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REFLEXÕES SOBRE A PRODUÇÃO
SOCIAL DO CONHECIMENTO E AS

CULTURAS INCLUSIVAS:
o papel da avaliação

Miguel Angel Garcia Bordas
Fabio Zoboli

INTRODUÇÃO

O foco que nos orienta nesta comunicação é o tema da avaliação inclusi-
va. Como se constrói uma avaliação num contexto não classificatório? Como
podemos entender a relação entre deficiência e as formas inclusivas do educar?

Achamos importante comentar e discutir esta dimensão a partir de um
singelo documento que está aparecendo como Projeto Escola Viva – Garantindo o
acesso e permanência de todos os alunos na escola: alunos com necessidades educacionais
especiais. (BRASIL, 2000). É um documento de base que reúne estrategicamen-
te tópicos que culminou com a realização de oficinas de debates entre profissio-
nais da área jurídica, pedagógica e ligados a ONGs, dentre eles e que redigiram
este oportuno manual.

O objetivo deste manual é divulgar os conceitos mais atuais com as dire-
trizes mundiais de inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais.

Destacamos algumas pessoas que participaram na sua elaboração como:
Antônio Sestaro; Advogado da Federação das Associações de Síndrome de Down;
Elaine C. M. F. Perez, Pedagoga da Secretaria de Educação de Sorocaba; Elaine
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Cristina de Sá Proença, Procuradora da República; Eugênia Augusta Gonzaga
Fávero, Procuradora da República; Lucinha Cortez, Assistente Social da
Carpediem; Luisa de Marillac P. Pantoja, Promotora de Justiça do Distrito Fe-
deral; Maria Teresa Egler Mantoan, Professora da Faculdade de Educação da
Unicamp.

O que nos interessa aqui, neste momento é apresentar alguns dos impor-
tantes aspectos das orientações pedagógicas que sinalizam “o direito a ser iguais
quando a diferença nos inferioriza o direito a sermos diferentes, quando a igual-
dade nos descaracteriza” de acordo com o dizer de Santos (2002).

Para que as pessoas com deficiências possam exercer o direito à educação
em sua plenitude, é indispensável que a escola de ensino regular se adapte às
mais diversas situações e conforme as necessidades dos alunos inseridos em suas
salas de aula.

Na perspectiva de uma educação inclusiva, não se espera mais que a pes-
soa com deficiência se integre por si mesma, mas que os ambientes, inclusive o
educacional, se transformem para possibilitar essa inserção, ou seja, estejam
devidamente preparados para receber a todas as pessoas, indistintamente.

Em se tratando de escola pública, o próprio Ministério da Educação tem
um programa que possibilita o fornecimento de livros didáticos em Braille.
Além disso, em todos os Estados estão sendo instalados centros de apoio educa-
cional especializados e que devem atender às solicitações das escolas públicas.
No caso de escolas particulares, da mesma forma, deve-se providenciar o mate-
rial às suas expensas ou através de convênios com entidades assistenciais.

A QUESTÃO DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM COM ALUNOS
DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Assim, para que as escolas possam acolher a diversidade do alunado, re-
conhecendo e valorizando as diferentes capacidades, competências, habilidades
que existem em uma sala de aula, elas precisam ser revistas inteiramente e
mudar suas práticas usuais, marcadas pelo conservadorismo, excludentes e ina-
dequadas para o alunado que já temos hoje nas escolas, em todos os seus níveis.

Este documento do Ministério da Educação intitulado Projeto Escola Viva
reflete e promove atividades concretas permitindo tomar atitudes e ações afir-
mativas diante das dimensões complexas dos alunos com necessidades educaci-
onais especiais (BRASIL, 2000).
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Pensamos que é importante repensar as práticas de avaliação de aprendi-
zagem. Não podemos continuar pensando em instrumentos previamente e ar-
bitrariamente estabelecidos pela escola. O aluno com necessidades educacionais
especiais precisa ser acolhido com parâmetros flexíveis que lhe permitam atin-
gir resultados de forma singular e particular. Assim deve ter oportunidade de
atingir objetivos e poder mostrar desenvolvimento e mostrar que está apto ou
não apto. Pensamos que as deficiências não podem ser medidas e definidas por
si mesmas e mediante sistemas previamente padronizados por especialistas. Há
que se levar em conta cada situação e estágio que resulta das formas de interação
entre as características do aluno e dos ambientes em que está eventualmente
inserido. É preciso ter acuidade e prestar atenção para que se possam estabele-
cer espaços de desenvolvimento adequados a atender as peculiaridades perma-
nentes ou circunstanciais de cada aluno.

Chama a atenção muitas vezes o ambiente meramente classificatório das
avaliações escolares que, de forma urgente, ficam auferindo com notas e provas,
com uma pretensão apenas diagnóstica de algo que deve tentar ser um processo
contínuo e qualitativo, visando depurar o ensino e torná-lo cada vez mais ade-
quado e eficiente à aprendizagem de todos os alunos.

Essa medida já diminuiria substancialmente o número de alunos que são
indevidamente avaliados e categorizados como deficientes, nas escolas regula-
res. A aprendizagem como o centro das atividades escolares e o sucesso dos
alunos como a meta da escola, independentemente do nível de desempenho a
que cada um seja capaz de chegar, são condições de base para que se caminhe na
direção de escolas acolhedoras. O sentido desse acolhimento não é o da aceita-
ção passiva das possibilidades de cada um, mas o de serem receptivas a todas as
crianças, pois as escolas existem para formar as novas gerações, e não apenas
alguns de seus futuros membros, os mais privilegiados.

Entendemos que os processos de aprendizagem e de inclusão de alunos
com necessidades especiais não podem prever mecanicamente a utilização de
métodos e técnicas de ensino específicas para esta ou aquela deficiência, por
tabela Os alunos, cada aluno, aprendem até o limite em que conseguem chegar,
se o ensino for de qualidade, isto é, se o professor considera o nível de possibili-
dades de desenvolvimento de cada um e tenta explorar essas possibilidades, por
meio de atividades abertas, nas quais cada aluno pode engajar-se por si mesmo,
na medida de seus interesses e necessidades, seja para construir uma ideia, ou
resolver um problema, ou realizar uma tarefa. Eis aí um grande desafio a ser
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enfrentado pelas escolas regulares tradicionais, cujo paradigma é condutista, e
baseado na transmissão dos conhecimentos.

A avaliação do desenvolvimento dos alunos também muda, para ser coe-
rente com as outras inovações propostas. O processo ideal é aquele em que se
acompanha o percurso de cada estudante, do ponto de vista da evolução de suas
competências, para resolver problemas de toda ordem, mobilizando e aplicando
conteúdos acadêmicos e outros meios que possam ser úteis para se chegar a
soluções pretendidas; apreciam-se os seus progressos na organização dos estu-
dos, no tratamento das informações e na participação na vida social da escola.

Não se pode imaginar uma educação para todos quando caímos na tenta-
ção de constituir grupos de alunos por séries, por níveis de desempenho escolar
e determinamos para cada nível, objetivos e tarefas adaptados além de uma
terminalidade específica. E, mais ainda, quando encaminhamos os que não ca-
bem em nenhuma dessas determinações para classes e escolas especiais, argu-
mentando que o ensino para todos não sofreria distorções de sentido em casos
como esses!

Mesmo que o aluno não chegue a aprender exatamente tudo o que
comumente os demais alunos aprendem, o que é provável – pois do contrário
não haveria déficit intelectual algum – ainda assim tem o direito de ser avaliado
por aquilo que conseguiu desenvolver e de chegar ao término do ensino funda-
mental, que é básico e obrigatório. No ensino médio, ele poderá além dos
cursos tradicionais, optar por cursos profissionalizantes, cursos para jovens e
adultos, que ainda retomem conteúdos de alfabetização, se necessário.

Poderíamos também refletir aqui sobre a questão e o sentido da seriação
e dos ciclos educacionais a propósito da avaliação dos alunos portadores de ne-
cessidades especiais, vez que esta questão parece-nos da maior relevância. Neste
ponto é preciso discutir também o pressuposto de que a estruturação de turmas
escolares por séries podem ser homogeneizadas. Entendemos que organizações
escolares por ciclos podem melhor favorecer e entender o funcionamento e acom-
panhar os processos de desenvolvimento e progresso dos alunos frente às difi-
culdades e situações-problema típicos dos processos de aprendizagem.

O texto desta cartilha, embora breve, introduz e apresenta dicas impor-
tantes para se ensinar a turma toda. Para ensinar a turma toda, parte-se da
certeza de que as crianças sempre sabem alguma coisa, de que todo educando
pode aprender, mas no tempo e do jeito que lhe são próprios.· É fundamental
que o professor nutra uma elevada expectativa pelo aluno. O sucesso da apren-
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dizagem está em explorar talentos, atualizar possibilidades, desenvolver predis-
posições naturais de cada aluno. As dificuldades, deficiências e limitações são
reconhecidas, mas não devem conduzir/restringir o processo de ensino, como
comumente acontece.

Para ensinar a turma toda, independentemente das diferenças de cada
um dos alunos, temos de passar de um ensino transmissivo para uma pedagogia
ativa, dialógica, interativa, que se contrapõe a toda e qualquer visão unidirecional,
de transferência unitária, individualizada e hierárquica do saber.

Um dos pontos cruciais do ensinar a turma toda são a consideração da
identidade sociocultural dos alunos e a valorização da capacidade de entendi-
mento que cada um deles tem do mundo e de si mesmos. Nesse sentido, ensinar
a turma toda reafirma a necessidade de se promover situações de aprendizagem
que formem um “tecido colorido” de conhecimento, cujos fios expressam dife-
rentes possibilidades de interpretação e de entendimento de um grupo de pes-
soas que atua cooperativamente. Sem estabelecer uma referência, sem buscar o
consenso, mas investindo nas diferenças e na riqueza de um ambiente que con-
fronta significados, desejos, experiências, o professor deve garantir a liberdade e
a diversidade das opiniões dos alunos. Nesse sentido, ele deverá propiciar opor-
tunidades para o aluno aprender a partir do que sabe e chegar até onde é capaz
de progredir. Afinal, aprendemos quando resolvemos nossas dúvidas, supera-
mos nossas incertezas e satisfazemos nossa curiosidade.

As diferenças entre grupos, étnicos, religiosos, de gênero etc. não devem
se fundir em uma única identidade, mas ensejar um modo de interação entre
eles, que destaque as peculiaridades de cada um. O professor, da mesma forma,
não procurará eliminar as diferenças em favor de uma suposta igualdade do
alunado, Antes, estará atento à singularidade das vozes que compõem a turma,
promovendo o diálogo entre elas, contrapondo-as, complementando-as.

A perspectiva que se apresenta está alinhada aos conceitos do
construtivismo na perspectiva vigotskiana de dimensões de co-construção con-
junta de conhecimentos, ou seja, ensino expositivo x coautoria de conhecimen-
tos.

O professor palestrante, tradicionalmente identificado com a lógica de
distribuição do ensino, supõe que os alunos ouçam diariamente um discurso,
nem sempre dos mais atraentes, em um palco distante, que separa o orador do
público.
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O professor que ensina a turma toda não tem o falar, o copiar e o ditar
como recursos didático-pedagógicos básicos. Ele partilha com seus alunos a cons-
trução/autoria dos conhecimentos produzidos em uma aula; trata-se de um pro-
fissional que reúne humildade com empenho e competência para ensinar.

O ensino expositivo foi banido da sua sala de aula, na qual todos interagem
e constroem ativamente conceitos, valores, atitudes. Esse professor arranja e
explora os espaços educacionais com seus alunos, buscando perceber o que cada
um deles consegue apreender do que está sendo estudado e como procedem ao
avançar nessa exploração.

Certamente um professor que engendra e participa da caminhada do sa-
ber com seus alunos e mediatizado pelo mundo, como nos ensinou Freire (1978),
consegue entender melhor as dificuldades e as possibilidades de cada um e pro-
vocar a construção do conhecimento com maior adequação.

Os diferentes sentidos que os alunos atribuem a um dado objeto de estu-
do e as suas representações vão se expandindo, se relacionando e revelando,
pouco a pouco, uma construção original de idéias que integra as contribuições
de cada um, sempre bem-vindas, válidas e relevantes.

Escolas abertas às diferenças e capazes de ensinar a turma toda deman-
dam, portanto, uma resignificação e uma reorganização completa dos processos
de ensino e de aprendizagem. Não se pode encaixar um projeto novo em uma
velha matriz de concepção do ensino escolar.

Nesse sentido, essas escolas contestam e não adotam o que é tradicional-
mente utilizado para dar conta das diferenças nas escolas: as adaptações de cur-
rículos, a facilitação das atividades, além dos programas para reforçar as apren-
dizagens, ou mesmo para acelerá-las, em casos de defasagem idade/séries esco-
lares.

Para melhorar a qualidade do ensino e para se conseguir trabalhar com as
diferenças nas salas de aula é preciso que enfrentemos os desafios da inclusão
escolar, sem fugir das causas do fracasso e da exclusão desconsiderando as solu-
ções paliativas, sugeridas para esse fim. As medidas comumente indicadas para
combater a exclusão não promovem mudanças e visam mais neutralizar os
desequilíbrios criados pela heterogeneidade das turmas do que potencializá-los,
até que se tornem insustentáveis, obrigando as escolas a buscar novos caminhos
educacionais, que, de fato, atendam à pluralidade do coletivo escolar.

Resumindo podemos dizer que uma escola que reconhece e valoriza as
diferenças presentes em suas salas de aula, tem que se preocupar em trabalhar
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com os conteúdos, de modo que possam ser aprendidos de acordo com a capa-
cidade e ritmo de cada um.

Mas enquanto os professores do ensino escolar, especialmente os do nível
fundamental, persistirem em práticas que não reconhecem e valorizam as dife-
renças na escola, não teremos condições de ensinar a turma toda.

Essas práticas poderiam sintetizar como hábitos docentes amplamente
instalados, com os preconceitos construídos por valores emergentes de culturas
avaliativas existentes, que caracterizando o ensino seriado, consistem em: pro-
por trabalhos coletivos; ensinar com ênfase nos conteúdos programáticos, de
forma escatologicamente ideal da série; adotar o livro didático, ou programas
instrucionais, como ferramenta exclusiva de orientação dos programas de ensi-
no seriado; servir-se da folha mimeografada ou xerocada para que todos os alu-
nos as preencham ao mesmo tempo, respondendo às mesmas perguntas, com as
mesmas respostas; propor projetos de trabalho totalmente ou parcialmente
desvinculados das experiências e do interesse dos alunos, que só servem para
demonstrar a pseudoadesão do professor às inovações; organizar de modo frag-
mentado o emprego do tempo do dia letivo para apresentar o conteúdo estan-
que desta ou daquela disciplina e outros expedientes de rotina das salas de aula;
considerar a prova final, em cada momento de cada série, como decisiva na
avaliação do rendimento escolar do aluno.

Essas práticas configuram o velho e conhecido ensino para alguns alunos,
em alguns momentos, algumas disciplinas, atividades e situações de sala de
aula e representam sérios obstáculos para uma mudança da cultura escolar que
almejamos e estamos propondo em novo horizonte de promoção de espaços de
desenvolvimento e novas vias reais de inclusão de pessoas com necessidades
especiais.

A proposta educacional presente sugere uma aprendizagem, dentro de
teorias que respeitem as mínimas condições de inclusividade e relevância com
que os conteúdos possam ser trabalhados de forma significativa e motivadora
(AUSUBEL, 1968; ROGERS, 1988).

É assim que a exclusão se alastra e se perpetua, atingindo a todos os
alunos, não apenas os que apresentam uma dificuldade maior de aprender ou
uma deficiência específica. Porque em cada sala de aula, sempre existem alunos
que rejeitam propostas de trabalho escolar descontextualizadas, sem sentido e
atrativos intelectuais, sempre existem os que protestam a seu modo, contra um
ensino que não os desafia e não atende às suas motivações e interesses pessoais.



86

O ensino para alguns é ideal para gerar indisciplina, competição, discri-
minação, preconceitos e para categorizar os bons e os maus alunos, por critérios
que são, no geral, infundados.

O ensino para todos desafia o sistema educacional, a comunidade escolar
e toda uma rede de pessoas, que se incluem, num movimento vivo e dinâmico
de fazer uma Educação que assume o presente, como tempo que concretiza a
mudança do alguns em todos, da discriminação e preconceito em reconheci-
mento e respeito às diferenças. É um ensino que coloca o aluno como foco de
toda a ação educativa e possibilita a todos os envolvidos a descoberta continua
de si e do outro, enchendo de significado o saber educar.

Outra questão muito importante, para finalizar esta preliminar reflexão são
os recados que o manual passa para os pais de crianças com deficiência ou seus
responsáveis, para os pais de crianças sem qualquer deficiência e para os professores.

O manual solicita dos primeiros coragem e prontidão para garantir-lhes e
proporcionar-lhes o acesso à escola, ciente de suas responsabilidades nesse pa-
pel. Ele destaca ainda que deixar de mandar uma criança à escola pode signifi-
car sorrisos imediatos, mas, a longo prazo, as conseqüências podem ser danosas,
além de orientar para que esses pais façam sua parte, de forma que esse processo
de transição seja o menos longo possível. Pede aos segundos consciência da
diversidade, a fim de possibilitar um preparo para a cidadania e um desenvolvi-
mento humano muito maior para  todos. E, finalmente, alertando aos profes-
sores sobre a necessidade de adotar incondicionalmente o lema da não exclusão,
pois incluir, em primeiro lugar, é radicalmente deixar de excluir. Depois, o ca-
minho é através da busca de informações e do exercício da cidadania através da
cobrança dos instrumentos necessários que devem ser fornecidos pelos dirigen-
tes e responsáveis pelas redes públicas e privada de ensino.

Destacamos, aqui, pois, neste breve artigo, esta atitude moral de respon-
sabilidade que parte de uma aceitação de princípios éticos que devem ser uni-
versais pela sua dimensão humana e os valores sociais que representam dentro
de uma coletividade que respeita a diversidade e as diferenças.
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