 2 1 

C3 3 1 

Total - 3 

Fonte: Pesquisa aplicada (2014).                         
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Todos os coordenadores possuem doutorado, mostrando assim um nível elevado 

em relação à titulação.  

Tabela 11 – Maior titulação 

Titulação  Frequência 

Doutorado 3 

Total 3 

Fonte: Pesquisa aplicada (2014). 

  

Embora todos os coordenadores tenham apresentado um nível de titulação bem 

elevado, nenhum dos três apresenta formação voltada para pessoas com deficiência.                        

 

Tabela 12 – Formação voltada para aluno com deficiência 

Variável Frequência 

Não 3 

Total 3 

Fonte: Pesquisa aplicada (2014).                       

 

De acordo com a tabela 14, observamos que todos os coordenadores pesquisados 

jamais atuaram em outro nível de ensino.  

 

Tabela 13 – Atuação dos coordenadores em outra modalidade de ensino  

Variável Frequência 

Não 3 

Total 3 

Fonte: Pesquisa aplicada (2014).                                      

 

 Observamos que o perfil dos coordenadores é bem semelhante ao perfil dos 

professores em relação a alguns aspectos, tais como: a falta de formação voltada para o aluno 

com deficiência e a atuação em outra modalidade de ensino. Devemos levar em consideração 

que os coordenadores são professores e estão assumindo o cargo de coordenadores por algum 

período. 

 Para ser coordenador dos cursos de ensino superior não é necessário que haja 

nenhuma formação específica. Na faculdade em questão, a escolha dos coordenadores ocorre 
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através de representantes de professores, então é feita uma indicação dentre eles mesmos para 

quem será coordenador. Verifica-se que nem o curso de graduação nem a experiência docente 

(que a maioria tem) garantem um bom preparo para esse cargo. E, depois da estreia na função, 

quase não há oferta de formação para esses profissionais que, além de continuarem 

desempenhando suas atividades como docentes, vão também desempenhar suas funções na 

condição de coordenadores. No Ensino Superior, ainda não há um modo eficiente de 

identificar necessidades de conhecimento específicas e combiná-las aos saberes essenciais a 

todos que exercem a função de coordenador. 

 

6.1.3 Perfil discente 

 

Inicialmente a amostra deveria ser de 21 alunos, mas, ao buscarmos esses alunos, 

observamos que não se enquadravam no perfil necessário para a pesquisa. É importante 

salientar que eles mesmos haviam preenchido de forma equivocada o espaço do Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) referente à informação se possuíam 

ou não deficiência. É necessário, então, verificar a autenticidade das respostas, ou ainda, 

modificar a forma em que é obtida pelo sistema, para que não haja tantos equívocos quanto os 

observados. A amostra de alunos entrevistados foi composta por oito alunos, sendo quatro do 

gênero masculino (A2, A5, A7 e A8) e quatro do gênero feminino (A1, A3, A4 e A6).  

 

Tabela 14 – Gênero dos alunos 

Gênero Frequência 

Feminino 4 

Masculino 4 

Total 8 

Fonte: Pesquisa aplicada (2014).                           

  

Observamos, na tabela 16, que a idade dos alunos varia bastante: a metade 

apresenta idade entre 22 e 25 anos (A1, A6, A7 e A8), três (A2, A3 e A4) apresentam idade 

entre 26 e 30 anos e um (A5) apresenta idade acima de 30 anos.  
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Tabela 15 – Idade dos alunos 

Idade (Anos) Idade 

22 a 25 4 

26 a 30 3 

Acima de 30 1 

Total 8 

Fonte: Pesquisa aplicada (2014).                         

Na tabela 17, observamos que os alunos apresentam deficiências bem 

diversificadas: dois com deficiência auditiva (A1 e A6), dois com deficiência física (A2 e 

A3), 1 com deficiência intelectual (A5), 2 com deficiência visual (A4 e A7) e um (A8) 

apresenta o quadro de duas deficiências associadas quais sejam: auditiva e visual. Não se 

caracteriza como surdocegueira
26

 por ainda não apresentar um grau de acometimento que 

caracteriza essa classificação, embora apresente um quadro das duas deficiências e, 

supostamente, a classificação como surdocego.  

 

Tabela 16 – Tipos de deficiência 

Classificação das deficiências Frequência 

Auditiva 2 

Física  2 

Intelectual 1 

Visual 2 

Visual / Auditiva 1 

Total 8 

Fonte: Pesquisa aplicada (2014).                       

 

  

Dos oito alunos com deficiência entrevistados, quatro deles, ou seja, a metade 

apresenta deficiência congênita (A1, A4, A7 e A8), três apresentam deficiência adventícia 

(A2, A3, A6) e um (A5) não é especificado pela própria natureza da deficiência.  

 

 

                                                           
26

 “Surdocegueira é uma condição que apresenta outras dificuldades além daquelas causadas pela cegueira e pela 

surdez. O termo hifenizado indica uma condição que somaria as dificuldades da surdez e da cegueira. A palavra 

sem hífen indicaria uma diferença, uma condição única e o impacto da perda dupla é multiplicativo e não 

aditivo” (LAGATI, 1995, p. 306).  
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Tabela 17 – Distribuição das deficiências (Congênitas / Adventícia) 

Tipo Frequência 

Congênita  4 

Adventícia 3 

Não especificado 1 

Total 8 

Fonte: Pesquisa aplicada (2014).                         

 

A FEAAC, local do nosso estudo, possui seis cursos de graduação e três de pós-

graduação, mas apenas três desses cursos, todos de graduação, possuem alunos com 

deficiência matriculados no semestre letivo de 2014.2. O curso de Administração tem quatro 

alunos (A2, A3, A4 e A6); um aluno (A1) é matriculado no curso de Ciências Contábeis e três 

(A5, A7 e A8) no curso de Ciências Econômicas, como apresentado na tabela 19. Em relação 

ao semestre em que estão matriculados, observamos, na tabela 20, que varia entre o quarto e o 

décimo semestre, último do curso, embora o número de disciplinas cursadas por cada aluno 

seja bem inferior ao número de disciplinas regulares, que varia de quatro a seis, dependendo 

do curso e do semestre, como está apresentado na tabela 21.  

Tabela 18 – Distribuição de alunos por curso 

Curso Frequência 

Administração 4 

Ciências Contábeis 1 

Ciências Econômicas 3 

Total 8 

Fonte: Pesquisa aplicada (2014).                        

 

Tabela 19 – Distribuição dos alunos por semestre letivo 

Semestre Frequência 

4º 2 

5º 3 

6º 1 

7º 1 

10º 1 

Total 8 

Fonte: Pesquisa aplicada (2014). 
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Tabela 20 – Quantidade de disciplinas cursadas atualmente 

Disciplinas Frequência 

1 3 

4 4 

6 1 

Total 8 

Fonte: Pesquisa aplicada (2014).                         

 

 Em relação à escolha do curso, sete (A1, A2, A4, A5, A6, A7 e A8) dos oito 

entrevistados afirmaram que a deficiência não teve influência alguma. Já uma das alunas 

entrevistadas (A3) foi bem categórica:  

 

Influenciou. Eu fazia Farmácia antes, aí quando eu perdi a mobilidade da 

mão, eu tive que mudar o rumo da minha vida, né?! Eu passei dois anos 

parada e, quando eu fui procurar um novo curso, a limitação da minha 

deficiência influenciou totalmente (A3).  

 

Profissionais especializados, jornais, revistas científicas, testes vocacionais 

procuram esclarecer acerca de determinadas profissões, as que estão em alta no mercado 

atual, as cogitadas como promissoras e as que se encaixam no perfil de determinadas pessoas 

(ou o contrário). Tudo isso contribui para o esclarecimento de dúvidas e para a possível 

“escolha” da carreira a ser seguida. No entanto, falar globalmente de “escolha” implica 

ocultar questões que envolvem as condições sociais, as econômicas e as culturais da família, 

como também o histórico de escolarização do candidato. Para a maioria das pessoas, não 

existe “escolha”, mas adaptação, ajuste à sua realidade, o que, para a pessoa com deficiência, 

não é diferente. Logo, embora se acredite que a escolha seja apenas por aptidão, são diversos 

os fatores que a influenciam (ZAGO, 2006). 

 

Não (A1). 

 

Não, no curso não. Só na vida pessoal. De pegar ônibus, pois é mais difícil, a 

transitar. Mas, em relação ao curso, não (A2). 

 

Não. Na verdade, eu entrei em Administração por acidente, porque eu queria 

História na UFC. Aí, em 2009, eu fiz o ENEM e consegui uma bolsa para 

faculdade particular no PROUNI. Aí eu fiz essa faculdade. Quando cheguei 

no terceiro ou quarto semestre, fiz a prova do ingresso como transferida para 
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UFC. Como tinha que ser o mesmo curso e lá eu fazia Administração, aí eu 

fiquei na Administração mesmo (A4). 

 

É por aptidão pessoal: eu tenho gosto por essas coisas de moeda, dinheiro, 

inflação, tudo que principalmente essas notícias que falam de economia; o 

PIB [Produto Interno Bruto] subindo e descendo, o governo vai mudar o 

ministro da fazenda, a meta do banco central, da inflação, da taxa de juros, 

etc. (A5).  

 

Não. Escolhi por afinidade (A6). 

 

Não. A escolha foi mais pessoal mesmo (A7). 

 

Não. Primeiro pela convicção pessoal que quero trabalhar com comércio. 

Segundo, com a exposição familiar, que minha família, minha mãe é 

empresária, tem 2 empresas e eu gosto da área financeira e administrativo 

gerencial. É, nos meus conceitos, acho que Economia é o caminho mais fácil 

para eu atingir o nível de profissionalismo que eu almejo (A8). 

 

Tabela 21 – Influência da deficiência na escolha do curso 

Respostas Frequência 

Sim  1 

Não 7 

Total 8 

Fonte: Pesquisa aplicada (2014).                         

 

O perfil dos alunos com deficiência aqui consultados não é muito diferente dos 

demais alunos de Ensino Superior. De acordo com Gondim (2002), o desenvolvimento 

científico e tecnológico, base da globalização, acarreta exigências de um perfil profissional 

que necessita lidar com fatores significativos. Assim, segundo a autora, as características 

desejáveis em tal perfil estão ancoradas nas seguintes habilidades: cognitivas - raciocínio 

lógico e abstrato, resolução de problemas, criatividade, capacidade de compreensão, 

julgamento crítico e conhecimento geral; técnicas especializadas - informática, língua 

estrangeira, operação de equipamentos e processos  de trabalho; comportamentais  e  

atitudinais - cooperação, empreendedorismo, iniciativa, motivação, responsabilidade, 

participação, disciplina, ética e a atitude de aprender a aprender (GONDIM, 2002). 

 

6.2 Avaliação na perspectiva dos pesquisados 

 

6.2.1 Avaliação na perspectiva dos coordenadores 
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Dos três coordenadores pesquisados, todos afirmaram ser importante que haja 

modificações na avaliação para que essa seja realmente inclusiva, como observamos na tabela 

23.  

 

Tabela 22 – Adaptação da avaliação  

 

Respostas  Frequência 

Sim 3 

Não  0 

Total 3 

Fonte: Pesquisa aplicada (2014). 

   

Ainda sobre o assunto, os coordenadores relataram: 

 

Precisamos conhecer as necessidades dos alunos (C1). 

 

Apesar de nunca ter me deparado com nenhuma situação, acho importante 

que sejam tomadas medidas que previnam possíveis problemas de inclusão 

(C2). 

 

A universidade deveria ser acessível a todos (C3). 

 

 

A democratização do ensino implica, em primeiro lugar, democratização do 

acesso à Educação. O elemento essencial da democratização é o acesso universal ao ensino. O 

segundo elemento é a permanência do educando na escola e a consequente terminalidade 

escolar; e o terceiro é a questão da qualidade do ensino, ou seja, relacionado à questão da 

transmissão e da apropriação ativa dos conteúdos escolares (LUCKESI, 2011a, 2011b).   

 

6.2.2 Avaliação na perspectiva docente 

 

 

 De acordo com a pesquisa realizada, os professores afirmaram utilizar os cinco 

tipos de instrumentos citados na questão 7: seminário; provas objetivas e dissertativas; 

trabalhos individuais e em equipe. Nenhum deles marcou a opção “outros”.  
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Tabela 23 – Tipos de instrumentos de avaliação  

Tipo  Frequência 

Seminário  2 

Provas objetivas 3 

Provas dissertativas 3 

Trabalhos individuais 3 

Trabalhos em equipe 3 

Outros 0 

Total 14 

Fonte: Pesquisa aplicada (2014).                       

 

Conforme a tabela acima, observamos que as provas e os trabalhos ainda são os 

instrumentos mais utilizados pelos professores para avaliar a aprendizagem dos alunos. Dos 

oito professores pesquisados, três responderam utilizar provas objetivas (P1, P2, P3), três 

professores também afirmaram realizar provas dissertativas (P1, P2 e P4). Em relação aos 

trabalhos individuais, três professores os utilizam (P1, P3 e P4). Os trabalhos em equipe são 

instrumentos utilizados por três professores (P1, P3 e P4). O seminário foi a estratégia menos 

utilizada para avaliação da aprendizagem, apenas dois professores (P1 e P4) afirmaram 

utilizar esse tipo de recurso.    

Os instrumentos de coleta de dados para a avaliação devem ser adequados, de 

modo a permitir a observação de dados, de fato, relevantes sobre a aprendizagem do aluno. 

Luckesi (2001, 2005, 2011a, 2011b) adverte que um instrumento inadequado ou defeituoso 

pode distorcer complementarmente a realidade e, por isso, oferecer base inadequada para a 

tomada de decisão. 

Conforme a reflexão de Tyler, a avaliação deve ainda apresentar uma diversidade 

de instrumentos para avaliar múltiplos comportamentos, não devendo se concentrar em 

elementos isolados, como também não admite que a avaliação mensure apenas diferenças 

individuais (TYLER, 1972). 

Na tabela 25, observamos que os professores apresentam uma frequência elevada 

de aplicação de instrumentos avaliativos. Dois professores (P1 e P3) afirmaram que aplicam 

três vezes e dois (P2 e P4) afirmaram que aplicam quatro vezes durante o semestre. 
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Tabela 24 – Frequência da aplicação dos instrumentos 

 

Respostas Frequência 

Três  2 

Quatro 2 

Total 4 

Fonte: Pesquisa aplicada (2014).                                  

 

Complementando a informação dos professores em relação à aplicação dos 

instrumentos, a tabela 26 esclarece em que momentos são aplicados. Apenas um professor 

(P3) aplica no início do semestre. Três professores (P1, P2 e P4) afirmaram aplicar um mês 

após o início das aulas. Todos os quatro professores (P1, P2, P3 e P4) afirmaram aplicar após 

dois meses de aula, ou seja, no meio do semestre e ao final do semestre.  

 

Tabela 25 – Momentos de aplicação dos instrumentos  

Respostas Frequência 

Início do semestre  1 

Após um mês de aula  3 

Após dois meses de aula   4 

Ao final do semestre 4 

Total 12 

Fonte: Pesquisa aplicada                            

 

Pelas respostas ao questionário, observamos que a compreensão dos professores é 

a de que a avaliação deve ocorrer durante o período de aprendizagem, ou seja, de forma 

processual no decorrer do semestre. Conforme Luckesi (2001, 2005, 2011a, 2011b), a 

avaliação da aprendizagem possui as seguintes características: é diagnóstica e processual, 

porque objetiva conhecer a situação da aprendizagem do educando e intervir tendo em vista a 

melhoria do seu desempenho. Além disso, opera com resultados provisórios e sucessivos, 

compreendendo que o aprendiz pode alcançar resultados de melhor qualidade em outros 

momentos. 

Pelas respostas dos alunos (A1, A3, A4, A5, A6, A7 e A8), observamos que estão 

em consonância com a dos professores. No relato do aluno (A8), observamos uma postura 
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tradicional tanto do professor quanto do estudante. Nas demais respostas, foi constatado que 

as avaliações, de modo geral, têm sido realizadas ao longo do semestre com o uso dos 

instrumentos referidos pelos professores.  

 
Bom, as avaliações foram as rotineiras: as três avaliações. A didática dele é 

aquela comum, não é nada, como a gente pode dizer, não é nada tão bom que 

se destaque, até sendo de uma forma medíocre, mas a maneira que ele cobra 

força o aluno a estudar. Pedagogicamente, pode não ser visto de uma 

maneira tão boa, mas cobra, desafia o aluno a só passar na disciplina dele se 

estudar. Não, foi no, uma no primeiro mês de aula, depois teve a segunda, e 

a outra vai ser agora (essa semana), última semana de aula (A8).  

 

Para Comênio (século XVII), um aluno não deixará de se preparar para os exames 

finais do curso superior se souber que o exame será “pra valer”. Mais que isso, afirma que o 

medo é um excelente fator para manter a atenção dos alunos, o qual o professor deverá 

usufruir desse meio para manter os alunos atentos (ARANHA, 2008). 

A sociedade, por intermédio do sistema de ensino e dos professores, desenvolve 

formas de ser da personalidade dos educandos que se acomodam aos seus ditames. A 

avaliação da aprendizagem, utilizada como um fetiche, é útil ao/ desenvolvimento da 

autocensura. De todos os tipos de controle, o autocontrole é a forma como os padrões externos 

cerceiam os sujeitos, sem que a coerção externa continue a ser exercitada (LUCKESI, 2001, 

2005, 2011a, 2011b). 

 

Foram 4 provas, ai caramba! Tópicos foram 4. Tenho que lembrar de cada 

uma delas: Contabilidade Gerencial foram 2 provas; Ética também foram 2, 

Laboratório foram 4, Orçamento 2, Projeto 2 e pronto. Foi ao longo da 

disciplina. A única que foi diferente foi Tópicos, que, a cada matéria que a 

professora terminava, ela ia fazendo uma prova, mas todas as outras seguiam 

um período normal de provas (A1).  

 

Todos fizeram duas. Na metade do semestre e outra no final (A3). 

Foram realizadas duas, sendo que uma foi bem no dia que eu voltei de 

viagem. Eu cheguei bem no dia da prova, no meio da disciplina, tirei um 2 

na prova. Aí teve a P2 que eu tirei um 10, mas não deu para recuperar. Aí eu 

vou para final nessa disciplina (A4). 

Pronto, uma disciplina eu fiz 1 avaliação e apresentei 1 seminário. Na 

disciplina dois, eu fiz... a avaliação escrita tinha que ser feita em casa para 

entregar em sala de aula, aí depois a segunda nota seria um seminário para 

apresentar em grupo. Aí da disciplina dois, eu fiz 2 provas e ainda vou fazer 

a terceira essa semana. Sendo que, nessa segunda disciplina, a segunda nota 

eu fiz 6 trabalhos, cada 1 valendo meio ponto, totalizando 3 pontos, para 

ajudar na segunda nota da avaliação. Aí pronto, aí a disciplina três eu já fiz 2 

provas, aí já vou fazer a terceira prova. E tem a última disciplina, que já fiz 2 

provas também e já vou para terceira prova. Não, eu percebi que, no começo 
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do semestre, foi mais ou menos em setembro, tava muito puxado, as 

avaliações eram muito próxima uma das outras (A5). 

Todas as disciplinas que eu estou fazendo pediram apresentações orais. Aí é 

muito engraçado como a turma influencia, porque tem certas turmas que eu 

consigo falar abertamente, com pouca gente, que é ESII [Estágio 

Supervisionado II], para falar sobre sua experiência no trabalho, tranquilo. 

Aí teve outra que é Administração Financeira Orçamentária, que é uma 

turma horrível e eu apresentei. E foi horrível: eu tirei 7,0 porque estava com 

medo de como as pessoas iam reagir pelo modo como eu falo. A terceira, eu 

preferi a prova escrita e acabei me dando mal, mas vai dá certo. E a quarta, 

eu consegui superar e fiz uma apresentação boa. Enfim, todas as disciplinas 

teve apresentação oral. Só deixei de fazer uma (A6). 

Uma disciplina eu fiz três, em outra fiz duas, outra também foi duas e a 

última foi uma. O restante foi seminário. Então foram oito avaliações 

escritas. Aquelas que são três provas é início, meio e fim, que é só uma 

disciplina. O restante, no começo do semestre, tipo dois meses de aula e um 

mês depois a segunda e um mês depois a terceira (A7). 

 

Para dois professores (P1 e P4), a avaliação aparece na perspectiva de promoção 

da aprendizagem e do desenvolvimento do aluno, assim como propõe Perrenoud (1999, p. 

103), “é formativa toda avaliação que ajuda o aluno a aprender e a se desenvolver”. Hadji 

(2001, p. 15) complementa, ao dizer que “[...] deve se pôr a avaliação a serviço das 

aprendizagens o máximo possível”. 

Nessa perspectiva, o papel da avaliação vai muito além de criar hierarquias, 

favorecendo o conhecimento dos modos de aprender dos alunos, para auxiliá-los a progredir 

no sentido dos objetivos educacionais. Nasce, assim, a ideia de que avaliar é mais que 

verificar o número de acertos e erros em testes ou provas, é mais que atribuir uma nota a um 

desempenho dos alunos. O ato de avaliar é principalmente uma forma de acompanhar o 

desenvolvimento da aprendizagem do aluno, de forma a intervir, quando necessário 

(HOFFMANN, 1991; LUCKESI, 2011a, 2011b; SOARES, 2015). 

O critério mais utilizado para a escolha do instrumento é uma melhor 

compreensão por parte do professor de como o aluno está aprendendo. Três (P1, P2 e P4) dos 

quatro professores disseram utilizar esse critério.   
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Tabela 26 – Critérios para a escolha do instrumento  

Critérios Frequência 

Praticidade na correção 1 

Melhor compreensão da aprendizagem 3 

Facilitar para o aluno 0 

Ajuda no desenvolvimento e aprendizagem do aluno 2 

Total 5 

Fonte: Pesquisa aplicada (2014). 

 

Para Perrenoud (1999, p.74), “as escolhas de um professor dependem, em grande 

parte, de suas crenças pessoais, de sua concepção de avaliação, de sua filosofia da seleção e 

do fracasso escolares, daquilo que ele considera uma avaliação justa ou eficaz”.  

Os docentes, embora pensem que é importante a avaliação na perspectiva da 

melhoria do desenvolvimento e da aprendizagem do aluno, acreditam que as notas ainda 

ocupam importância primordial dentro das instituições de ensino, nos direcionando à 

permanência de um dos principais elementos da pedagogia do exame.  

A pedagogia do exame, segundo Luckesi (2001, 2005, 2011a, 2011b), possui 

várias consequências: pedagogicamente ela não auxilia a aprendizagem dos estudantes; 

psicologicamente é útil para desenvolver personalidades submissas; e sociologicamente é 

bastante favorável aos processos de seletividade social. Consoante Hoffmann (1991), muitas 

notas são atribuídas seguindo critérios individuais, vagos, confusos ou mesmo precisos 

demais em determinadas situações.  A autora conclui que a nota tem sido conferida ao aluno 

sem um estudo analítico e minucioso sobre o seu real significado e implicação. Depresbiteris 

(2011, p. 154) complementa dizendo que o grande problema “[...] é a crença de que ela 

imprime maior precisão ao processo avaliativo”. 

Há um senso comum que atribui às disciplinas ditas “pedagógicas” um papel 

secundário, como se elas fossem “menos importantes” à formação desses profissionais; esse 

problema se evidencia principalmente nos cursos de Ciências Exatas e nos cursos que, embora 

classificados como Ciências Humanas, ou seja, os cursos foco de nossa pesquisa estejam 

ligados aos cursos das Ciências Exatas, tais como matemática e estatística, que têm como 

característica o raciocínio lógico. No entanto, é imprescindível o bom aproveitamento das 
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disciplinas pedagógicas, visto que, no momento em que se decide ser professor, a tarefa deste 

é educar. Dessa forma, disciplinas que tratam e abordam o processo de educar são vitais em 

todos os cursos, mesmo que de forma básica, pois futuramente podem escolher seguir o 

magistério, mesmo que inicialmente não tenha sido essa a opção.  

Um dos professores (P1) ainda afirmou que um dos critérios para escolha do 

instrumento é a praticidade na correção.  

Embora os professores, em sua maioria, tenham afirmado o interesse pela 

aprendizagem dos alunos, no discurso destes (A3, A4, A6 e A7) observamos que não acontece 

realmente assim. Afirmam que os professores não procuram fazer adaptações necessárias de 

acordo com as necessidades dos alunos. Observamos que os relatos mostram que as 

avaliações estão mais afastadas do modelo tradicional, ainda assim esse não deixa de existir.  

Nesse sentido, os alunos fazem as seguintes revelações: 

Foram boas. Eu me adapto muito fácil ao jeito que eles têm de avaliar. Eu 

não gosto muito de seminário, mas quando tem que fazer, a gente faz. É que, 

quando eu fico nervosa, o braço trava, aí eu me encolho todinha, é horrível. 

Aí eu fico mais tensa e acabo sentindo dor e dá para perceber... Muita gente 

não nota minha deficiência, aí o pessoal nota e vem me perguntar. Eu não 

me incomodo, mas quando estou com vergonha, ele [o braço] começa a se 

contorcer e, no momento da apresentação, não é bom [risos] (A3).  

 

Assim, geralmente, eu não tenho dificuldade não, com nenhum. Mas o 

normal, eles não sabem que eu tenho deficiência, a maioria passa o semestre 

sem saber (A4).  

 

Geralmente, é prova escrita e apresentação de trabalho. Em relação à 

apresentação de trabalho, eu tenho uma dificuldade porque minha dicção não 

é muito boa por conta da deficiência, porque a oralidade está muito ligada ao 

que você escuta. Aí eu fico muito inibida na hora de apresentar porque eu 

não sei se as pessoas estão entendendo o que eu estou falando ou então se 

estão achando estranho a forma como eu falo e ficam olhando de uma forma 

estranha para mim... Enfim, apresentação oral para a turma é uma coisa que 

eu não gosto, embora seja importante né?! Inclusive, nesse semestre, teve 

duas apresentações que eu não quis fazer justamente por isso, porque pensei 

que a turma iria ficar olhando para mim, aquela coisa... (A6). 

 

Avaliações de prova? Eu tive uma certa dificuldade no início, quando eu 

ainda usava outros tipos de lente, eu usava uma lente que não era tão 

especial quanto essa. Porque essa é bem nova e eu sentia dificuldade por 

causa do tamanho das letras. Não havia uma qualidade muito boa no 

contraste da folha e isso aqui é terrível para mim [se referia a algum tipo de 

papel a frente da entrevistadora]. Você não tem preto no branco, aqui você 

tem um pouquinho de preto no branco. Isso aqui para mim é terrível, eu não 

consigo distinguir muito bem essas diferenças. Foi um pouquinho difícil, 

mas chegando bem perto e apertando o olho que eu não poderia, porque uso 

lente, me dificultou um pouco e ainda hoje eu sinto dificuldade porque são 

letras pequenas. Eu não considerava que eu precisaria de uma atenção 

especial, entendeu? Talvez até precisasse, mas eu não cheguei a considerar 



80 

 

isso. Eu tive um problema sério. Eu passei um ano sem vir para a faculdade 

porque as lentes que eu usava não serviam mais e eu estava meio 

desesperado porque eu não sabia o que ia fazer, se ia fazer transplante ou não 

e aí eu perdi um ano de faculdade. Meu Índice de Rendimento Acadêmico 

(IRA) baixou 6 pontos: eu tava com 9.9 e fui para 3.4. Não consegui trancar 

porque eu nem saía de casa, eu moro só e não tinha acessibilidade... Foi um 

ano realmente difícil para mim, porque eu experimentei uma vida cego, 

porque é um problema bem grave mesmo. Eu nunca tinha passado por isso. 

Eu não me vi dentro da faculdade com esse problema visual. Eu não 

conseguia enxergar dessa maneira porque eu sou uma pessoa que presta 

bastante atenção em lousa, no que o professor está escrevendo, então eu não 

me vi... Acho que o problema foi mais eu, né?! Não me vi sem conseguir ler 

um livro, tendo que aprender o braile. Foi complicado (A7). 

 

Nas ocasiões em que se possibilita uma revisão dos conteúdos, esse momento, 

com efeito, não objetiva proceder a uma aprendizagem ainda não realizada ou ao 

aprofundamento de determinada aprendizagem, mas sim visa melhorar, de alguma forma, a 

nota do educando e com isso aprová-lo (LUCKESI, 2001, 2005, 2011a, 2011b), como 

podemos observar no depoimento seguinte: 

 

Olha, foi assim, foi regular, porque nem todos os professores da Economia, 

eles têm a mesma didática. Tem uns que, pelo menos, ajudam entre aspas, 

né, passam uma lista de exercícios para resolver, ou coloca monitor, para que 

a prova seja o reflexo do que o aluno viu no conteúdo. Outros são bem light, 

tipo assim, passam só trabalho, um trabalho valendo uma nota e outro 

trabalho valendo a segunda nota, soma os 2 trabalhos, divide por 2 e dá a 

média. Ou assim, geralmente é assim, o professor passa a lista de exercícios 

nem tão acessível, e essa disciplina não tem monitor, aí, quando tem 

monitor, às vezes ajuda, às vezes prejudica. Ajuda porque tem o monitor que 

vai lá ajudar, né, os alunos na impossibilidade de um professor não estar lá, 

dá a possibilidade de resolver alguns exercícios. Ruim também porque 

existem falhas, tanto para quem está lecionando como também para quem 

está monitorando, no caso o monitor. Eu já cheguei a fazer disciplina que o 

monitor não ajudava assim muito a disciplina, principalmente ao que tange a 

mais de uma lista de exercício. Ele não contribuiu muito (A5). 

 

A avaliação é sempre muito mais que uma medida: é uma representação, 

construída por alguém, do valor escolar ou intelectual de outro indivíduo. Inscreve-se, pois, 

em uma relação social específica, que une um sujeito avaliador e um sujeito avaliado 

(PERRENOUD, 1999). Podemos observar isso no relato do aluno (A8): 

 

Bom. Os professores são bem exigentes, são muito bons, com exceção de um 

professor de Cálculo, que é o professor que ganha mais aqui na universidade, 

tem o desempenho pedagógico não tão satisfatório, não produz para o que 

ganha. Fora isso, os outros professores são fora de série, pontual e bem 

exigentes (A8). 
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Tabela 27 – Adaptação da avaliação pelos docentes 

Respostas Frequência 

Sim 1 

Não 2 

Não se aplica 1 

Total 4 

Fonte: Pesquisa aplicada (2014). 

 

Um dos professores (P1) afirmou que modificou a forma de avaliar aquele aluno 

“Ao invés de pedir ao aluno que fizesse a avaliação dissertativa, sugeri que ele fizesse um 

seminário, pois achei mais adequado às necessidades dele” (P1). 

 

Tabela 28 – Comentário depois dos resultados  

Respostas Frequência 

Sim 4 

Total 4 

Fonte: Pesquisa aplicada (2014).                        

 

Vasconcellos (2003) ressalta a necessidade de alterar a postura docente diante dos 

resultados da avaliação. Para o estudioso, o que se espera de uma avaliação, numa perspectiva 

transformadora, é que seus resultados constituam parte de um diagnóstico e que, a partir dessa 

análise da realidade, sejam tomadas decisões sobre o que fazer para superar os problemas 

constatados.  

 

Tabela 29 – Modificação depois dos resultados  

Respostas Frequência 

Sim 3 

Não 1 

Total 4 

Fonte: Pesquisa aplicada                         

 

 

Três professores (P1, P2 e P3) relataram que fazem modificações nas avaliações 

após resultados desfavoráveis. Apenas o professor (P4) disse não modificar a forma de 

avaliar. Ao observarmos os relatos dos professores (P2 e P3), podemos verificar o quanto a 
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mudança que eles fizeram são primárias em relação ao que seria necessário; apenas o 

professor (P1) demonstra um esclarecimento melhor acerca da proposta de uma verdadeira 

avaliação.  

 

Procuro modificar o enunciado das questões e a quantidade de questões 

objetivas e dissertativas (P2). 

 

Conversando com os alunos para entender o por quê do baixo nível de 

aprendizagem e tentando reverter o quadro com revisão de matéria e 

exercícios (P3). 

 

Proponho novas formas de avaliar características e objetivos plurais. Uma 

avaliação única não contempla as plurais formas do conhecimento e do aluno 

(P1). 

 

Para um acompanhamento individualizado dos estudantes, teríamos que ter outras 

condições materiais e culturais de ensino no Brasil. Todavia, importa ter claro que a prática da 

avaliação funciona tanto com o ensino individualizado como com o ensino coletivo. 

Avaliação não é sinônimo de ensino individualizado, mas sim de um rigoroso 

acompanhamento e reorientação das atividades tendo em vista resultados bem-sucedidos 

(LUCKESI, 2001, 2005). 

 

De acordo com o relato dos alunos (A2, A4, A5, A6, A7 e A8), os professores não 

modificam a forma de avaliar, mesmo que o resultado das avaliações não tenha sido positivos, 

ou seja, diverge o depoimento dos discentes das respostas dos professores.  

 

Não (A2). 

 

Na verdade, eles são muito pregado na ementa, entendeu? Tinha que ter a 

P1, porque geralmente tem professor que flexibiliza um pouco, faz seminário 

ou coisa assim. Que até essa disciplina, que é produção 2, e eu tinha feito 

produção 1 semestre passado, e o outro professor criou assim ideias, 

seminários, essas coisas... Já ele não, é muito amarrado na prova (A4). 

Não, até agora não mudou, não. Mesmo o resultado não tendo sido bom, eu 

lembro que tinha até um professor da disciplina que tô fazendo agora que ele 

tava em dúvida quanto a aplicar ou não a terceira prova. Devido a gente estar 

no fim de semestre, o semestre vai acabar agora próxima semana ou na outra 

no máximo. Tinha outro professor que queria logo adiantar o conteúdo pra 

não atrasar até o final do semestre (A5). 

Não. Até agora não. Mas, segunda-feira, vai ter a última prova de uma 

disciplina muito difícil, que muita gente está com nota baixa. Não sei como 

vai ser o estilo da prova, se vai ajudar ou não, mas até então está todo mundo 

desesperado (A6).  
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Não. O que eles fazem é justamente passar os trabalhos para auxiliar (A7). 

Não. Continuou da mesma forma (A8). 

 

Apenas dois alunos (A1 e A3) relataram que houve mudança no instrumento de 

avaliação e, conforme o aluno (A1), foi por ter acontecido reclamação sobre a didática 

utilizada. No relato do aluno (A3), verificamos que houve substituição de instrumento e, 

consequentemente, um acordo entre professor e alunos sobre os novos critérios para o 

estabelecimento da pontuação para os trabalhos propostos.  

Dessa maneira, afirmam os alunos: 

Não. O que mudou [foi] na disciplina de Tópicos. Teve um aluno que foi 

reclamar da professora sobre o método de ensino dela, dizendo que a turma 

toda tava sentindo dificuldade, sendo que só ele que foi lá. Aí a professora 

mudou porque, segundo o que tenho conversado com as pessoas que já 

fazem essa disciplina, a terceira prova era sempre em forma de seminário. 

Esse semestre não foi, acredito que por causa dessa reclamação (A1). 

 

Pela primeira vez, o professor ia fazer duas provas e um seminário, mas a 

gente conseguiu convencê-lo de tirar o seminário, porque era um projeto de 

pesquisa mais um seminário. Aí, no final de semestre, como tem muita prova 

e como a maioria do pessoal da noite trabalha, fica mais difícil reunir para 

fazer. Aí conseguimos convencê-lo de substituir por dois trabalhos valendo 

ponto. Por isso que ficaram só duas provas mesmo (A3). 

 

Depresbiteris (2011, p. 171) afirma que “a função de uma devolutiva é, em sua 

essência, auxiliar o aluno a vencer alguns obstáculos em sua aprendizagem, por ação própria 

ou com ajuda de outras pessoas”. Segundo Luckesi (2011a, 2011b) e Soares (2015), é 

fundamental que esse momento seja percebido como uma alternativa para a reorientação das 

aprendizagens ainda não realizadas. É necessário cuidar para que os alunos desejem uma 

orientação cuidadosa e afastem de si a sombra do medo de uma reação desqualificadora por 

parte do professor. O objetivo primeiro da aferição do aproveitamento escolar não deverá ser 

a aprovação ou reprovação do educando, mas o direcionamento da aprendizagem e seu 

consequente desenvolvimento. 

 

 

6.2.3 Avaliação na perspectiva dos alunos 

 

6.2.3.1 Instrumentos mais adotados 
 

 Os alunos relataram que os instrumentos mais utilizados são: os seminários 

(A1, A3, A6 e A7); as avaliações escritas (provas) (A1, A3, A4, A5, A6, A7 e A8); os 
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trabalhos (A1, A3, A4, A5, A6, A7, A8). Dois desses alunos (A7 e A8) deram ênfase ao fato 

de que os trabalhos não valem a mesma nota da prova: são feitos para auxiliar na nota do 

aluno.  

 

Seminários, laboratório de prática... Foram duas provas e dois trabalhos. 

Ética: um foi prova e outro seminário e Tópicos Avançados I foi seminário. 

Seminários, trabalho escrito e avaliação escrita (A1). 

 

Monografia não tem avaliação (A2).  

 

Só uma teve seminário e o resto foi prova. Uma foi seminário junto com 

trabalho escrito. A primeira foi de Direito, que foi um trabalho escrito, a 

prova e um seminário e a segunda avaliação foi seminário e um trabalho 

escrito. Os outros professores realizaram prova (A3). 

 

Duas provas e dois trabalhos, sendo que eu só fiz um trabalho, porque, 

quando eu voltei, já tinha passado um trabalho (A4). 

 

Trabalhos, prova escrita (A5). 

 

As três disciplinas, fora Estágio Supervisionado II (ESII), eu tive que fazer 

prova escrita. Minto: duas. Duas apenas. As outras foram só apresentações. 

Trabalho escrito já e apresentação oral. Duas disciplinas, as outras foram 

trabalhos escrito apresentação e prova (A6). 

 

Provas escritas e seminários. Trabalho eles fazem geralmente para auxiliar 

na nota, mas nunca valendo nota de prova (A7). 

 

Prova e ele passou, ao todo, 380 questões; que ele passou a lista do semestre 

inteiro, de acordo que ele ia passando o conteúdo, ele ia solicitando. Valia 

ponto na prova. Ele passou muitas questões que não correspondiam. De certo 

modo, foi até um nível mais alto do que as avaliações. As avaliações não 

tinham questões de nível baixo, só de nível alto. Ao meu ver, não deveriam 

ter sido só as questões, devia ter tido um amparo melhor de um bolsista que 

pudesse tirar dúvidas da gente. Porque esse era o grande problema: eram 

muitas questões, muitas dúvidas, ficava uma aula de resolver exercícios, mas 

não ficava uma aula didática. Ficava naquela mesmice e quem tinha 

dificuldade para aprender dessa forma, não se dava muito bem (A8). 

 

A avaliação é realizada sobre condutas ou o seu produto, mas constantemente se 

age como se os desempenhos observados ou os trabalhos entregues não tivessem em si 

mesmos muita importância, manifestando apenas competências latentes e, em específico, o 

domínio dos saberes e competências fundamentais que a escola objetiva desenvolver. No que 

se refere às tarefas submetidas à avaliação, trata-se, para o aluno, em geral, de refazer 

sozinho, em um período limitado, o que ele mais ou menos exercitou em aula anteriormente 

(PERRENOUD, 1999).  
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Dos oito alunos, sete (A1, A3, A4, A5, A6, A7 e A8) afirmaram que os 

professores, uns mais e outros menos, fazem comentários, corrigindo as questões. Um deles 

(A8) ainda deu ênfase ao fato de o professor “ameaçar” os alunos de reprovação sobre os 

resultados das avaliações. Os professores utilizam as provas como instrumentos de ameaça e 

tortura prévia dos estudantes, afirmando ser um elemento motivador da aprendizagem. 

Quando o professor sente que seu trabalho não está surtindo o efeito esperado, anuncia aos 

seus educandos de várias formas, utilizando expressões de ameaça. Sendo assim, os alunos 

deverão se dedicar aos estudos não porque os conteúdos são importantes, significativos e 

prazerosos de serem aprendidos, mas sim porque estão ameaçados por uma prova (LUCKESI, 

2011a, 2011b). Dois alunos falaram que alguns professores comentam pouco e não da forma 

como gostaria (A1 e A6). Apenas um desses alunos (A3) deu ênfase à realização de alguma 

atividade para ajudar na nota.  

Dessa maneira: 

 
Não. Raro são os professores que comentam. Eles só entregam (A1). 

 

Não teve avaliação (A2). 

 

Comentam. Quando a turma não foi bem, eles comentam e passam trabalho 

para ajudar... A maioria é bem flexível. Alguns não, principalmente os de 

Cálculos [risos] (A3). 

 

Comenta. Sempre depois que ele vai entregar as provas, ele faz a correção e 

comenta algo que a gente errou e tudo (A4). 

 

Comentam sim (A5). 

 

Deixa eu ver... Pouco.  Eles não fazem um feedback completo, tipo: „Faltou 

isso‟, „pode melhorar isso‟... Não! (A6). 

 

Comentam (A7). 

 

Sim, ele fez. Se decepcionou bastante, o pessoal não correspondeu, tirou 

notas baixas, e que tinha que estudar, que, se continuasse daquele jeito, mais 

da metade da turma iria reprovar. Isso ele alertou na primeira avaliação (A8). 

 

Os erros de aprendizagem servem positivamente de ponto de partida para o 

avanço, na medida em que são identificados e compreendidos, e seu entendimento constitui 

passo fundamental para sua superação. O erro, como manifestação de uma conduta não 

aprendida, decorre do fato de que há um padrão já produzido e ordenado que fornece a 

direção do avanço da aprendizagem do aluno e, consequentemente, a compreensão do desvio, 

possibilitando a sua correção inteligente (LUCKESI, 2001, 2005, 2011a, 2011b). 



86 

 

A avaliação como investigação sobre o desempenho escolar dos estudantes gera 

um conhecimento sobre o seu estado de aprendizagem e, assim, tanto é importante o que foi e 

o que ainda não foi aprendido. O que já aprendeu está bem; mas, o que não aprendeu e 

necessita aprender, porque é fundamental, indica a necessidade de intervenção de 

reorientação. Ter conhecimento somente do que o educando aprendeu não permite investir no 

processo, mas somente no produto. Daí a importância da devolução dos resultados, por parte 

do professor, bem como de possíveis modificações na metodologia de ensinar e/ou avaliar.  

A atividade avaliativa, utilizada na perspectiva formativa, pode ser um valioso 

instrumento informativo e corretivo para o professor, visto que, com ele, o educador pode 

saber sobre os reais efeitos do seu trabalho pedagógico e modificar não só as práticas de 

ensino do professor, mas também a sua forma de avaliar, desde que este tenha flexibilidade e 

vontade (HADJI, 2001). 

 

 

6.2.3.2 Pontos positivos da avaliação aplicada 

 
 

De acordo com os alunos entrevistados, seis (A1, A2, A3, A5, A6 e A8) afirmam 

que as avaliações como instrumentos utilizados são positivas na condição de meios de 

avaliação da aprendizagem. Cinco alunos (A1, A2, A4, A7 e A8) também asseguraram que os 

seminários são importantes e dois desses (A4 e A7) assinalaram que preferem os seminários a 

avaliações escritas. 

 

Eu gosto de provas escritas e eu também gosto de seminários, porque sempre 

tem a parte de você chegar na frente de todo mundo e falar. Eu gosto dessas 

duas formas (A1). 

 

Avaliação escrita, apresentação de trabalho, enfim... Eu acho que já está 

dentro dos conformes né?! (A2). 

 

Prova escrita (A6). 

 

O seminário, porque você utiliza bastante interpretação e não lê muito, 

porque possui um domínio melhor (A7). 

 

É. Prefiro até me reservar e não fazer sugestão dessa, mas eu acho que o 

maior rendimento nessa matéria, nessa disciplina, esse é o fato de eu não ter 

dado atenção, não ter estudado bastante, me dedicado bastante. Uma porque 

eu tava trabalhando e tal, mas eu deveria ter me dedicado mais, porque eu 

conseguiria ter passado. Que é difícil é, mais a maior parte da culpa é 

essencialmente minha. De seminário. Mas eu acho que a disciplina não dá 

certo. Matemática Financeira, então tem que ser avaliação escrita mesmo 

(A8).  
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Observamos alguns alunos com posturas bem tradicionais em relação às 

avaliações. Talvez por não conhecerem ou não pensarem que outras formas de avaliação são 

possíveis ou válidas em relação à aprendizagem. Segundo Benevides (2011), os instrumentos 

que mais auxiliam o aluno, no seu processo de aprendizagem, são aqueles que envolvem o 

estudo e pesquisa por parte do aprendiz. Quanto mais o instrumento leva o aluno a investigar, 

a estudar, a realizar trocas com os demais e a refletir, mais favorece a sua aprendizagem, ao 

passo que aqueles que demandam apenas reprodução, nada lhe acrescentam.  

 Os alunos (A3, A4 e A5) disseram que consideram os trabalhos muito positivos 

como instrumentos de avaliação da aprendizagem. Para Demo (2005), é necessário que o 

estudante pesquise para aprender, visto que, ao investigar, o aluno interpreta o conhecimento, 

elaborando-o de forma particular e o agrega, de fato, à sua formação. 

 
Eu gosto mais, na Administração, quando eles pedem para aplicar os 

conceitos da Administração. Agora, quando eles pedem muito a teoria, não 

acho muito válido, porque você tem que decorar. Não tem nada. Porque 

quando você aprende, eles dão a teoria e fazem a prova e pedem uma 

aplicação; aí é bom, porque vai tirar a teoria e colocar em prática. Eu acho 

que essa mistura, quando faz trabalho e prova, fica interessante. Porque o 

trabalho é bom para aprofundar mais no assunto. Porque quando faz só 

trabalho a turma [...] não aprende ou estuda (A3). 

 

Eu sempre prefiro trabalho, eu detesto prova, porque geralmente tem dia que 

você vem cansada do trabalho, você tira uma nota ruim, em cima de coisas 

que você sabe. Por isso eu detesto prova, já trabalho não, porque você vai ali 

fazer a pesquisa, vai apresentar, vai fazer tudo direito, então eu acho mais 

tranquilo trabalho, eu detesto avaliação. Mas tem que fazer, a gente faz. Eu 

prefiro seminário e trabalho, porque eu vou pesquisando e adaptando a 

melhor forma pra mim, enquanto numa avaliação, nem sempre da para ele 

modificar muito (A4). 

 

Provas, por enquanto, só provas. A prova mede o conhecimento do aluno em 

sala de aula, o trabalho já é uma coisa mais acessível, mais facilitadora (A5). 

 

 

6.2.3.3 Pontos de atenção sobre a avaliação aplicada 

 
 

Os alunos, ao serem interrogados sobre a pior forma de avaliação, ficaram bem 

divididos em suas respostas. Alguns (A1, A3, A4, A5 e A6) responderam pelo que realmente 

não gostam, sem fazer relação alguma com a deficiência. Os alunos (A2 e A8) afirmaram que 

não existe uma forma pior de avaliá-los; o aluno (A8) ainda foi mais específico ao afirmar que 
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todas as formas de avaliação são válidas. Apenas um aluno (A7) deu ênfase à situação dele, 

ou seja, à deficiência que ele apresenta. 

Conforme os depoimentos:  

 

Não. Só isso que te falei nessa disciplina, que é essencialmente prática e o 

professor coloca prova, pelos motivos dele. Só que acaba ficando pesado, 

porque é um trabalho que é difícil pra fazer (A1). 

 

Não tem (A2). 

 

A prova decoreba. Que é a metade de um livro de administração, assim com 

oito capítulos cheios de teoria, essas são péssimas [risos] (A3).  

 

Provas, eu detesto prova (A4). 

 

Olha, acho que não existe pior forma do que uma prova, que essa prova não 

reflita o conteúdo visto em sala de aula ou se essa prova tiver no nível acima 

do conteúdo visto (A5).  

 

Seminário (A6). 

 

Prova tradicional. Prova digitada assim, diante da minha situação, porque é 

realmente complicado transcrever qualquer coisa (A7). 

 

Não tem. Toda forma de avaliação é válida (A8). 

 

Observamos que a postura dos alunos se mostra diversificada. Embora, no ponto 

anterior, eles tenham afirmado que concordam com as avaliações escritas, nesse ponto eles 

colocaram que o mais necessário a ser observado são essas avaliações. A maioria dos alunos 

não gosta, não acredita ser a forma ideal para avaliá-los, ainda que não tenha relação direta 

com a deficiência, é importante levar em consideração também a opinião geral dos alunos.  

 

6.3 Condições de acessibilidade nas práticas avaliativas 

 

6.3.1 A perspectiva dos coordenadores e professores 

 

Os três coordenadores pesquisados afirmaram não conhecer os recursos 

disponíveis para a prática de uma avaliação diferenciada para os alunos com deficiência.  

 

Tabela 30 – Recursos disponíveis para a prática da avaliação  

Resposta Frequência Percentual 

Não 3 100% 

Total 3 100% 

Fonte: Pesquisa aplicada (2014). 
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Da mesma forma que os coordenadores, 100% dos professores afirmaram não 

conhecer os recursos disponíveis, como observamos na tabela 32.  

 

 

Tabela 31 – Recursos disponíveis para a prática da avaliação 

Resposta Frequência Percentual 

Não 4 100% 

Total 4 100% 

Fonte: Pesquisa aplicada (2014).                        

 

 

Os professores informaram, pelo questionário aplicado, que não são informados 

com antecedência sobre a presença de alunos com deficiência em sala de aula. Apenas um 

professor (P4) afirmou ter aluno com deficiência e ficou sabendo ao observar o aluno em sala. 

Os demais (P1, P2 e P3) desconhecem a presença de alunos com deficiência em sala, embora 

todos eles possuam, visto que era critério do trabalho pesquisar professores que estivessem 

lecionando para alunos com deficiência no semestre letivo em questão. Cumpre mencionar 

que sete dos oito alunos entrevistados afirmaram não terem comunicado, em momento algum, 

que possuíam alguma deficiência. Apenas um aluno (A2) comunicou à professora que tinha a 

deficiência, embora, no caso dele, não precisasse comunicar porque era facilmente 

perceptível.  

Acreditamos ser de suma importância que seja realizada essa informação junto aos 

coordenadores e professores, para que realmente possam ser efetivadas estratégias de inclusão 

desse alunado dentro da universidade. Uma sugestão é que as coordenações tenham acesso às 

respostas que os alunos dão no SIGAA, as mesmas que o programa UFC Inclui se utiliza para 

saber essas informações.  

Ao serem questionados sobre dificuldade para efetivação de uma avaliação da 

aprendizagem adequada ao aluno com deficiência os professores relataram:  

 

Entender com que referência o tenho. Como perceber se o que ele 

desenvolveu significou e foi elaborado. Só nos espelhamos no „normal‟ (P1). 

 

Nenhuma (P2). 

 

Não tenho experiência com isso (P3). 

 

Por ser deficiente, não requer nenhuma avaliação diferente do assunto 

teórico ministrado (P4). 
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Observamos aqui que os professores, por não terem conhecimento sobre o 

assunto, mantêm uma postura equivocada a respeito. A inexistência de recursos e apoios 

didático-pedagógicos e tecnológicos para os alunos com deficiência inseridos em classes 

regulares interfere negativamente em sua avaliação (MOREIRA, 2005). Esse fato, além de 

configurar-se como um desrespeito ao estudante, acentua as dificuldades do professor em 

trabalhar com as necessidades mais específicas desses alunos. De acordo com Vasconcelos 

(2003), fica difícil o avanço da prática da avaliação quando não há condições estruturais 

mínimas de suporte. As ideias só avançam se forem para a prática, e, para tal, são necessárias 

condições objetivas.   

A ausência de conhecimento do professor de como lidar com o aluno com 

deficiência em suas práticas de ensino e avaliação limitam o aprendiz em suas manifestações 

de aprendizagem, sendo um fator que pode trazer prejuízos ao estudante em sua formação. 

Apenas um professor (P1), mesmo sem ter formação específica para alunos com deficiência, 

entra em consonância com Bibas e Valente (2008) ao afirmarem a importância de se conhecer 

o perfil de aprendizagem do aluno com deficiência no início do período letivo para que se 

possam traçar objetivos, conteúdos, estratégias e condutas para cada aluno em sua 

individualidade. 

 

6.3.2 A perspectiva dos alunos 

 

Dos oito alunos pesquisados, somente um falou de alguma adaptação feita pelo 

professor. Os demais afirmaram que os docentes não fazem, embora também reconheçam que 

pode ser que eles não façam porque não sabem da deficiência deles. Alguns alunos também 

não acham necessário que seja feita alguma adaptação. Por vezes, a falta de conhecimento por 

parte destes também pode gerar esse pensamento. Se os educandos conhecessem os recursos 

disponíveis e percebessem como facilitaria sua aprendizagem e consequente desempenho nas 

avaliações, possivelmente mudariam de postura. A avaliação da aprendizagem deveria servir 

de suporte para a qualificação daquilo que acontece com o estudante, diante dos objetivos 

almejados, de tal modo que se pudesse verificar como agir para ajudá-lo a alcançar o que 

procura (LUCKESI, 2001, 2005, 2011a, 2011b). 

De acordo com os relatos: 

Não, e eu não pedi, porque é só questão de ou ele falar mais alto ou eu sento 

mais perto dele. Não eu não sinto necessidade, principalmente porque é 

escrita. Se fosse oral, como na época que eu fazia curso de Inglês, eu sentia 
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muita dificuldade em prova oral, tanto que todo mundo fazia normal e eu 

fazia com fone de ouvido, porque senão, não dava certo (A1). 

 

Sim. O que eu acabei de falar! (A2).  

 

Não. Porque não influencia muito. Só no seminário que eu fico nervosa e às 

vezes, quando tem muito cálculo, aí tem que ter mais agilidade, dá trabalho. 

Mas eu me adaptei, ‘fazem’ cinco anos que eu estou assim (A3).  

 

Não, mas eles não sabem (A4). 

 

Não (A5). 

 

Não. Nunca chegou a fazer isso. Das poucas vezes que fui atrás e falar da 

minha situação e pedir um atendimento diferenciado, não tive nenhum 

retorno. Desse semestre, não. Não falei para nenhum, mas eu já falei para 

outro, mas não lembro (A6). 

 

Não (A7). 

 

Não (A8). 

 

6.4 Contribuições para uma prática avaliativa inclusiva 

 

 

 A avaliação da aprendizagem do aluno com deficiência requer algumas 

especificidades próprias, visto que esse alunado possui formas singulares de aprender e 

apreender o mundo. “A avaliação educacional diagnóstica permite conhecer melhor esses 

aprendizes, identificando suas NEEs, motivações, hábitos, conhecimentos, níveis de 

autoestima, facilidades ou dificuldades em determinadas áreas do saber ou do 

fazer”  (FERNANDES; VIANA, 2009, p. 305). 

  

6.4.1 Contribuições dos coordenadores 

 

Dos coordenadores pesquisados, dois deles (C2 e C3) acreditam que seja 

importante que haja formação específica para os professores. Um dos coordenadores (C1) 

afirma ser importante saber quais são os alunos e as necessidades individuais. 

 

É preciso saber quais são os alunos e as suas necessidades (C1). 

 

Treinamento com os professores (C2). 

 

Os professores precisam ter acesso a cursos para saberem lidar com alunos 

com deficiência. Propiciar cursos e instrumentos necessários de 

acessibilidades em todos os espaços da universidade (C3). 
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Os coordenadores afirmam ser importante uma formação específica para o 

atendimento às necessidades dos alunos com deficiência, no entanto, o que se tem observado 

é que não há uma procura por parte destes nem por parte dos professores. Com frequência, as 

práticas de avaliação são parciais, considerando exclusivamente o aluno, não incluindo fatores 

atrelados ao desempenho discente: função docente, as circunstâncias do ambiente, os recursos 

de ensino disponibilizados, etc. Sendo assim, as competências dos alunos podem estar sendo 

inibidas ou bloqueadas por fatores que estão além do âmbito individual (BEYER, 2005).  

A UFC possui a Secretaria de Acessibilidade UFC Inclui, ao qual esse trabalho 

está vinculado, já seria uma proposta para acrescentar a esse programa. Outro programa que a 

UFC possui e que penso poder ser um aliado é o Comunidade de Cooperação e Aprendizagem 

Significativa (CASa), programa de desenvolvimento e formação docente fundado em 2009 

pela Pró-reitora de Graduação da UFC. A CASa oferece um amplo e diversificado leque de 

atividades de caráter contínuo, dialógico e formativo com o propósito de construção 

cooperativa, envolvendo: docentes (novatos e veteranos), discentes (de graduação e de pós-

graduação), técnicos-administrativos das diversas unidades acadêmicas da UFC e, está aberta, 

também, à participação da comunidade. A CASa se alicerça nos seguintes princípios: 

heterogeneidade, trabalho coletivo, interação, solidariedade, equidade e transformação. 

Atualmente, a CASa oferece quatro grandes tipos de atividades para a formação docente: 

encontros agendados, ambiências temáticas, cursos de média e longa duração e colaborações 

virtuais.  

Não podemos deixar de mencionar que, para praticar uma avaliação formativa 

junto aos alunos com deficiência, é necessário que sejam oferecidas adequadas condições de 

acessibilidade referentes às práticas avaliativas aos sujeitos participantes do processo de 

ensino-aprendizagem (BEYER, 2005; MOREIRA; 2005). 

  

6.4.2 Contribuições dos professores 

 

Os professores pesquisados, ao serem questionados sobre as sugestões para uma 

melhor avaliação da aprendizagem do aluno com deficiência, afirmaram: 

 

Não sei (P1). 

 

Nenhuma (P2). 

 

Não tenho experiência no assunto (P3). 
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É preciso ver os diferentes casos e avaliar cada um por si, de acordo com as 

necessidades individuais (P4). 

 

Observamos claramente que três professores desconhecem as necessidades reais 

desses alunos. O professor (P3), ao responder que “não tem experiência no assunto”, mostrou 

que desconhece a presença de alunos com deficiência em sua sala de aula. O professor (P4) 

demonstra ter um pouco mais de conhecimento no assunto.  

Hoffmann (1991) afirma que padronizar ações, estabelecer regras comuns a todos 

e definir critérios quantitativos, objetivos e precisos, na verdade, é uma forma de gerar 

práticas injustas e arbitrárias, tendo em vista que o desenvolvimento humano tem origem na 

diversidade e os alunos apresentam diferentes maneiras de viver, de pensar, de ser, de 

expressar-se, de aprender e apreender o mundo, necessitando, assim, de práticas de ensino e 

avaliação adequadas às suas diferenças, condição essencial para se realizar a inclusão. “[...] o 

respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que 

podemos ou não conceder uns aos outros” (FREIRE, 1967, p. 59).  

 

6.4.3 Contribuições dos alunos 

 

Ao serem interrogados sobre sugestões na avaliação da aprendizagem deles 

mesmos, quatro alunos (A1, A2, A3 e A8) afirmaram que da forma como está é ideal, que não 

têm outras sugestões.  

 

Não, está bom as provas e os seminários (A1). 

 

Nenhuma (A2). 

 

Nenhuma. A minha deficiência não influencia muito na forma que eles têm 

que da aula. Ao contrário da deficiência auditiva, como foi o caso de R., 

onde é importante que eles deem a aula de frente para ela, é bem mais 

complicado. Mas, para mim, não tem nenhuma adaptação que eles teriam 

que fazer, só se tivesse algum trabalho de campo, aí talvez tivesse. Por 

exemplo, para fazer alguma visita técnica, dependendo do local, se for muita 

escada para subir, eu consigo, mas, com o mínimo de dificuldade, eu já fico 

tonta, porque meu equilíbrio foi um pouco afetado (A3). 

 

Não tenho. Está tudo OK (A8). 

 

Os demais alunos (A4, A5, A6 e A7) sugeriram algumas adaptações e ainda 

possibilidades diferenciadas de avaliações de acordo com a necessidade específica de cada 

um. Em seu depoimento, afirmaram: 
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Pra mim, geralmente em concurso eu peço prova ampliada. Lá na FEAAC 

eu não peço muito, mas, quando eu peço, os professores me dão. Mas, para 

mim, o ideal é que todas as minhas provas já fossem ampliadas, porque tem 

casos e casos; às vezes, tem provas que têm umas fórmulas muito pequenas, 

aí aquilo ali já é ruim pra mim, porque às vezes já estou com a vista cansada 

especificamente. Pra mim, o ideal é fonte 18. Se todas as minhas provas ou 

textos forem na fonte 18, pra mim está ótimo (A4). 

 

É. Provas acrescidas de trabalho (A5). 

 

Você chegou em um momento muito oportuno, porque eu estava pensando 

justamente nessas coisas [risos]. Pensei em duas coisas: na possibilidade do 

aluno escolher, não porque ele tem que ser favorecido em detrimento dos 

outros, mas, querendo ou não, ele tem uma limitação que os outros não têm. 

Então, fazer um leque de opções, tipo assim: „Você prefere prova escrita, 

apresentação oral ou uma só você e eu?‟ E também, não sei se é possível, 

mas, no meu caso, eu perco muitas informações durante a aula, aí eu pensei 

se era possível ter tipo um bolsista para me passar as informações que eu 

perdi durante a aula, porque, para aqueles que escutam normalmente, eles 

„pegam‟ tudo. Eu não. Preciso fazer um esforço triplicado (A6). 

 

Pensando na minha dificuldade mesmo, acho que via áudio sabe? Assim 

como eu gravo as minhas aulas quando são importantes ou quando tenho 

alguma dificuldade, eu poderia reproduzir alguma coisa sobre determinado 

assunto gravando algo, porque eu não posso escrever, digitar também não. 

Então acho que a melhor maneira seria via áudio, eu não consigo ver outra. 

Agora, qual seria o método?! Não sei, talvez pessoal (A7). 

 

Fernandes (2010) afirma que os alunos com deficiência não devem ser 

dispensados da avaliação, mas que esta deva ser acessível. O instrumento avaliativo deve 

considerar o currículo comum e ponderar sobre o conteúdo, visto que a supressão de 

determinados conteúdos podem comprometer uma avaliação efetiva da aprendizagem. A 

rigor, não se deve suprimir conteúdo.  

O currículo não deverá sofrer alteração fundamental, porém as características de 

aprendizagem dos alunos com deficiência deverão ser levadas em consideração, tanto no 

ensino quanto na avaliação. Mesmo aqueles com deficiências sensoriais deverão ter adaptação 

(acessibilidade), embora a capacidade intelectual não esteja comprometida, as limitações 

sensoriais requerem procedimentos específicos (BEYER, 2005). 
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CONCLUSÃO 

 

A avaliação da aprendizagem direcionada a alunos com deficiência é uma 

ferramenta de suma importância no processo de ensino-aprendizagem, ao possibilitar 

mudanças significativas no âmbito educacional. Outrossim, por compreender as limitações 

dos educandos, possibilita que as ações avaliativas sejam realizadas assertivamente, buscando 

o enfoque na potencialidade e na capacidade do indivíduo, ao invés da ênfase nas limitações 

da sua deficiência (BEYER, 2004; BRASIL, 2008). 

Considerando, entretanto, que o processo de transformação é lento e exige ruptura 

com os modelos pedagógicos vigentes, é possível ratificar a necessidade de acessibilidade das 

avaliações de acordo com as singularidades do aluno que apresenta alguma deficiência, 

sobretudo, pela insuficiência de recursos e apoios didático-pedagógicos e tecnológicos para os 

que se encontram incluídos em classes regulares. Além disto, não podemos deixar de frisar 

que uma avaliação formativa deve ser oferecida para todos os alunos, garantindo equidade de 

direito ao serem oferecidas condições adequadas de acessibilidade referentes às práticas 

avaliativas a todos os sujeitos participantes do processo de ensino-aprendizagem (BEYER, 

2004; HADJI, 2001; PERRENOUD, 1999). 

Todavia, as práticas avaliativas ainda se encontram fixadas na pedagogia do 

exame, abrangendo avaliações de natureza pontual e estática que enfatizam as notas, em 

detrimento da aprendizagem (LUCKESI, 2001, 2005, 2011a, 2011b).  

Diante do exposto, conhecer os processos e as possibilidades vivenciadas por 

alunos, professores e coordenadores na avaliação da aprendizagem dos alunos com 

deficiência, retrata não apenas a possibilidade de contribuições significativas, mas o 

distanciamento do retrocesso. Deste modo, o estudo realizado investigou a prática de 

avaliação da aprendizagem realizada junto aos alunos com deficiência matriculados em cursos 

de graduação e pós-graduação da FEAAC – UFC. Foram identificadas algumas dificuldades 

vivenciadas por professores, coordenadores e alunos no ambiente universitário pesquisado, 

bem como algumas peculiaridades em relação à temática. 

O estudo revelou que os docentes não possuem formação voltada para o trabalho 

pedagógico com pessoas com deficiência, o que certamente é um fator que compromete a sua 

atuação de forma plena e satisfatória, embora os professores consultados tenham apresentado 

uma qualificação docente de bom nível, em termos principalmente de mestrado, mas de 

doutorado também.  
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É comum, ainda, que parte dos docentes tente se eximir de suas responsabilidades 

ao justificar que a ausência de estratégias diferenciadas, na verdade, responde ao discurso de 

igualdade para todos, pois os professores não conseguem atender as especificidades 

educacionais desses alunos. Muitos acreditam que o sujeito com deficiência não sente 

nenhuma dificuldade ou necessidade diferenciada, o que é um equívoco. A pesquisa revelou 

que não existem adaptações nos recursos para avaliar o aluno com deficiência de modo 

acessível. Verifica-se que as mudanças realizadas ainda são primárias em relação ao que seria 

de fato necessário, reforçando a importância da implementação de estratégias efetivas de 

inclusão. Embora professores e coordenadores reconheçam a necessidade de uma formação 

específica, não a buscaram ainda e não conhecem os recursos disponibilizados na própria 

universidade para apoiarem em seus trabalhos.   

Os discentes, em sua maioria, acreditam que as estratégias de avaliação utilizadas 

pelos professores são adequadas, ou seja, a diversidade de instrumentos utilizados é 

expressiva e considerada suficiente por parte de alunos e professores. Mesmo assim, as 

adaptações, a fim de tornar as avaliações acessíveis para esse alunado, nesse cenário, têm sido 

consideradas emergenciais, além da ausência de recursos apropriados. Cumpre mencionar a 

falta de conhecimentos do professor para adequação de suas práticas pedagógicas junto ao 

aluno com deficiência. Contudo, também reconhecem que, se houvesse algumas adaptações 

seria mais justo com eles, enfatizando que precisam delas por conta das singularidades 

resultantes da condição da deficiência que apresentam. 

Nesse sentido, embora haja muitas dificuldades para a percepção das necessidades 

pedagógicas de indivíduos com deficiência, alguns pontos já estão claros e são essenciais, 

como a importância da inclusão, que repercute, inevitavelmente, no Ensino Superior. Na 

intenção de se trabalhar em favor de uma Educação Inclusiva, as concepções de ensino e 

aprendizagem devem ser revistas. Primeiro, é necessário que o professor compreenda que 

todo aluno é capaz de aprender, considerando-se o princípio da individualidade biológica, 

permitindo traçar diversos caminhos para a aprendizagem, estabelecendo-se um tempo 

diferenciado para o ritmo de cada um (BEYER, 2004; BRASIL, 2008). 

Nas entrevistas com os alunos, ficou claro que a falta de preparo dos profissionais 

para lidar com as diversas peculiaridades dos estudantes é um dos fatores que certamente 

limita a aprendizagem dos alunos e compromete a sua formação. A falta de conhecimento do 

professor sobre práticas avaliativas apropriadas e recursos que auxiliem o desenvolvimento do 

aprendizado de forma mais adequada são fatores que prejudicam o aluno dentro da 

Instituição. Por isto, a importância de se investir em formação continuada. Logo, o que vai 
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influenciar significativamente essa aprendizagem são as estratégias pedagógicas utilizadas 

pelo professor de forma a possibilitar que esse aluno tenha acesso ao conhecimento e a 

situações favoráveis à construção de sua aprendizagem.  

Mesmo na ausência de uma formação docente voltada para a pessoa com 

deficiência, os discentes acreditam que possuem bons professores e que estes buscam a 

melhor forma para trabalhar os conteúdos, bem como o processo avaliativo. Esse dado nos 

leva a refletir que os professores trabalham bem os aspectos pedagógicos do aprendiz com 

deficiência e da avaliação porque se empenham em empreender um bom trabalho pedagógico 

com toda a turma. Em decorrência, esse alunado é também beneficiado. Convém ressaltar ser 

comum que os alunos com deficiência consultados para essa pesquisa não queiram se 

identificar aos professores, com raras exceções. 

As respostas dos educadores e educandos coincidiam no que diz respeito à 

frequência com que as avaliações da aprendizagem são realizadas e esta é de forma 

processual, na perspectiva de promoção da aprendizagem e do desenvolvimento do aluno. 

Entretanto, os professores não aproveitam o momento de resultados das avaliações como 

possibilidade de reorientar as estratégias de ensino e de avaliação em favor da aprendizagem 

do aluno. 

Assim, o trabalho desenvolvido ressalta a necessidade de que o estudo deve ser 

constante. Cada indivíduo é único, sendo necessário embasamento teórico e flexibilização 

para o melhor alcance possível. A avaliação da aprendizagem não deve ser centrada apenas no 

indivíduo como ser isolado, mas na turma como um todo, uma vez que ela pode fazer a 

diferença e até auxiliar em novas possibilidades. Além disso, compartilhar com o sujeito o 

planejamento das atividades é essencial para a conquista da confiança, reconhecimento de 

metas e desenvolvimento ampliado de competências não só para a formação, mas para uma 

real participação na sociedade. 

Não obstante, o Ensino Superior deve estar comprometido com uma 

aprendizagem significativa e de qualidade, de formação para cidadania e não somente para o 

mercado de trabalho. Sendo assim, a avaliação utilizada deverá buscar uma visão coerente 

com o objetivo proposto.  

No que se refere aos relatos dos discentes, houve situações de intransigência e 

aceitação. A maioria informou que os professores não fazem adaptações nas avaliações 

visando à acessibilidade do instrumento, o que pode ser justificado porque não sabem da 

deficiência deles. Todavia, metade destes afirmou não ter sugestões para adaptações, 

assegurando que o modelo atual estava bom, enquanto a outra metade sugeriu algumas 
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adaptações e ainda possibilidades diferenciadas de avaliação. Assim, os dados revelam que a 

prática de avaliação se aproxima da perspectiva da integração, tendo em vista que são os 

próprios alunos que se adequam à prática educativa. De todo modo, ao saberem da existência 

da Secretaria de Acessibilidade da Instituição, sentiram-se motivados a buscar seus direitos. 

Já os professores dos cursos, informaram que não são avisados com antecedência sobre a 

presença de alunos com deficiência, o que compromete a aplicação de avaliações 

diferenciadas para este público. Cabe ressaltar, que sete dos oito discentes entrevistados, 

afirmaram não terem comunicado aos professores, em momento algum, que possuíam 

deficiência.  

Ao questionar os professores sobre a dificuldade para a efetivação de uma 

avaliação de aprendizagem adequada ao aluno com deficiência, demostraram não ter 

conhecimento no assunto, além de manter uma postura equivocada a respeito. Quanto aos 

coordenadores pesquisados, dois deles acreditam que seja importante haver formação 

específica para os professores, além de um deles afirmar a importância de saber quais são os 

estudantes que necessitam de adaptações e quais as necessidades individuais.  

Os alunos com deficiência podem ser formados pela Universidade que valoriza 

suas potencialidades e compreende suas limitações e necessidades, o que, automaticamente, 

proporcionará a desconstrução dos mitos e o fortalecimento das realidades idiossincráticas. 

Portanto, a Universidade tem como desafio, não a presença do aluno, mas o atendimento às 

suas necessidades e anseios; ela poderá apresentar preocupações em promover situações que 

possam desenvolvê-los nas mais variadas dimensões de sua formação. 

Diante desse estudo, foi possível averiguar que é de extrema relevância conhecer 

as discussões sobre inclusão educacional e avaliação da aprendizagem para a pessoa com 

deficiência que constituem as temáticas principais do nosso trabalho. Convém assinalar a 

escassez de publicações na área dessa pesquisa. O número de publicações é muito pequeno, 

especialmente no que concerne à avaliação da aprendizagem para esse alunado. Muitos 

estudos vêm sendo realizados nessa área, mas somente contemplando a Educação Básica, sem 

levar em consideração que estes sujeitos podem ter outras necessidades ou ainda as mesmas 

ao ingressarem no Ensino Superior. Também observei o quanto os professores e 

coordenadores não estão preparados para lidar com o público em questão; é tanto que, nas 

contribuições de coordenadores e professores, evidencia-se a importância da formação 

específica para saber lidar com as peculiaridades desse alunado distinto.  

Logo, a realidade observada não condiz com a existência da legítima Educação 

Inclusiva, reforçando que ainda estamos vivenciando verdadeiramente práticas que contam 
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com a presença desse discente no Ensino Superior, mas não oferecem condições para o seu 

desenvolvimento pleno, tornando-se ainda um grande desafio.  

Nessa perspectiva, sugere-se que os professores sejam informados com 

antecedência sobre a presença de alunos com deficiência em sua sala de aula, para que 

possam ser efetivadas estratégias de inclusão desse alunado dentro da Universidade, o que 

pode ser realizado através do acesso da coordenação à identificação feita pelos alunos com 

deficiência no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGAA). 

Por fim, salientamos a necessidade de mais estudos sobre a temática, para 

observar a real necessidade de uma avaliação inclusiva em conformidade com as 

peculiaridades da deficiência. 
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Apêndice 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO (FACED) 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezados alunos/professores/coordenadores, 

 

Sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Universidade Federal do 

Ceará (UFC) e estou realizando um estudo sobre Avaliação da aprendizagem de pessoas com deficiência no 

Ensino Superior: concepções de alunos, professores e coordenadores da FEAAC-UFC. Este estudo está sendo 

realizado em parceria com a Secretaria de Acessibilidade UFC Inclui e tem como objetivo investigar a prática de 

avaliação da aprendizagem realizada junto aos alunos com deficiência matriculados em cursos de graduação da 

Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e Secretariado Executivo (FEAAC) da UFC. 

Além de fornecer subsídios para a promoção de condições favoráveis ao pleno desenvolvimento desse alunado 

no Ensino Superior, a pesquisa contribui para auxiliar professores e coordenadores de acordo com as 

necessidades por eles apresentadas. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em permitir gravação do áudio de sua entrevista, quando 

aluno. Quando professor e/ou coordenador, sua participação consistirá em oferecer respostas aos questionários 

aplicados. Os dados coletados poderão ser utilizados em publicações e eventos científicos. Sua identidade será 

protegida pelo anonimato. 

A sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento, você pode se recusar a responder qualquer 

pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua 

relação com o pesquisador ou com a instituição. 

Você não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras, nem será submetido a situações de 

risco. Participando da pesquisa, você estará contribuindo para uma reflexão mais aprofundada em relação à 

temática.  

Você receberá uma cópia desse termo, em que constam os contatos do pesquisador, do orientador e da 

Secretaria de Acessibilidade UFC Inclui, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou 

a qualquer momento.  

 

Pesquisador: Michele Gonçalves Romcy Torres 

E-mail / Telefone: michelegrt@yahoo.com.br / 85.88495496 

Orientadora: Tania Vicente Viana 

E-mail / Telefone: taniaviana@secrel.com.br / 85.8878.2106 

Secretaria de Acessibilidade UFC Inclui: Vanda Magalhães Leitão 

E-mail / Telefone: ufcinclui@ufc.br / 85.3366.7660 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará: Rua Coronel Nunes de Melo, 1127, 85. 

3366.8344 

 

Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração.  

Respeitosamente, 

      __________________________________ 

Michele Gonçalves Romcy Torres 

Caso tenha entendido os procedimentos da pesquisa e aceite participar, por favor, assine abaixo. Uma via será 

mantida pelos pesquisadores a outra é sua. 

__________________________________________   ____/____/2015 

                                         Assinatura                         Data 

mailto:michelegrt@yahoo.com.br
mailto:taniaviana@secrel.com.br
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Apêndice 2 – Entrevista com alunos 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO (FACED) 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

ENTREVISTA – ALUNOS 

Data de Nascimento: ___ / ___ / ______ 

Sexo: (   ) Feminino (   ) Masculino 

Curso: _________________________________________________________________ 

(   ) Graduação   (   ) Pós-graduação 

Semestre que cursa: ________________            Início do curso: _____________ 

Turno: (   ) Diurno  (   ) Noturno  

Idade: _____ anos 

 

Tipo de Deficiência: (   ) Física  (   ) Visual   (   ) Auditiva  (   ) Intelectual 

(   ) Múltipla  (   ) Surdocegueira        (   ) Outra 

Especificar: __________________________________________________________________ 

Origem: (   ) Congênita   (   ) Adventícia 

 

DADOS SOBRE A AVALIAÇÃO DURANTE O PERÍODO LETIVO 

1. A sua deficiência influenciou na escolha do curso? Por quê? 

2. Quantas disciplinas você está cursando nesse período letivo? Por quê? 

 

3. Como foram suas experiências com a avaliação da aprendizagem na universidade? 

 

4. Os professores falaram como seriam realizadas as avaliações e quais os critérios para 

avaliar a aprendizagem da turma? 

 

5. Quantas avaliações foram realizadas durante o período letivo? Em que momentos?  

 

6. Que instrumentos de avaliação foram utilizados durante esse período letivo para 

avaliar a aprendizagem da turma?  

 

7. O que você achou das avaliações realizadas no período letivo? Diga os aspectos que 

você considerou positivos e negativos.   

 

8. Os resultados das avaliações realizadas nesse período letivo foram comentados com a 

turma após a sua correção pelo professor? 
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9. Algum professor chegou a modificar a sua forma de avaliar por causa de resultados 

desfavoráveis da turma?  

 

10. Os professores conversaram com você sobre a melhor forma de avaliá-lo? 

 

11. Algum professor chegou a modificar a sua forma de avaliar por sua causa? Em caso 

afirmativo, como isso foi feito e por quê?  

 

12. Na sua opinião, qual a melhor forma de avaliação adotada no curso para você e seu 

processo de aprendizagem? 

 

13. Na sua opinião, qual a pior forma de avaliação adotada no curso para você e seu 

processo de aprendizagem? 

 

14. Que sugestões você daria para uma avaliação apropriada à sua deficiência/condição? 

 

15. Os professores incentivam o uso da biblioteca para alguma forma de avaliação que 

solicite pesquisa? O que você acha disso? 
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Apêndice 3 – Questionário para Docentes 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO (FACED) 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

QUESTIONÁRIO – PROFESSOR  

 

Curso: ____________________________________________ 

Sexo (   ) M (   ) F    Idade: _____ anos 

 

Nível máximo de formação: 

(   ) Ensino Superior    (   ) Especialização   (   ) Mestrado   

(   ) Doutorado   (   ) Pós-Doutorado 

 

Área de formação: ______________________________________________________ 

 

1. Possui formação para alunos com deficiência? (   ) Sim  (   ) Não 

Em caso afirmativo, especificar qual (nome / instituição / ano de início e conclusão): 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2. Tempo de ensino no magistério superior: _____ anos 

 

3. Atuou no magistério em outro nível de ensino? (   ) Sim  (   ) Não 

Em caso afirmativo, especificar qual: (   ) Educação Infantil (   ) Ensino Fundamental  

(   ) Ensino Médio     (   ) Pós-graduação  

Por quantos anos? _____ anos 

 

4. Tempo de ensino nessa instituição: _____ anos 
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5. Você falou como seriam realizadas as avaliações e quais os critérios para avaliar a 

aprendizagem da turma? (   ) Sim  (   ) Não 

 

6. Quantas avaliações foram realizadas durante o período letivo?  

(   ) 1  (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) Mais de 4 

 

Em que momentos? 

(   ) Início do semestre   

(   ) Após um mês de aula   

(   ) Após dois meses de aula   

(   ) Ao final do semestre 

 

7. Que instrumentos de avaliação foram utilizados durante o período letivo para avaliar 

a aprendizagem da turma?  

(   ) Seminários 

(   ) Provas objetivas 

(   ) Provas dissertativas 

(   ) Trabalhos individuais 

(   ) Trabalhos em equipe 

(   ) Outros. Especifique: __________________________________________________ 

 

8. Qual o critério mais importante pra você na escolha de determinado tipo de 

instrumento de avaliação? 

(   ) Praticidade na correção da avaliação 

(  ) O instrumento escolhido me ajuda a ter uma melhor compreensão de como o aluno está 

aprendendo 

(   ) Os alunos se saem melhor com o tipo de avaliação escolhida 

(   )  O tipo de avaliação escolhida ajuda o aluno a se desenvolver e aprender mais 

 

9. Os resultados das avaliações realizadas nesse período letivo foram comentados com a 

turma após a sua correção? (   ) Sim  (   ) Não 
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10. Você chegou a modificar a sua forma de avaliar por causa de resultados 

desfavoráveis? (   ) Não     (   ) Sim .  De que forma? ___________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

11. Você soube que teria alunos com deficiência em suas turmas antes do período letivo? 

(   ) Sim  (   ) Não 

Em caso afirmativo, como ficou sabendo? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

E depois do início do período letivo? (   ) Sim  (   ) Não 

Em caso afirmativo, como ficou sabendo? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

12. Como você reagiu ao se deparar com um aluno com deficiência em sua turma? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

13. A avaliação da aprendizagem foi diferenciada para os alunos com deficiência?  

(   ) Não  (   ) Sim.  

Em caso afirmativo, como? ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

14. Você teve dificuldade para avaliar esse público diferenciado?  

(   ) Sim  (   ) Não 

 

Em caso afirmativo, por quê? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

15. Que dificuldades você encontra para a efetivação de uma avaliação da aprendizagem 

adequada ao aluno com deficiência? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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16. Você conversou com os alunos com deficiência sobre a melhor forma de avaliá-lo?  

(   ) Sim  (   ) Não 

 

17. Você considera que as formas de avaliação foram favoráveis?  

(   ) Sim  (   ) Não 

Em caso negativo, por quê? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

18. Você incentiva o uso da biblioteca?  

(   ) Sim  (   ) Não  

Em caso afirmativo, considera o material adequado para o aluno com deficiência? Explique: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

19. Você tem conhecimento dos recursos que a Universidade disponibiliza para 

contribuir com a melhoria da aprendizagem dos alunos com deficiência?  

(   ) Sim  (   ) Não 

Já utilizou? 

(   ) Sim  (   ) Não 

Em caso afirmativo, quais? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

20. Você faria algum curso para facilitar a sua atuação com esse público específico?  

(   ) Sim  (   ) Não 

 

21. Que sugestões você daria para que houvesse uma melhor avaliação da aprendizagem 

para o seu aluno com deficiência? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Apêndice 4 – Questionário para Coordenadores 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO (FACED) 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

LINHA DE PESQUISA: AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

 

QUESTIONÁRIO – COORDENADORES 

Sexo (   ) Masculino (   ) Feminino    Idade: _____ anos 

 

Nível máximo de formação: 

(   ) Ensino Superior    (   ) Especialização   (   ) Mestrado   

(   ) Doutorado   (   ) Pós-Doutorado 

 

Área de formação: ______________________________________________________ 

 

1. Possui formação para alunos com deficiência? (   ) Sim  (   ) Não 

Em caso afirmativo, especificar qual (nome / instituição / ano de início e conclusão): 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2. Tempo de ensino no magistério superior: _____ anos 

 

3. Atuou no magistério em outro nível de ensino? (   ) Sim  (   ) Não 

Em caso afirmativo, especificar qual: (   ) Educação Infantil (   ) Ensino Fundamental  

(   ) Ensino Médio     (   ) Pós-graduação  

Por quantos anos? _____ anos 

 

4. Tempo de ensino nessa instituição: _____ anos 

Tempo atuando como coordenador desse curso: _____ anos 

 

5. A coordenação do curso possui registro dos alunos com deficiência matriculados? 

(   ) Sim  (   ) Não 

Em caso afirmativo, como é esse registro? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Os professores que possuem alunos com deficiência, em sala de aula, costumam 

buscar a coordenação?  

(   ) Sim  (   ) Não 
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Em caso afirmativo, para quê?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Os alunos com deficiência costumam buscar a coordenação?  

(   ) Sim  (   ) Não 

Em caso afirmativo, para quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Que ações a coordenação do curso desempenha junto ao aluno com deficiência? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. Que dificuldades a coordenação encontra junto ao aluno com deficiência? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. A coordenação conhece os recursos apresentados pela universidade para auxiliar os 

alunos com deficiência e os professores no que diz respeito à avaliação da 

aprendizagem? 

(   ) Sim  (   ) Não 

Em caso afirmativo, quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. Há algum recurso disponível para suporte aos professores e alunos com deficiência 

na prática da avaliação da aprendizagem? 

(   ) Sim  (   ) Não 

Em caso afirmativo, quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. A coordenação pensa ser importante que haja alguma modificação para que a 

avaliação da aprendizagem seja realmente inclusiva? 

(   ) Sim  (   ) Não 
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Em caso afirmativo, quais?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13. Quais sugestões você daria para melhorar a prática da avaliação da aprendizagem? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14. Que sugestões a coordenação daria para a universidade lidar melhor com o aluno 

com deficiência? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


