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RESUMO 

 

 

Este estudo é o resultado de uma pesquisa de mestrado produzida no Programa de Pós-

Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional Jataí 

(REJ), na linha de pesquisa Políticas Educacionais, Gestão e Formação de Professores. O 

objetivo geral foi: analisar como acontece a participação de alunos com necessidades 

educativas especiais (NEE), incluídos na rede municipal de ensino de Jataí, Goiás, nas 

avaliações que compõem o Ideb. Os objetivos específicos foram: conhecer as políticas de 

avaliação da educação básica do sistema de ensino no Brasil nas últimas décadas; 

compreender de que forma ocorre a participação dos alunos com NEE na escola, 

especificamente no que se refere à avaliação para obtenção do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb); e discutir como acontece a preparação dos alunos com NEE nas 

escolas, visando as avaliações do Ideb. Por meio de pesquisa de campo, bibliográfica e 

documental investigou-se um procedimento de avaliação educacional que tem ganhado 

espaço no sistema educacional brasileiro: as avaliações externas. Nas últimas décadas, essa 

modalidade, diferente do modelo de avaliação realizada pelos professores em sala de aula, 

tem traçado objetivos para a educação básica no Brasil. O foco da pesquisa voltou-se para o 

público da educação inclusiva e a sua participação neste processo avaliativo. O Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) lançou em 2007 o Ideb, 

como um forte condutor de política pública voltado para a qualidade da educação. O principal 

objetivo do Ideb é aferir a qualidade da educação ofertada pelas redes de ensino espalhadas 

por todo país e, um dos instrumentos adotados para este fim, são provas diagnósticas 

aplicadas periodicamente. Como referencial teórico, foram utilizados autores como Almeida 

(2002), Pechi (2011), Luckesi (2018), Dourado e Oliveira (2005), Arroyo (2000), Gusmão 

(2013), Lima Filho (2008), Sassaki (2011) e Afonso (2009), que contribuíram para a análise 

de conteúdo. Analisou-se ainda documentos como a Declaração de Salamanca, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases, dentre outros documentos e decretos do 

Governo Federal. O campo de pesquisa deste estudo foi a rede municipal de ensino de Jataí, 

Goiás, onde foram selecionadas seis unidades escolares para a realização da pesquisa. Os 

instrumentos de coleta de dados utilizados foram: o questionário, aplicado às gestoras, 

professoras regentes e professoras de apoio; e a entrevista, realizada com as responsáveis 

legais pelos alunos com NEE envolvidos na pesquisa. Foram analizadas duas categorias de 

análise: a participação dos alunos com NEE nas avaliações do Ideb; e a preparação dos alunos 

com NEE para participarem da Prova Brasil. Os resultados encontrados revelaram que a 

maior parte das respondentes compreende a avaliação como positiva para a melhoria da 

qualidade da educação. Afirmaram ainda, que a participação dos alunos com NEE na 

avaliação que compõe o IDEB é efetiva, mas que não há diferenciação das avaliações para o 

segmento de alunos estudados. Com relação ao tempo adicional para a realização da prova 

escrita, previsto na legislação, raramente é utilizado. A pesquisa identificou que as escolas até 

preparam os alunos com NEE para fazerem a Prova Brasil, mas sem perder o foco nos 

conteúdos específicos da avaliação governamental, o que não garante o êxito dos alunos com 

NEE no processo avaliativo requerido. 

  

 

Palavras-chave: Qualidade da educação. Avaliação da educação básica. Alunos com 

necessidades especiais. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study is the result of a master's research produced in the Graduate Program in Education 

(PPGE) of the Federal University of Goiás (UFG), Regional Jataí (REJ), in the line of 

research Educational Policies, Management and Teacher Training. The general objective was: 

to analyze how the participation of students with special educational needs (SEN), included in 

the municipal education system of Jataí, Goiás, occurs in the assessments that make up the 

Ideb. The specific objectives were: to know the evaluation policies of basic education of the 

education system in Brazil in the last decades; understand how the participation of students 

with SEN in school occurs, specifically with regard to the evaluation to obtain the Basic 

Education Development Index (Ideb); and discuss how the preparation of students with SEN 

in schools happens, aiming at Ideb evaluations. Through field, bibliographic and documentary 

research, an educational evaluation procedure that has gained space in the Brazilian 

educational system has been investigated: external evaluations. In the last decades, this 

modality, different from the evaluation model carried out by teachers in the classroom, has 

outlined objectives for basic education in Brazil. The focus of the research was on the public 

of inclusive education and their participation in this evaluation process. The National Institute 

of Educational Studies and Research Anísio Teixeira (Inep) launched Ideb in 2007, as a strong 

public policy driver focused on the quality of education. Ideb's main objective is to assess the 

quality of education offered by education networks spread across the country and, one of the 

instruments adopted for this purpose, is diagnostic tests applied periodically. As a theoretical 

framework, authors such as Almeida (2002), Pechi (2011), Luckesi (2018), Dourado and 

Oliveira (2005), Arroyo (2000), Gusmão (2013), Lima Filho (2008), Sassaki (2011) were 

used and Afonso (2009), who contributed to the content analysis. Documents such as the 

Salamanca Declaration, the Statute of Children and Adolescents, the Law of Guidelines and 

Bases, among other documents and decrees of the Federal Government were also analyzed. 

The research field of this study was the municipal education system of Jataí, Goiás, where six 

school units were selected to carry out the research. The data collection instruments used 

were: the questionnaire, applied to managers, teachers and support teachers; and the 

interview, conducted with the legal guardians of students with SEN involved in the research. 

Two categories of analysis were analyzed: the participation of students with SEN in Ideb 

assessments; and the preparation of students with SEN to participate in Prova Brasil. The 

results found revealed that most respondents understand the evaluation as positive for 

improving the quality of education. They also stated that the participation of students with 

SEN in the assessment that makes up the IDEB is effective, but that there is no differentiation 

of assessments for the segment of students studied. Regarding the additional time required for 

the written test, provided for in the legislation, it is rarely used. The research identified that 

schools even prepare students with SEN to take the Prova Brasil, but without losing focus on 

the specific contents of governmental evaluation, which does not guarantee the success of 

students with SEN in the required evaluation process. 

Keywords: Quality of education. Basic education assessment. Students with special needs. 

Basic Education Development Index. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho buscou compreender como acontece o envolvimento e a 

participação dos alunos com necessidades educativas especiais (NEE)1 nas avaliações 

que compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) na rede 

municipal de ensino em Jataí, Goiás, Brasil. 

O referido índice utiliza meios de avaliação do processo educativo, tais como a 

Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), 

desenvolvidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep/MEC). A Prova Brasil é uma avaliação diagnóstica que visa investigar as 

habilidades desenvolvidas pelos estudantes matriculadas no 5º e 9º ano do ensino 

fundamental das escolas públicas brasileiras, e busca oferecer informações que possam 

orientar tanto os professores quanto os gestores educacionais na implementação, 

operacionalização e interpretação dos resultados dessa avaliação. O Saeb consiste em 

avaliações para o diagnóstico em larga escala, por meio da Avaliação Nacional da 

Educação Básica (Aneb). De acordo com o governo federal, tais meios de avaliações 

têm o objetivo de aferir a qualidade do ensino ofertado pelo sistema educacional 

brasileiro a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos (BRASIL, 

2015). 

Os estudos de Viana (2003) apontam que as avaliações em larga escala trazem 

em sua sistematização uma natureza amostral, tornando-se fundamental para o contexto 

estatístico. Tendo em vista este apontamento, o autor reafirma que: 

 
é necessária uma reflexão sobre as avaliações ora operacionalizadas nos 

vários níveis do nosso sistema educacional, especialmente avaliações em 

larga escala, abrangendo a diversidade da nossa geografia multicultural, 

avaliações estas de natureza amostral e supostamente consideradas 

representativas em termos estatísticos (VIANA, 2003, p. 43). 

 

 Analisando os dizeres do autor, podemos destacar a necessidade de discutir mais 

profundamente o sistema que organiza os processos avaliativos educacionais, dando 

mais atenção às avaliações em larga escala, não só ao que se refere a este instrumento 

como forma de aferir a qualidade da educação, mas também considerando as 

diversidades existentes entre escolas, municípios e estados brasileiros. 

                                                             
1 Este termo é utilizado nesta pesquisa para referir ao público alvo da educação especial matriculado na 

rede básica de ensino regular. 
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Por meio de experiências profissionais vivenciadas a partir do ano 2008 como 

tradutor intérprete de Língua de Sinais em uma escola estadual com os alunos da 

educação especial, matriculados no ensino regular, foi possível presenciar gestores e até 

mesmo professores decidindo sobre a não participação do público alvo da educação 

especial nas avaliações para fins de obtenção do Ideb. Dentre os vários motivos para a 

dispensa destes alunos, estão as suas dificuldades em relação ao conteúdo aplicado e o 

aprendizado fragilizado. Analisando o discurso construído pelo corpo gestor e docente 

da escola pública frequentada, entende-se que estas instituições de ensino possivelmente 

acreditam que os alunos com deficiência não acrescentam ao Ideb. Outro entrave 

presente nas avaliações em larga escala, observado durante a experiência na escola, é 

que nem sempre é disponibilizado o acompanhamento do profissional de apoio, 

amparado pela lei n. 8014/2010, bem como o tempo adicional de até uma hora para a 

realização da avaliação, também amparado pela lei n. 13.146/2015.   

Diante do que foi apresentado, esta pesquisa buscou obter respostas acerca de 

alguns questionamentos envolvendo a inclusão dos alunos com NEE na rede pública de 

ensino: como acontece o processo de inclusão dos alunos com NEE nas escolas públicas 

do ensino básico em Jataí? Qual é o quantitativo de alunos com necessidades especiais 

matriculados na rede básica de ensino no município de Jataí?  Como é a participação 

desses alunos no processo avaliativo do Ideb? 

A pergunta norteadora da pesquisa foi: como acontece o processo de inclusão e 

participação de alunos com NEE, incluídos na rede municipal de ensino de Jataí-GO, 

nas avaliações que compõem o Ideb?  

O objetivo geral da investigação foi analisar como acontece a participação de 

alunos com NEE, incluídos na rede municipal de ensino de Jataí, nas avaliações que 

compõem o Ideb. Para isso, foram definidos três objetivos específicos: conhecer as 

políticas de avaliação da educação básica do sistema de ensino no Brasil nas últimas 

décadas; compreender de que forma ocorre a participação dos alunos com NEE na 

escola, especificamente no que se refere à avaliação para obtenção do Ideb; e discutir 

como acontece a preparação dos alunos com NEE nas escolas, visando as avaliações do 

Ideb.  

Desde a implantação do Ideb no cenário educacional, é possível observar 

supostos avanços na qualidade da educação nos anos iniciais, quando se considera os 

índices obtidos e a superação das metas propostas, porém, há uma estagnação desta 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/EDUCACAO-E-CULTURA/192510-ESCOLAS-PODERAO-SER-OBRIGADAS-A-TER-CUIDADOR-PARA-DEFICIENTES.html
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qualidade no ensino visto nos anos finais desta mesma fase do ensino e também no 

ensino médio. Sobre estes pressupostos, o portal Todos pela Educação esclarece que 

 

os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2017, 

divulgados em 3 de setembro, não são diferentes: eles reforçam as tendências 

observadas nos indicadores ao longo dos últimos anos para todas as etapas do 

nosso sistema educacional. Assim, de maneira geral, eles não trazem grandes 
novidades quanto ao cenário que já conhecemos (BRASIL, 2018, p.1). 

 

Diante do exposto, percebe-se que a educação brasileira tem apresentado 

inúmeras fragilidades no requisito “qualidade2”, entretanto, se forem analisados os 

dados apresentados em 2017, é possível enxergar caminhos mais evidentes e 

diagnósticos mais detalhados. Isso pode ser entendido como uma oportunidade de 

mudanças no sistema de ensino e favorecer melhores condições de aprendizado para as 

crianças e jovens. 

Esta pesquisa abriu caminhos para novas análises exploratórias voltadas para o 

cenário educacional. Os resultados encontrados podem, a partir de agora, contribuir para 

o debate sobre as possíveis melhorias para a educação pública no Brasil. Podem se 

constituir desdobramentos desta pesquisa outras investigações sobre a prática docente 

para alunos incluídos.  

Para fundamentar o tema da pesquisa, foi preciso entender alguns conceitos.  

Neste sentido, foi feita uma revisão de literatura para abordar a diferença entre educação 

especial e escola inclusiva.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996 define a 

educação especial como uma modalidade a ser ofertada preferencialmente na rede 

regular de ensino (BRASIL, 1996). No entender de Almeida (2002), a educação 

especial é uma modalidade de ensino que visa promover o desenvolvimento das 

potencialidades de pessoas com necessidade especiais, condutas típicas de altas 

habilidades e que abrange os diferentes níveis e graus do sistema de ensino. Já em 

relação à escola inclusiva, a autora descreve que “o processo educativo deve ser 

entendido como um processo social, onde todas as crianças com necessidades especiais 

e de distúrbios de aprendizagem têm o direito à escolarização o mais próximo do 

normal” (ALMEIDA, 2002, p. 12). 

                                                             
2 O termo qualidade vai ser mais bem explorado no decorrer desta pesquisa, dando ênfase sobre sua 

importância no que se diz respeito à educação de qualidade. 
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A avaliação de alunos com NEE é o foco desta pesquisa. A partir desta 

prerrogativa, percebe-se que não há um tipo de avaliação para cada deficiência, mas sim 

um tipo de avaliação para cada necessidade do aluno com deficiência. Essas 

necessidades dos alunos apenas são compreendidas durante o processo de ensino 

aprendizagem. Ao compreendermos como esse aluno aprende, passamos a saber como 

ensiná-lo e, consequentemente, como avaliá-lo. Esse debate sobre o processo avaliativo 

de alunos com NEE fundamenta a necessidade mudança.  

 

Esta mudança implica ainda uma atenção às diferenças individuais e ao 

contexto de aprendizagem, uma flexibilização da organização curricular, das 

estratégias de ensino, da gestão dos recursos e da avaliação, a fim de 

proporcionar um desenvolvimento maximizado de todos os alunos, de 

acordo, com as suas necessidades individuais (ALMEIDA, 2003, p. 67).  

 

 

Ao abordar a temática avaliação do ensino envolvendo os resultados obtidos no 

Ideb, essa pesquisa traz de forma mais evidente os desafios da avaliação em larga 

escala, que insere, em seu foco investigativo, o sistema de ensino nacional. 

De acordo com Luckesi (2018), a avaliação em larga escala teve início no final 

da década de 1980, mais precisamente em 1988, com a criação do Saeb. Contudo, a 

primeira prática de investigação da qualidade do sistema nacional de ensino ocorreu em 

1990 e, mais à frente, em 2005, passou por melhorias com a chegada da Prova Brasil. 

Neste mesmo período o Saeb ganhou mais dois aliados na investigação do sistema 

nacional de ensino: a Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb), que manteve os 

mesmos objetivos e procedimentos até então executados pelo Saeb; e a Avaliação 

Nacional do Rendimento Escolar (Anresc). Em 2013 a Avaliação Nacional de 

Alfabetização (ANA) foi agregada ao Saeb com o objetivo de melhor medir os níveis de 

letramento e alfabetização em Língua Portuguesa (leitura e escrita) e Matemática. 

O Ideb é o mecanismo de avaliação em larga escala criado há pouco mais de dez 

anos, tendo como objetivo alicerçar um sistema de metas educacionais no Brasil. Criado 

pelo Inep, o Ideb tem a intenção de medir a qualidade do aprendizado nacional e 

estabelecer metas para a melhoria do ensino. O Ideb apoia-se em dois indicadores: 

fluxo, por meio da taxa de aprovação dos alunos; e aprendizado, por meio do resultado 

dos estudantes no Saeb, aferido tanto pela Prova Brasil quanto pela avaliação censitária 

do ensino público, e a Aneb, avaliação amostral do Saeb, que inclui também a rede 

privada (BRASIL, 2013). 
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A análise dos dados coletados nesta pesquisa permitiu verificar como acontece a 

avaliação em larga escala nas escolas pesquisadas, além de oferecer uma percepção 

mais clara acerca das habilidades e dificuldades dos alunos com NEE, e ainda, como 

ocorre a participação deles na Prova Brasil, uma das avaliações utilizadas para a 

obtenção do Ideb da escola. 

Em se tratando de uma pesquisa educacional com foco nas políticas de educação 

inclusiva, foi necessário fazer um levantamento documental envolvendo as práticas 

pedagógicas e legais da educação inclusiva, ou seja, tudo aquilo que está ligado ao 

processo de escolarização dos alunos com NEE e as leis que regulamentam a Educação 

Especial. Neste sentido, houve contribuições da Declaração de Salamanca (BRASIL, 

1997), que deixa claro que o ensino deve ser diversificado e realizado em um espaço 

comum a todas as crianças. Foram utilizados como fonte de pesquisa, ainda, os 

resultados alcançados com programas criados pelos governos federais dos anos 

anteriores, como o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), visto que, com este 

programa, foi possível injetar verbas orçamentárias no desenvolvimento educacional 

brasileiro. E ao tratarmos dos aspectos legais da educação inclusiva foi necessário ter 

conhecimento da Lei de Diretrizes e Bases (LDB). Esta lei foi regulamentada em 

dezembro de 1996 e traça as demarcações sobre a educação inclusiva e a educação 

especial. 

Brzezinski (2010) apresenta significativas mudanças ocorridas na LDB a partir 

de 1997. Neste mesmo período, foi delimitado o início da década da educação. Diante 

destas mudanças, a autora destaca os critérios que se inserem na educação especial, tais 

como as normativas que direcionam como deve ser ofertada essa modalidade de ensino, 

a especificação de qual público de educandos deverá receber este tratamento 

educacional e a definição do perfil dos profissionais que devem atuar dentro da 

educação especial. O cenário apresentado após a criação da LDB continuou mantendo 

os antigos atores sociais que, até então, eram definidos como associações, entidades e 

sindicatos que integravam o Fórum e mantiveram sua vigilância às políticas 

educacionais assumidas pelos governos de Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio 

Lula da Silva. Foram retomadas, por essas entidades, expressivas manifestações tanto 

de modo isolado como em conjunto.  

A abordagem sobre o tema avaliação foi feita por meio da produção de Arroyo 

(2000), Gusmão (2013) e Luckesi (2018), que realizam a análise de alguns modelos de 

avaliação no ensino básico. E o debate sobre a qualidade da educação terá como 
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fundamentação os textos de Dourado e Oliveira. (2005) e Souza et al. (2005), que 

apontam aspectos relevantes para a construção de um movimento nacional que viabiliza 

a implantação da qualidade na educação brasileira, tendo em vista que é visível a 

fragilidade da educação quando se aborda a qualidade. 

O objeto de estudo desta pesquisa foi a participação (ou não) dos alunos com 

NEE matriculados na rede municipal de ensino da cidade de Jataí-GO na obtenção do 

Ideb. O cerne deste estudo foi identificar os alunos incluídos que estão regularmente 

freqüentando a escola e sua participação nas avaliações do Ideb. A intenção foi verificar 

como os alunos pertencentes a esta categoria exercem ou não seu papel de 

colaboradores na obtenção do Ideb nas escolas. A opção em investigar o âmbito 

municipal da Educação se deu pelo motivo do público alvo desta pesquisa (alunos do 5º 

ano) estar lotado apenas na rede pública municipal. 

O município de Jataí está localizado no sudoeste do Estado de Goiás, a 320 km 

da capital, Goiânia, e conta com uma população geral de aproximadamente 100.882 

habitantes, conforme estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2019).  Para melhor situar o município de Jataí, apresentaremos a 

seguir o mapa do Estado de Goiás com a sua localização exata.  

 

Figura 1 – Mapa do estado de Goiás 

 
                                 Fonte: GuiaNet (2013). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estatística
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estatística


24 
 

 

 A Imagem a seguir demonstra a localização geográfica de Jataí e os demais 

municípios circunvizinhos que compõem o sudoeste goiano    

Figura 2 – Mapa do Sudoeste goiano e localização da cidade de Jataí 

 

 
             Fonte: Blogspot  

  

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Jataí, o município 

tinha, no ano de 2018, 25 escolas públicas municipais, para atender à população de 

crianças e jovens em idade escolar, sendo 17 urbanas e 8 rurais (SME/Jataí, 2018). 

Foram investigadas apenas as escolas urbanas, nas quais se identificou os alunos com 

NEE matriculados no 5º ano, visto que nem todas as rurais têm número suficiente de 

alunos para serem avaliados pela Prova Brasil. 

Contudo, para a realização desta pesquisa foram selecionadas apenas seis escolas 

dentre as existentes no município de Jataí, tendo em vista que apenas nestas foram 

identificados alunos com deficiência, matriculados no 5º ano. A pesquisa se 

desenvolveu por meio de questionários aplicados aos professores de apoio, professores 

regentes e também os diretores de cada escola. Houve ainda a necessidade de  realizar 

uma entrevista com os responsáveis pelos alunos com NEE. 

Este trabalho se organiza em três capítulos. No primeiro são abordadas as 

reformas e as políticas para a educação inclusiva. No segundo são enfocadas a qualidade 

da educação brasileira e as políticas de avaliação educacional. No terceiro é apresentada 

a metodologia utilizada no desenvolvimento de todo o processo investigativo, bem 

como os dados coletados, que foram tabulados e analisados sob a luz do referencial 

teórico utilizado. Enfim, são tecidas algumas considerações sobre os resultados 

encontrados na pesquisa.  
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 1 INCLUSÃO ESCOLAR DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL A 

PARTIR DE 1990     

Este capítulo trata das políticas educacionais para as pessoas com deficiência 

presentes no Brasil a partir de 1990. Para tanto, são apresentadas as principais políticas 

que agregam direitos de acesso à educação a todas as pessoas com deficiência e também 

as discussões de alguns teóricos sobre a legislação existente neste campo. Foi traçado, 

brevemente, o caminho histórico marcado pelas lutas enfrentadas pela pessoa com 

deficiência ao longo da década de 1990 até o ano de 2015, data da última declaração 

existente (declaração de Incheon). E a promulgação da LBI (Lei Brasileira de Inclusão). 

 Estão apresentados ainda, os principais documentos norteadores e que 

estabelecem normas para constituição da educação inclusiva no Brasil. Por entender que 

a educação é um direito de todos, sem distinção de cor, raça, religião ou classe social, o 

debate acerca do tema da educação inclusiva não se esgota neste estudo. A importância 

desse enfoque, neste trabalho, tem a pretensão de alertar para a necessidade de se 

desenvolver processos e/ou instrumentos de acessibilidade para alunos com NEE à 

escola e em todos os processos desenvolvidos por esta, tais como a participação em 

avaliações externas. Isso inclui a análise das condições de todos que atuam e participam 

da organização e da implementação do processo de inclusão, que deve ser considerado 

como uma ação coletiva, na qual inúmeras variáveis interferem, e que buscam viabilizar 

um espaço de educação para todos.  

 

1.1 Política educacional a partir de 1990 e a educação inclusiva 

  

Por um longo período na história da educação brasileira, a escola foi constituída 

como um espaço reservado apenas a uma minoria que era caracterizada por um grupo 

elitizado e dotado de características intelectuais e físicas, vistas como um padrão 

homogêneo para a sociedade.  

A década de 1990 foi um período de intensa transformação no cenário 

educacional. Este momento na história da educação caracterizou-se como sendo um 

período de forte reestruturação no tocante à gestão da educação. Como aponta Lima 

Filho (2008), a década de 1990 trouxe novas percepções sobre a estrutura educacional 

escolar brasileira.  
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Neste viés, trazemos a seguir, como pauta de debate, a educação inclusiva e suas 

políticas. A década de 1990 compreende, portanto um período de grandes mudanças 

para a pessoa com deficiência. A partir deste momento da história, a sociedade começou 

a perceber a chegada de leis e documentos destinados a garantir direitos às pessoas com 

deficiências. Desta década destacam-se quatro grandes fatos históricos que 

referendaram a universalidade dos direitos de toda criança e adolescente, entre eles o 

direito à educação: a Declaração Mundial de Educação para Todos (UNESCO, 1990), o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (BRASIL, 1990), a Declaração de 

Salamanca (UNESCO, 1994), e a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 1996). 

A Declaração Mundial de Educação para Todos, em seu artigo 1º, defende que 

toda pessoa tem o direito de usufruir as oportunidades de aprendizagem voltadas para 

habilidades de leitura, escrita, noções matemáticas e a expressão oral.  

 

Cada pessoa - criança, jovem ou adulto - deve estar em condições de 
aproveitar as oportunidades educativas voltadas para satisfazer suas 

necessidades básicas de aprendizagem. Essas necessidades compreendem 

tanto os instrumentos essenciais para a aprendizagem (como a leitura e a 

escrita, a expressão oral, o cálculo, a solução de problemas), quanto os 

conteúdos básicos da aprendizagem (como conhecimentos, habilidades, 

valores e atitudes), necessários para que os seres humanos possam 

sobreviver, desenvolver plenamente suas potencialidades, viver e trabalhar 

com dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, melhorar a 

qualidade de vida, tomar decisões fundamentadas e continuar aprendendo. A 

amplitude das necessidades básicas de aprendizagem e a maneira de 

satisfazê-las variam segundo cada país e cada cultura, e, inevitavelmente, 
mudam com o decorrer do tempo (BRASIL, 1990, art. 1º). 

 

Ainda na década de 1990 foi aprovado o ECA, regulamentado pela lei n. 8.069, 

de 13 de julho de 1990. O ECA é um documento legal que trouxe muitas conquistas 

para a educação inclusiva. Neste sentido, podemos encontrar em seu texto, no artigo 54, 

inciso III, que é dever do estado garantir o atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 1990).  

Este documento é regido por uma série de princípios que representam demandas 

fundamentais da nova política estatutária do Direito Infanto-Juvenil, reunindo regras 

que são indispensáveis e necessárias para sua aplicação correta e satisfatória. O ECA 

está comprometido com a proteção integral da criança e do adolescente, vistos sob um 

novo olhar e, com prioridade, agora considerados cidadãos, sujeitos de direitos, em 

condição peculiar de desenvolvimento. Em seu artigo 55, defende o direito de toda 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
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criança ser matriculada e incumbe aos pais o dever de matricular seus filhos no sistema 

de ensino regular. 

A partir da década de 1990 as discussões referentes à educação das pessoas com 

NEE começaram a adquirir alguma consistência, junto às políticas anteriores 

descaracterizadas pela descontinuidade e dimensão secundária. A LDB 9.394/96, em 

seu capítulo V, coloca que a educação das pessoas com NEE deve acontecer de 

preferência na rede regular de ensino, o que traz uma nova concepção na forma de 

entender a educação e inclusão dessas pessoas. 

A LDB n 9.394/96 é um documento que apresenta, em sua redação, ponderações 

importantes para a organização do atendimento educacional especializado. No que se 

refere à educação especial, a LDB  preconiza o atendimento educacional especializado 

gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, 

preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 1996). 

É necessário esclarecer, à luz da LDB, o que vem ser a tão discutida educação 

especial.  

 

Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 

educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação (BRASIL, 1996, art. 58). 

 

A LDB menciona também que é obrigação da escola regular ofertar serviços de 

apoio especializado, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 

Este atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, 

sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua 

integração nas classes comuns de ensino regular. 

A educação especial é um tema que tem chamado a atenção das comunidades 

escolares, incluindo principalmente os gestores, educadores e pessoas da sociedade 

envolvidas diretamente com pessoas com algum tipo de deficiência. Dentro desta esfera 

da educação especial é importante destacar o aparecimento de inovações voltadas para 

as escolas que acumulam interesses em aprimorar e melhorar o atendimento educacional 

voltado para alunos com NEE com estratégias pedagógicas motivadoras e que 

promovam a melhoria da qualidade da educação escolar e social destes alunos. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
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 Os estudos de Almeida (2002, p.12) destacam que a educação especial é uma 

modalidade de ensino que visa promover o desenvolvimento das potencialidades de 

pessoas com NEE, condutas típicas de altas habilidades e que abrange os diferentes 

níveis e graus do sistema de ensino.   

No bojo do sistema de ensino, a educação especial é o ramo da área educacional 

voltado para o atendimento de aprendizes com deficiência agrupados no campo do 

ensino e da aprendizagem. Quaisquer que sejam as deficiências do aluno com NEE ele 

terá o atendimento específico pra orientá-lo em suas atividades educacionais, pois esta é 

a área da educação que se responsabiliza em garantir o atendimento educacional 

especializado para as pessoas com deficiência em instituições educacionais 

especializadas.Como exemplo podem ser destacadas escolas para pessoas surdas, 

instituição de ensino para cegos e também as escolas que oferecem atendimento às 

pessoas com comprometimento intelectual e global.  

Estas instituições específicas para o ensino de pessoas com deficiência, tratam-se 

de um tipo de organização tradicional estabelecida no percurso da década de 1990. 

Primeiro houve a substituição do ensino comum pela educação especial objetivando 

atender alunos com algum tipo de deficiência, isso até foi entendido como um meio de 

segregação, pois no momento que a pessoa com deficiência não se encaixava na escola 

comum ele era direcionado para a educação especial. Estas instituições educacionais 

não tinham o apoio do governo, pois se tratavam de organizações filantrópicas ou 

instituições privadas. É importante ainda destacar que a organização do ensino, tanto 

regular quanto especial, era baseada em dois conceitos, ficando da seguinte forma: 

ensino regular baseado no princípio da normalidade e ensino especial na anormalidade. 

Dentro do segmento da educação especial, não podemos incorrer no erro de 

pensar que a escola especial é igual ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), 

visto que não são sinônimos e sim oferta de atendimento. Neste cerne, é preciso 

reconhecer que o ensino regular não substitui o ensino especial. Na Resolução n. 4, de 2 

de outubro de 2009, em seus artigos 2º e 3º, compreende-se como é organizado o AEE. 

 

Art. 2º O AEE tem como função complementar ou suplementar a formação 

do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade 

e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na 

sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem. Art. 3º A Educação 

Especial se realiza em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, tendo 

o AEE como parte integrante do processo educacional (BRASIL, 2009, art. 

2º e 3º). 
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A alfabetização de alunos com NEE é a característica principal da educação 

especial. Para tanto, conforme a resolução n. 4/2009 (BRASIL, 2009), o sistema de 

ensino deve garantir matrícula a todos os alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas classes comuns do ensino regular 

e no AEE, ofertado em salas de recursos multifuncionais ou em centros de AEE da rede 

pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 

lucrativos.   

 

O papel da Educação Especial assume, a cada ano, importância maior, dentro 

da perspectiva de atender às crescentes exigências de uma sociedade em 

processo de renovação e de busca incessante da democracia, que só será 

alcançada quando todas as pessoas, sem discriminação tiverem acesso à 

informação, ao conhecimento e aos meios necessários para formação de sua 

plena cidadania. Mas, como o discurso democrático nem sempre corresponde 

à prática das interações humanas, alguns segmentos da comunidade, 
principalmente os sujeitos com necessidades especiais, permanecem à 

margem, discriminados, exigindo ordenamentos sociais específicos, que lhes 

garantam o exercício dos direitos e deveres (CARDOSO, 2003, p. 23). 

 

Mendonça (2015) menciona que a educação especial é vista como uma medida 

compensatória das deficiências que acometem os alunos, deste modo lhes é permitido 

completarem seu processo de aprendizagem em ambiente e em ritmo que vão ao 

encontro das suas capacidades. 

Mazzotta (2005) tece outros relatos históricos acerca da educação especial no 

Brasil. A educação especial brasileira foi por um longo período na história entendida 

como uma forma assistencialista voltada para os alunos com NEE. A deficiência dos 

aprendizes inviabilizava o processo de aprendizagem, pois para a sociedade daquela 

época o processo educativo era impossível. De acordo com o autor, o único atendimento 

ofertado aos alunos era puramente clínico. Por outro lado, a contemporaneidade 

apresenta uma nova visão sobre o aluno com NEE, pois a defesa da cidadania e do 

direito à educação das pessoas com deficiência é uma atitude muito recente em nossa 

sociedade. 

A falta de instrução sobre as deficiências também contribui para o crescente 

processo de marginalização deste grupo social, ao ponto de impedir a pessoa com 

deficiência de conviver em sociedade, promovendo, assim, um distanciamento de outros 

grupos sociais. Pode-se verificar esta trajetória por meio de uma breve abordagem 

histórica. 
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Foi no século XIX que começou o surgimento de entidades assistencialistas com 

propostas de promover o atendimento às pessoas com deficiência visual e surdez. E 

finalmente no século XX, deu-se início ao que chamamos hoje de AEE. Neste sentido, 

Mantoan (1998) estabelece uma divisão dentro da história da educação especial 

brasileira, em três períodos, cada um referenciado por ações efetivadas em cada época. 

Destaca-se, portanto: 1854 a 1956 - ações de iniciativa privada; 1957 a 1993 - ações de 

âmbito nacional; e 1993 até os dias de hoje3 - ações em favor da inclusão. Estes 

períodos são expostos pela autora, conforme se segue. 

Inicialmente, foi fundado no Rio de Janeiro, em 1854, por D. Pedro II, o 

Imperial instituto de Meninos Cegos, conhecido hoje como Instituto Benjamin Constant 

(IBC). Em seguida, três anos depois, foi inaugurado o Instituto dos Surdos-Mudos 

(IMS), que anos depois teve seu nome mudado para Instituto Nacional de Educação de 

Surdos (Ines), que oferecia atendimento para meninos surdos de idade entre sete e 

quatorze anos. Essas duas instituições, o Ines e o IBC, tinham um único objetivo, que 

era de oferecer a melhor educação para surdos e cegos. Motivados pela prática 

pedagógica de ensino para este público, em 1883 aconteceu o 1º Congresso de Instrução 

Pública que colocou em debate o currículo e a formação de professores para cegos e 

surdos. 

Em 1900 já era possível perceber o interesse da sociedade sobre as pessoas com 

deficiência. Tal interesse provocou um aumento no número de produções científicas e 

com isso teve também a realização de congressos que despertaram, naquela sociedade, a 

implantação de instituições educacionais públicas ou privadas, com ensino voltado para 

pessoas com deficiência. 

A discussão que adentra as questões administrativas da educação especial no 

Brasil demonstra que ela passou por várias estruturas até chegar ao que é na atualidade.  

 

A educação especial, após 1950, foi marcada por inúmeras estruturas 

administrativas. Se, em um primeiro momento, o serviço responsável pela 

Educação Especial era uma coordenação, logo a seguir passa a ser um centro 

e depois um departamento, até se tornar uma secretaria. Em cada mudança, 

há implicações funcionais, financeiras e de competências educacionais 

(CORRÊA, 2004, p. 48). 

 

                                                             
3Embora Mantoan (1998) tenha chamado de “dias de hoje” a década de 1990, quando foi feita a 

publicação, ainda se trata de um dado atual, no século XXI, porque a inclusão permanece com ações que a 

promovem, inclusive foi implantada nas escolas brasileiras. 
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De acordo com Mantoan (1998), com o surgimento remoto das instituições 

educacionais para pessoas com deficiência, pode-se reconhecer que as lutas em prol do 

desenvolvimento da educação especial no Brasil já vêm desde o século XIX. Neste 

período começou a se articular os primeiros atendimentos às pessoas com deficiência, 

porém a preocupação com a educação especial ganhou mais força anos mais tarde. 

Destaca-se o período entre os anos 1957 e 1993, época em que o presidente Juscelino 

Kubitschek articulou uma campanha voltada para a educação de surdos, instaurando 

dentro do Ines a Campanha para Educação do Surdo Brasileiro (Cesb). Esta campanha 

foi instituída a partir do Decreto Federal n. 42.728, de 3 de dezembro de 1957. Logo em 

seguida, em 1958, por meio do Decreto Federal n. 44.236, de 1º de agosto de 1958, foi 

criada junto ao IBC a Campanha de Educação e Reabilitação dos Deficientes da Visão 

(CERDV). Outra campanha voltada aos interesses deste grupo foi a Campanha Nacional 

de Educação e Reabilitação de Deficientes Mentais (Cademe), construída a partir do 

Decreto Federal n. 48.961, de 22 de setembro de 1960. 

Destacamos também outro fato histórico relevante para a constituição da 

Educação Especial no Brasil, relatado por Mantoan (1998). Em 1971 foi previsto pela 

lei n. 5.692 um tratamento especial aos excepcionais e, com isso, muitas ações foram 

estabelecidas com o propósito de implantar novas diretrizes e fases voltadas ao ensino 

de primeiro e segundo grau, como eram chamados neste período. Dois anos, depois em 

1973, fundou-se o Centro Nacional de Educação Especial (Cenesp). Este centro teve 

como proposta dar impulso, expandir e melhorar o atendimento voltado aos alunos com 

NEE. Por outro lado, a criação do Cenesp extinguiu a Campanha Nacional de Educação 

de Cegos e a Campanha Nacional de Educação e Reabilitação de Deficientes Mentais. 

O ano de 1975 deu início a uma nova reestruturação dentro da educação 

especial. Em outubro deste mesmo ano o Ministro Ney Braga aprovou o Cenesp e, anos 

mais tarde, este órgão passou a ser a Secretaria Nacional de Educação Especial (Sesp). 

É valido ressaltar que isso não mudou a estrutura do Cenesp, porém sua sede que era no 

Estado do Rio de Janeiro passou a ser em Brasília (SILVA,2016). 

Como já foi evidenciado, a educação especial deve atribuir o AEE a toda pessoa 

com deficiência inserida no ambiente educacional, e essa questão é defendida na 

declaração de Salamanca.  

 

Educação Especial incorpora os mais do que comprovados princípios de uma 

forte pedagogia da qual todas as crianças possam se beneficiar. Ela assume 

que as diferenças humanas são normais e que, em consonância com a 
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aprendizagem de ser adaptada às necessidades da criança, ao invés de se 

adaptar a criança às assunções pré-concebidas a respeito do ritmo e da 

natureza do processo de aprendizagem (UNESCO, 1994, art. 4º). 

 

Posto isso, pode-se afirmar que a educação especial é um atributo positivo 

voltado para o atendimento educacional da pessoa com deficiência.  

A abordagem sobre as melhorias na educação para a inclusão foi reforçada a 

partir da declaração de Salamanca, realizada na Espanha entre os dias 07 a 10 de junho 

de 1994. Convém ressaltar que a educação especial no Brasil passou a ser vista como 

um direito também dos alunos com NEE que puderam, a partir daí, ser inseridos no 

sistema regular de ensino, tanto público como o privado. Por meio da Declaração de 

Salamanca, é possível perceber as mudanças estabelecidas por este documento. No 

tocante às relações constituintes da educação escolar na perspectiva inclusiva, não 

podemos deixar de apresentar as ponderações contidas na Declaração de Salamanca 

quando o assunto é estritamente voltado para a inclusão de crianças com deficiência nas 

escolas regulares. No que diz respeito a isso, o documento pontua que: 

 

escolas inclusivas devem reconhecer e responder às necessidades diversas de 

seus alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e 

assegurando uma educação de qualidade à todos através de um currículo 

apropriado, arranjos organizacionais,estratégias de ensino, uso de recurso e 

parceria com as comunidades. Na verdade, deveria existir uma continuidade 

de serviços e apoio proporcional ao contínuo de necessidades especiais 

encontradas dentro da escola (UNESCO,1994, p. 5). 

 

 

A Declaração de Salamanca é um marco histórico de fundamental importância 

para os educadores empenhados na educação inclusiva. Para muitos educadores, este 

documento tornou-se um guia que indica as ações governamentais que regem este 

modelo de educação. As propostas políticas educacionais contidas na Declaração de 

Salamanca foram elaboradas de forma a valorizar a capacidade cognitiva das pessoas 

com deficiências, além disso, reconhece o papel da família nas decisões sobre o modelo 

educacional para seus filhos com algum tipo de deficiência. Diante disso, orienta a 

desvelar o que realmente significa uma escola inclusiva tendo em vista os desafios que a 

confronta (UNESCO, 1994).  

Partindo desta perspectiva, a Declaração de Salamanca aborda algumas das 

questões políticas no prisma da pedagogia inclusiva, com o intuito de combater a 

exclusão. Nesta perspectiva, isso vem se tornando ao passar do tempo uma ferramenta 

fundamental no processo de erradicação das desigualdades entre educandos ditos 
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normais e aqueles com necessidades educacionais específicas e isso pode ser 

considerado um processo de equalização dos direitos a uma educação de qualidade. Os 

caminhos que a educação inclusiva percorre na atualidade são cheios de desajustes 

compreendidos como fatores negativos que a prejudicam.   

Em síntese, a Declaração de Salamanca foi um grande avanço para todo 

indivíduo com deficiência e que pretende exercer seus direitos de cidadão em adquirir 

conhecimento por meio do sistema educacional. Todos têm autonomia de construir uma 

identidade social dentro do universo educacional, mas nem todos têm as mesmas 

condições de percorrer o caminho da escola de forma acessível, porque a sociedade na 

qual vivemos, é repleta de desigualdades.  

Partindo para outros pressupostos legais cujo foco é a educação inclusiva, 

abordamos também a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) n. 13.146, de 6 de julho de 2015, 

que se destina “a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos 

direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua 

inclusão social e cidadania” (BRASIL, 2015). É importante salientar a que referida lei 

teve início com o Projeto de Lei n. 6/2003, de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS). 

A relatora do projeto no Congresso Nacional foi a deputada Mara Gabrilli (PSDB/SP), 

que alterou o nome de Estatuto da Pessoa com Deficiência para Lei Brasileira da 

Inclusão (LBI).  

Além de ter como objetivo assegurar e promover, em condições de igualdade, o 

exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando 

a sua inclusão social e sua cidadania, a LBI concebeu e reforçou, às pessoas com 

deficiência, algumas prioridades. Nesse sentido, dispõe o artigo 9º: 

 

a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, 

sobretudo com a finalidade de: proteção e socorro em quaisquer 

circunstâncias; atendimento em todas as instituições e serviços de 

atendimento ao público; disponibilização de recursos, tanto humanos quanto 

tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as 

demais pessoas; disponibilização de pontos de parada, estações e terminais 
acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no 

embarque e no desembarque; acesso a informações e disponibilização de 

recursos de comunicação acessíveis; recebimento de restituição de imposto 

de renda; tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos 

em que for parte ou interessada, em todos os atos e diligências (BRASIL, 

2015, art. 9º). 
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A LBI, em seu artigo segundo, define as pessoas com deficiência como “aquelas 

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

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

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

pessoas” (BRASIL, 2015, art. 2º). 

 Um ano antes da promulgação da LBI vivemos a chegada do Plano Nacional de 

Educação (PNE 2014-2024) que também estabelece normas para a educação, dentre elas 

a educação para as pessoas com deficiência. Este plano estabelece uma meta específica 

para o público alvo da educação especial, que apresenta o seguinte texto: 

 

universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de 

sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, 

escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados (BRASIL, 2000, 

p. 24). 

 

 

O objetivo desta meta é de garantir um sistema educacional inclusivo. Porém, 

não sugere avanços que garantam o acesso e a permanência de todos os alunos com 

NEE na rede regular de ensino. Ao contrário, reafirma as diferenças de modo 

discriminatório, quando afirma o “preferencialmente”, deixando clara a relação entre o 

direito e o dever que implica aos interessados. 

Ao traçar um paralelo entre este texto e a realidade atual, percebe-se que esta 

meta quatro do PNE traz algumas inquietações quanto à universalização do acesso à 

educação para as pessoas com deficiência. Na ótica das práticas inclusivas, é possível 

perceber que apresenta algumas contradições no tocante ao acesso dessas pessoas à 

educação básica, tendo em vista que nem sempre elas têm o devido atendimento 

educacional que vá ao encontro de suas necessidades educativas. A exemplo disso, é 

possível que as instituições não disponham de profissionais capacitados para atender a 

determinadas deficiências dos alunos. Ao contratar um licenciado para atuar na 

educação inclusiva, nem sempre este professor é capacitado para realizar o atendimento 

específico ao indivíduo com NEE. O termo “preferencialmente” apresentado no texto 

do documento (PNE) pode se configurar como uma brecha para a não efetivação da 

educação inclusiva.  
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1.2.  Educação inclusiva, uma política educacional 

 

Sobre as políticas educacionais e a inclusão escolar das pessoas com 

necessidades educativas especiais muitas são as críticas apresentadas pelos teóricos 

brasileiros, conforme esta seção demonstrará. Para Mantoan (2003, p. 12), a atualidade 

educacional nos apresenta um sistema escolar cheio “do formalismo  da racionalidade e 

cindiu-se em modalidades de ensino, tipos de serviço, grades curriculares, burocracia”. 

A autora defende que é preciso haver uma ruptura na raiz da estrutura organizacional 

escolar, para que a escola possa seguir um fluxo que permita desenvolver sua ação 

formadora, contemplando os que dela usufruir. No seu entender, a inclusão implica 

mudança desse atual paradigma educacional, para que se encaixe no mapa da educação 

escolar que estamos retraçando. 

 Nas últimas décadas a educação passou por significativas transformações. Ao 

participar deste momento histórico, a educação inclusiva ganhou destaque como política 

educacional e passou a colaborar com o cenário educacional, trazendo uma proposta de 

atendimento aos alunos com NEE matriculados nas escolas públicas brasileiras. Para 

reforçar o conceito de educação inclusiva como política educacional, pontuamos os 

estudos de Glat e Blanco (2007), que a destacam como uma responsabilidade 

governamental e também dos sistemas escolares de cada país. Esta responsabilidade, 

segundo as autoras, refere-se à qualificação educacional de crianças e jovens referentes 

aos conteúdos, valores e experiências materializados no processo de ensino 

aprendizagem escolar, tendo em vista o reconhecimento das individualidades.    

 Nos dizeres de Mendonça (2015), este conceito de educação inclusiva surgiu em 

1994, ano que ocorreu a Declaração de Salamanca, e com isso veio a ideia de incluir 

crianças com NEE nas escolas de ensino regular. A autora pontua que a inclusão trouxe 

como objetivo demonstrar a evolução da cultura ocidental e defender que nenhuma 

criança pode ser separada das outras por apresentar algum tipo de deficiência. 

 A inclusão, nos pressupostos de Sánchez (2005), é uma filosofia defensora de 

uma educação eficaz para todos e sustenta a ideia que a comunidade escolar deve 

satisfazer as demandas de todos os alunos, sem levar em consideração as suas 

características pessoais, psicológicas ou sociais. 

Considerando que há um grande quantitativo de alunos com NEE chegando nas 

escolas públicas do Brasil, podemos considerar esse fato como um esforço destes alunos 

na tentativa de mudar os aspectos construtivos de uma educação para todos. Nesta linha 
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de pensamento, Sánchez (2005, p. 11) afirma que o público da educação especial é 

constituído de “estudantes que forçam a romper o paradigma da escolarização 

tradicional e obrigam a tentar novas formas de ensinar.” 

A abordagem do tema educação especial e educação inclusiva tem como 

proposta argumentar e desvelar as atribuições que cada uma destas modalidades 

educativas tem na construção de saberes dos alunos com NEE. Vários são os teóricos da 

área que discutem essa temática de modo a contribuírem com o fortalecimento da 

educação especial, dentre os quais trazemos para esta pesquisa as contribuições de 

Mazzota (1996), Glat e Nogueira (2002), Carvalho (2005), Pereira (2007) e Sassaki 

(1998). 

Para tanto, os autores citados discutem esta temática trazendo a certeza de que os 

alunos com NEE devem estar inseridos em um contexto educacional inclusivo e aponta 

resultados positivos quando isso acontece na vida do educando com NEE. Sobre esta 

temática, apoiamo-nos em pressupostos teóricos de Mazzota (1996, p.11), que identifica 

a educação especial como: 

 

a modalidade de ensino que se caracteriza por um conjunto de recursos e 

serviços educacionais especiais organizados para apoiar, suplementar e, em 

alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir 

a educação formal dos educandos que apresentem necessidades educacionais 

muito diferentes das da maioria das crianças e jovens. 

 

Dentro do contexto da educação especial, Mazzota (1996, p.14) aponta três 

atitudes sociais que marcaram a história da educação especial no tratamento dado às 

pessoas com deficiência: “marginalização, assistencialismo e educação/reabilitação”. O 

autor define cada uma das atitudes. A marginalização se caracteriza pela descrença na 

possibilidade de mudança das pessoas com deficiência, o que leva à completa omissão 

da sociedade em relação à organização de serviços para essa população. O 

assistencialismo é uma atitude marcada por um sentido filantrópico, paternalista e 

humanitário, porque permanece o descrédito na capacidade de mudança do indivíduo, 

acompanhada pelo princípio cristão de solidariedade humana, que busca apenas dar 

proteção às pessoas com deficiência. E a educação/reabilitação apresenta-se como uma 

atitude de crença na possibilidade de mudança das pessoas com deficiência e as ações 

resultantes dessa atitude são voltadas para a organização de serviços educacionais que 

os beneficiem. 
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A educação inclusiva surgiu no cenário educacional na década de 1990. Foi 

neste período que aconteceram os dois grandes marcos históricos que deram o pontapé 

inicial para seu surgimento: a Conferência Mundial de Educação Para Todos, ocorrida 

em Jontien, na Tailândia, em 1990; e a Conferência Mundial de Educação Especial, 

realizada em 1994, em Salamanca, na Espanha, de onde originou também a Declaração 

de Salamanca. A educação inclusiva parte do princípio de que toda criança com 

qualquer tipo de deficiência esteja inserida na escola regular para efetivar seu processo 

de alfabetização e letramento.  

 

A ideia é que as crianças com necessidades educativas especiais sejam 

incluídas em escolas de ensino regular. O objetivo da inclusão demonstra 

uma evolução da cultura ocidental, defendendo que nenhuma criança deve 

ser separada das outras por apresentar alguma espécie de deficiência 

(MENDONÇA, 2015, p. 4). 

 

A educação inclusiva propõe que as escolas atendam as diversidades em sua 

totalidade dando suporte pedagógico aos alunos em suas necessidades físicas e mentais. 

Neste sentido, é responsabilidade e obrigatoriedade das escolas se adaptarem às 

necessidades dos alunos e não os alunos se adaptarem à escola. Silva e Panarotto (2014) 

identificam a educação inclusiva como um movimento que busca repensar as 

instituições educativas para que passe de escola da discriminação para uma escola 

aberta a todos. Os autores apontam ainda que não basta simplesmente incluir 

fisicamente os alunos dentro das escolas, é prioritário que tenha salas de aulas 

adequadas, bibliotecas, banheiros com acessibilidade, necessita ainda que o Projeto 

Político Pedagógico (PPP) da escola seja formalizado e um corpo docente preparado 

para o atendimento inclusivo. É importante também que os alunos estejam dispostos a 

conviverem com essa nova realidade.    

Conforme aponta Beyer (2015), a educação inclusiva é caracterizada como um 

novo princípio educacional, seu conceito fundamental apoia a heterogeneidade na classe 

escolar provocando interações entre crianças com as mais diversas situações pessoais. O 

autor argumenta que, além de toda essa importante interação que favorece o 

aprendizado, é necessário buscar uma pedagogia que se dilate frente às diferenças do 

alunado.   

Outra questão fundamental que não pode ficar no esquecimento é o papel da 

escola de ensinar seus educandos a dividir os conhecimentos adquiridos. Com este 

propósito, Rippele e Silva (2003), citados por Mendonça (2015), afirmam que a escola 
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tem um compromisso primordial e insubstituível: introduzir o aluno no mundo social, 

cultural e científico; e isto é direito incondicional de todo o ser humano, independente 

de padrões de normalidade estabelecidos pela sociedade ou pré-requisitos impostos pela 

escola.  

Neste entendimento, a educação inclusiva é transformadora e traz benefícios a 

todos. Sendo assim, todos os alunos com desenvolturas diferentes obterão o mesmo 

progresso na sala de aula, que é a aprendizagem. Sassaki (1998, p. 8) defende que a 

 

educação inclusiva é o processo que ocorre em escolas de qualquer nível 

preparadas para propiciar um ensino de qualidade a todos os alunos 

independentemente de seus atributos pessoais, inteligências, estilos de 

aprendizagem e necessidades comuns ou especiais. A inclusão escolar é uma 

forma de inserção em que a escola comum tradicional é modificada para ser 
capaz de acolher qualquer aluno incondicionalmente e de propiciar-lhe uma 

educação de qualidade. Na inclusão, as pessoas com deficiência estudam na 

escola que frequentariam se não fossem deficientes.      

 

 

A educação inclusiva, junto com a educação comum, tem o mesmo objetivo, 

ambas têm como proposta propiciar às pessoas com deficiência caminhos que levam à 

sua integração na sociedade, desenvolvendo assim alternativas diferentes no 

atendimento. Isso se refere às adaptações curriculares, metodologias específicas e a 

utilização de recursos adaptados.  

 

A Educação Inclusiva em suas linhas gerais segue os mesmos objetivos da 

educação comum, visando proporcionar aos portadores de necessidades 

educativas especiais, condições que favoreçam a sua integração na sociedade, 

desenvolvendo alternativas de atendimento diferenciado, metodologias 

especiais, promovendo, utilizando recursos humanos e materiais 

especializados (SANTANA, 2010, p. 7). 

 

 

Outro ponto a se destacar é a insegurança dos professores ao depararem com 

alunos com NEE em sala de aula. Esse dilema significa que a educação inclusiva 

provoca medo aos educadores. Beyer (2003) afirma que este medo advém de uma 

deficiência na formação docente, que a maioria dos professores da educação regular não 

possui informação suficiente, não compreende a proposta da educação inclusiva e não 

tem formação para o atendimento inclusivo, além de não dominar técnicas didáticas e 

nem metodologias competentes para atuar neste tipo de ensino. 



39 
 

Um pensamento falseado que ainda permanece enraizado na sociedade, é achar 

que a educação inclusiva é tão somente incluir alunos com deficiência nas salas 

regulares de ensino. Glat e Blanco (2007) destacam que para uma escola ser inclusiva 

ela precisa formar seus educadores e a equipe de gestão revendo as formas de interação 

vigentes entre os segmentos que a compõem e que nela interfere. A escola precisa 

realimentar sua estrutura, organizar seu PPP, os recursos didáticos, as metodologias e 

estratégias de ensino e ainda rever as práticas avaliativas. Ao acolher seus alunos, a 

escola precisa reformular seu currículo, ofertando um ensino diferenciado e favorecendo 

o desenvolvimento da inclusão social. 

 

Mais do que uma nova proposta educacional, a Educação Inclusiva pode ser 
considerada uma nova cultura escolar: uma concepção de escola que visa ao 

desenvolvimento de respostas educativas que atinjam a todos os alunos. 

Diferencia-se, assim, da escola tradicional, que exige a adaptação do aluno às 

regras disciplinares e às suas formas de ensino, sob a pena de punição e/ ou 

reprovação. O conceito de reposta educativa indica a preocupação da escola 

em responder às necessidades apresentadas por seus alunos, em conjunto, e a 

cada um deles em particular, assumindo efetivamente o compromisso com o 

sucesso na aprendizagem da totalidade do corpo docente (GLAT; BLANCO, 

2007, p. 16-17). 

 

 

No contexto das transformações, a educação inclusiva deve ser entendida como 

um processo de reorganização dos aspectos constitutivos da escola, e isso englobam a 

gestão e os sistemas educacionais.   

É importante reafirmar aqui que a educação inclusiva não objetiva apenas 

realizar matrículas de alunos com NEE para ingressarem nas turmas comuns. O 

princípio da escola inclusiva vai além de um simples espaço de convivência ou um 

lugar onde se aplica os conteúdos. O objetivo, neste sentido, é possibilitar o ingresso 

dos alunos propiciando a sua permanência na escola regular e garantir seu sucesso no 

processo de ensino aprendizagem. 

Partindo da ideologia educacional, podemos ter uma percepção mais abrangente 

sobre o papel da escola. A educação é o caminho mais certeiro para uma transformação 

social mais profunda. Ao analisarmos intrinsecamente a escola, identificamos que é ali 

que se criam conceitos sobre cultura, identidade, inclusão e sociedade. É por isso que 

precisamos defender uma escola laica e sem descriminação do diferente. Por este 

princípio, entendemos que é emergente a reforma curricular dentro das escolas ditas 

inclusivas.   



40 
 

A proposta de se constituir uma escola inclusiva parte das adaptações 

curriculares, e isso significam estabelecer as adequações dentro da escola, ou seja, 

articular as transformações que já especificamos anteriormente. Para tanto, a formulação 

das adaptações curriculares depende primordialmente da predisposição política para a 

inclusão. 

A escola inclusiva precisa ser pensada como aquela que apresenta qualidade 

de ensino para todos, qualidade que supõe a organização de propostas 

pedagógicas eficazes, diretamente relacionadas às necessidades e aspirações 

dos alunos, atendendo aos diversos níveis de aprendizagem. Para isso as 

metodologias devem ser ativas, cooperativas e demonstrativas, observando, 

analisando, interpretando as respostas dos alunos. É preciso ser 

comprometido com todos aqueles que participam do processo ensino-

aprendizagem. É necessária uma reformulação de todo o sistema educacional, 

de tal modo que a exclusão daqueles que apresentam necessidades específicas 

de aprendizagem possam ser peculiarmente atendidos (FRANTIOZI, 2014, 
p.10). 

 

 

Partindo da ideia voltada para a adaptação do currículo escolar,  

 

essas mudanças curriculares são necessárias para enfrentar as dificuldades 

que os alunos apresentam em sua aprendizagem e permitem ao currículo 

tornar-se mais flexíveis e dinâmicos, atendendo a todos os aprendentes. Elas 
implicam planificações pedagógicas e ações docentes fundamentadas em 

critérios que definem: “O que o aluno deve aprender, como e quando 

aprender, que formas de organização de ensino são mais eficientes para o 

processo de aprendizagem, como e quando avaliar o aluno” (OLIVEIRA; 

MACHADO, 2007, p. 43, grifos das autoras).  

 

 

A dinamicidade que envolve as mudanças nas práticas educativas de alunos com 

NEE é constituída a partir de propostas políticas fundamentadas por documentos criados 

por meios legais que orientam as escolas em suas práticas pedagógicas. Destaca-se a 

importância do PPP nas escolas de ensino regular. Este documento precisa ser 

construído pensando medidas que promovam a aprendizagem e também o 

desenvolvimento dos alunos com NEE. 

No documento Parâmetros Curriculares: adaptações curriculares – estratégias 

para a educação de alunos com necessidades educacionais especiais, destacam-se alguns 

aspectos importantes para a educação inclusiva. 

 

O projeto pedagógico da escola, como ponto de referência para definir a 

prática escolar, deve orientar a operacionalização do currículo, como um 

recurso para promover o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos, 

considerando-se os seguintes aspectos: 

-A atitude favorável da escola para diversificar e flexibilizar o processo de 

ensino-aprendizagem, de modo a atender às diferenças individuais dos 

alunos; 
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-A identificação das necessidades educacionais especiais para justificar a 

priorização de recursos e meios favoráveis à sua educação; 

-A adoção de currículos abertos e propostas curriculares diversificadas, em 

lugar de uma concepção uniforme e homogeneizadora de currículo; 

-A flexibilidade quanto à organização e ao funcionamento da escola, para 

atender à demanda diversificada dos alunos; 

-A possibilidade de incluir professores especializados, serviços de apoio e 

outros, não convencionais, para favorecer o processo educacional (BRASIL, 
2003, p. 33). 

 

 

Oliveira e Machado (2007) comentam que este documento do Ministério da 

Educação (MEC), os parâmetros curriculares, traz, além dos aspectos pedagógicos, um 

quadro contendo adaptações curriculares que são classificadas em significativas e não 

significativas. 

Para as autoras, as adaptações curriculares não significativas são ações que 

partem do professor tendo como objetivo ampliar as possibilidades de participação e 

aprimoramento do processo de aprendizagem dos alunos com NEE. Por outro lado, as 

adaptações curriculares significativas ou de grande porte são ações que são da 

competência e atribuição das instâncias político-administrativas superiores, pois exigem 

ações de natureza política, administrativa, financeira e burocrática. 

Do ponto de vista de Carmo (2008, p. 56), a educação inclusiva é entendida sob 

três perspectivas: a primeira é o moralismo abstrato, que defende a presença de todos 

com todos, e busca a normalização pela igualdade, a partir de um forte apelo 

sentimental; em seguida vem o moralismo pseudoconcreto, que entende a educação 

como direito de todos e dever do Estado; e a terceira é o moralismo concreto, que utiliza 

como método a dialética, e advoga que a unidade na diversidade, a igualdade na 

diferença e o específico no geral sejam considerados em todas as análises realizadas. 

A temática emblemática da educação inclusiva gera na sociedade um duplo 

sentido que se configura em inclusão e integração. Neste contexto, buscamos 

descortinar estes significados vistos pela sociedade e também pelas instituições 

educacionais. Pode-se fundamentar a ressignificação de inclusão e integração a partir 

dos estudos de Sassaki (1998, p. 43), que afirma que: 

 

algumas pessoas utilizam as palavras Integração e Inclusão, já em 

conformidade com a moderna terminologia da inclusão social, ou seja, com 

sentidos distintos – a integração significando: inserção da pessoa deficiente 
preparada para conviver na sociedade; e inclusão significando modificação 

da sociedade como pré-requisito para a pessoa com necessidades especiais 

buscar seu desenvolvimento e exercer a cidadania. 
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Por este viés percebemos que a educação inclusiva é fundamentada a partir do 

respeito que se tem em meio às diferenças, pelo ensino democrático e pela semelhança 

de igualdades de oportunidades. No entanto, a perspectiva da educação inclusiva apoia a 

convivência mútua entre alunos com NEE e alunos que não demonstram necessidades 

educacionais. 

O caminho que a educação inclusiva tem percorrido é muito amplo e cheio de 

percalços. De tal forma, só se chegará a um denominador comum quando a sociedade 

for capaz de enxergar as pessoas com deficiência com outro olhar, ou seja, o olhar da 

capacidade e não da incapacidade. 

 

1.3 Programas, projetos e leis governamentais para a educação inclusiva 

 

Neste tópico discutiremos algumas das ações educacionais que abarcam a 

proposta da educação inclusiva. Dentre estas ações, podemos destacar os projetos e as 

leis promovidas pelo poder público que têm como objetivo a melhoria da educação 

dentro da perspectiva inclusiva. 

Pode-se afirmar que uma das ações educativas que exige mais atenção na 

realidade atual está voltada para a formação docente para o atendimento dos alunos com 

deficiência. Deste modo, o MEC tem se empenhado em promover a formação 

continuada de educadores envolvidos com esta prática da educação inclusiva. Ao 

procurar promover este tipo de formação, o MEC criou em 2005 o Documento 

Subsidiário à Política de Inclusão. Este documento faz uma importante consideração 

sobre este processo formativo:  

 

a formação do professor deve ser um processo contínuo, que perpassa sua 

prática com os alunos, a partir do trabalho transdisciplinar com uma equipe 

permanente de apoio. É fundamental considerar e valorizar o saber de todos 

os profissionais da educação no processo de inclusão. Não se trata apenas de 

incluir um aluno, mas de repensar os contornos da escola e a que tipo de 

Educação estes profissionais têm se dedicado. Trata-se de desencadear um 
processo coletivo que busque compreender os motivos pelos quais muitas 

crianças e adolescentes também não conseguem encontrar um “lugar” na 

escola (BRASIL, 2005, p. 21) 

 

Este programa tem como proposta promover a formação continuada de gestores 

e educadores das redes estaduais e municipais de ensino para que sejam capazes de 

oferecer educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Para tanto, foram 

criadas quatro cartilhas com propostas que abordam a gestão dentro das escolas no 
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prisma de quatro enfoques: a fundamentação filosófica, o município, a escola e a 

família. Com este material, os municípios atendidos pelo programa passaram a ter mais 

autonomia e isso se deu com a descentralização do poder instituído pela constituição de 

1988. Os municípios conquistaram o poder de ter como parâmetros as políticas 

nacionais e estaduais, analisar sua realidade local e ainda decidir como se caracterizarão 

os serviços a serem disponibilizados para sua população (IUMATTI,2016). Consta no 

texto desse documento que seu objetivo é fazer com que as redes atendam com 

qualidade e incluam nas classes comuns do ensino regular os alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação (BRASIL 

,2004). 

Conforme apresentado no portal do MEC, o Programa educação inclusiva: 

direito à diversidade está em funcionamento em 162 municípios-polo. O programa 

conta com a parceria e apoio do MEC, esses municípios oferecem cursos, com duração 

de quarenta horas, e neste período são formados os chamados multiplicadores. Após a 

formação recebida, eles se tornam aptos a formar outros gestores e educadores. De 2003 

a 2007, a formação atendeu 94.695 profissionais da educação com a participação de 

5.564 municípios (BRASIL, 2018a).  

Outra ação organizada pelo MEC para dar suporte na inclusão de alunos com 

NEE foi a criação do Centro de Apoio Pedagógico Especializado (Cape). Segundo 

Iumatti (2016), esses centros objetivam a atender todas as deficiências e possuem 

regime descentralizado, bem como recebem demanda das escolas públicas estaduais.  

Uma parceria formada pela Sesu e a Seesp, favoreceu ao MEC apoiar projetos 

institucionais federais de ensino superior. Tais projetos teriam como proposta garantir o 

acesso e a permanência para estudantes com deficiência, além de favorecer a igualdade 

de oportunidades. Conforme argumenta Iumatti (2016, p.1), a proposta deste projeto 

visa atender alguns dos seis eixos a seguir: 

 

1º acessibilidade à comunicação de alunos com deficiência, em todas as 

atividades acadêmicas; 
2º aquisição de equipamentos e materiais didáticos específicos destinados ao 

uso de alunos com deficiência para a promoção de acessibilidade; 

3º aquisição e adaptação de mobiliários para acessibilidade de pessoas com 

deficiência nos diferentes ambientes ou compartimentos da Instituição; 

4º reforma nas edificações para acessibilidade física dos alunos com 

deficiência em todos os ambientes; 

5º formação profissional de professores e técnicos para atuação com alunos 

com deficiência; 

6ºcontratação de pessoal para os serviços de atendimento educacional 

especializado. 
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O programa educar na diversidade é mais um projeto desenvolvido entre 2000 e 

2003 pela Seesp/MEC. Este projeto reuniu os países do Mercosul (Brasil, Argentina, 

Paraguai, Uruguai e Chile) e levantou como proposta a formação docente para o 

atendimento inclusivo. 

 

O Projeto Educar na Diversidade, cujo objetivo, além de disseminar pelo 

Brasil a prática e a teoria do material docente, era de enfrentar o problema da 

“necessidade urgente de desenvolvimento de respostas educacionais 

eficientes à diversidade de estilos e ritmos de aprendizagem nas suas salas de 

aula através de práticas de ensino inclusivas nas escolas de rede pública, a 

fim de garantir a aprendizagem bem sucedida de todos os estudantes” 

(IUMATTI, 2016, p. 1, grifos do autor). 

 

 

Destaca-se também um projeto criado pelo MEC, intitulado como Livro 

Acessível, que traz como objetivo a promoção do acesso ao Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD) e Programa Nacional da Biblioteca Escolar (PNBE). Essas 

medidas asseguram aos estudantes com algum tipo de deficiência matriculados na rede 

básica de ensino, livros didáticos adaptados às necessidades de cada um. O portal do 

MEC afirma que o programa é efetivado por intermédio da Secadi, do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Instituto Benjamin Constant (IBC) e pela 

Secretaria de Educação, as quais se vinculam ao Centro de Apoio Pedagógico (CAP) às 

pessoas com deficiência visual e ao Núcleo Pedagógico de Produção Braille (NAPPB). 

As ações desenvolvidas pelo projeto Livro Acessível apresentadas pelo portal do 

MEC são:  

 desenvolvimento de Tecnologia Assistiva de leitores digitais 

acessíveis para o PNLD. Atualmente o Sistema utilizado é o formato  

EPUB3, nova versão do padrão aberto de publicações digitais rompendo 

com  diversas limitações da implementação atual: maiores recursos para 

layout e estruturação do conteúdo, interatividade, animações, áudio,vídeo, 

tipografia avançada, suporte a fórmulas matemáticas, narração de texto em 

voz alta, acessibilidade, entre outros goodies4, abraçando uma maior 

diversidade de publicações, para múltiplas plataformas; 

 realização de seminários de formação dos profissionais envolvidos na 

produção de material didático acessível em formato digital e em braille; 

 apoiar os Centros Públicos de Produção de Material Didático nos 
Estados, Municípios e no Distrito Federal, e ao IBC, na produção de livros 

digitais acessíveis e complementos em Braille, para estudantes com 

deficiência visual, matriculados no ensino fundamental e médio das escolas 
públicas de educação básica (BRASIL, 2018, p.1). 

 

                                                             
4 Embora este termo signifique guloseimas em língua inglesa e foge do contexto desta pesquisa, em 

outros contexto este vocábulo pode ser  traduzido para o português como “coisas boas”. 
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Outro programa de acessibilidade incorporado ao processo de ensino 

aprendizagem de alunos com NEE é o de implantação de salas de Recursos 

Multifuncionais. Por meio do Portal do MEC (BRASIL, 2018b), compreendemos que 

este programa tem como principal objetivo dar apoio a organização e à oferta do AEE, 

prestado de forma complementar ou suplementar aos estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação matriculados 

em classes comuns do ensino regular, assegurando-lhes condições de acesso, 

participação e aprendizagem.  

 

O programa de implantação de salas de Recursos Multifuncionais 

disponibiliza às escolas públicas de ensino regular, conjunto de equipamentos 

de informática, mobiliários, materiais pedagógicos e de acessibilidade para a 
organização do espaço de atendimento educacional especializado. Cabe ao 

sistema de ensino, a seguinte contrapartida: disponibilização de espaço físico 

para implantação dos equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e 

pedagógicos de acessibilidade, bem como, do professor para atuar no AEE 

(BRANDÃO, 2016, p.1). 

 

 

Em 26 de abril de 2007, por meio da portaria normativa interministerial n. 18, de 

24 de abril de 2007, foi criado o Programa BPC na Escola, acompanhamento e 

monitoramento do acesso e permanência na escola dos beneficiários da prestação 

continuada da assistência social. O PBC foi criado no sentido de garantir o acesso das 

crianças e adolescentes com deficiência à educação. 

Este programa foi constituído e organizado pela Constituição Federal de 1988. 

Um dos seus grandes objetivos é garantir a atenção aos beneficiários no BPC. Para 

tanto, houve a necessidade dos gestores ligados à assistência social no âmbito nacional, 

estadual, municipal e do Distrito Federal manter uma ação integrada com as demais 

políticas de diversos setores tais como o da saúde, educação, habitação e segurança 

alimentar. No portal do MEC, podem ser encontradas algumas ações intersetoriais 

implementadas pelo Programa BPC na Escola. Destacam-se: o pareamento anual entre 

os dados do Educacenso (Inep/MEC) e do cadastro Administrativo do BPC 

(INSS/Dataprev/MDS); e a identificação das barreiras que impedem o acesso das 

pessoas com deficiência, beneficiárias do BPC, à escola  (BRASIL, 2007). 

Destaca-se também o Programa incluir: acessibilidade ao ensino superior, que 

tem por objetivo incluir todos os estudantes com deficiência que manifestam interesse 

em ingressar a educação superior e garantir condições de acessibilidade nas Instituições 
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Federais de Educação Superior (Ifes). O Programa Incluir: acessibilidade na educação 

superior é desenvolvido com o apoio de algumas organizações:  

 

é executado por meio da parceria entre a Secretaria de Educação Superior - 

SESU e a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão – SECADI, objetivando fomentar a criação e a consolidação de 

núcleos de acessibilidade nas universidades federais, as quais respondem pela 
organização de ações institucionais que garantam a inclusão de pessoas com 

deficiência à vida acadêmica, eliminando barreiras pedagógicas, 

arquitetônicas e na comunicação e informação, promovendo o cumprimento 

dos requisitos legais de acessibilidade (BRASIL, 2013, p. 2). 

 

Dentre as ações desenvolvidas pelo Programa Incluir, propostas pelo MEC, 

destacam-se as seguintes (BRASIL, 2013): 

 adequar de forma arquitetônica o acesso de alunos com mobilidade reduzida nos 

diversos ambientes das Ifes construindo rampa, barra de apoio, corrimão, piso 

tátil, sinalizadores, aumentar as portas e vias, instalação de elevadores, dentre 

outras;  

 angariar recursos de tecnologia assistiva que promova a acessibilidade 

pedagógica, nas comunicações e informações, aos estudantes com deficiência e 

demais membros da comunidade universitária - computador com interface de 

acessibilidade, impressora Braille, linha Braille, lupa eletrônica, teclado com 

colméia, acionadores acessíveis, dentre outros; 

 adquirir e desenvolver materiais didáticos e pedagógicos acessíveis e promover a 

adequação de mobiliários para acessíveis aos alunos com NEE. 

Pensando de forma mais abrangente sobre o ingresso e permanência de alunos 

com alguma deficiência no ensino superior, foi regulamentado pelo Decreto n. 7.234, de 

19 de julho de 2010, o Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes). No seu 

Art. 1º encontramos que o Pnaes é executado no âmbito do MEC e tem como finalidade 

ampliar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal 

(BRASIL, 2010). 

São objetivos do Pnaes: 

 

I - democratizar as condições de permanência dos jovens na educação 

superior pública federal; II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais e 

regionais na permanência e conclusão da educação superior; III - reduzir as 

taxas de retenção e evasão; e IV - contribuir para a promoção da inclusão 

social pela educação (BRASIL, 2010, art. 1º). 

 



47 
 

Todas essas ações e programas voltados para a educação especial são, no 

entanto, direcionados para grupos distintos dentro de um mesmo público alvo do ensino 

inclusivo. Portanto, esses programas devem ser reivindicados pelas Secretarias de 

Educação, outros pela própria escola por meio do site do Sistema Integrado de 

Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec), que se tornou 

uma grande referência para participar dessas ações. A educação inclusiva passou por 

grandes melhorias nas últimas décadas, e é importante que continue melhorando, pois 

podemos considerar a educação especial como sendo a melhor forma para superar a 

exclusão das pessoas com algum tipo de deficiência (BRANDÃO, 2016). 

No tocante às ações legais, a inclusão de pessoas com deficiência no sistema de 

educação básica é regulamentada por uma diversidade de leis de apoio e incentivo à 

educação inclusiva. Com isso, é possível observar várias políticas de acessibilidade que 

têm como objetivo incluir alunos com deficiência na rede regular de ensino e também 

garantir meios que garantam a sua permanência nas instituições públicas. Neste sentido, 

destacam-se algumas das leis que regulamentam e estruturam essa modalidade de 

educação. 

Por mais que a temática sobre a inclusão escolar de pessoas com NEE seja atual, 

as ações políticas em defesa da educação inclusiva já são articuladas há bastante tempo. 

A exemplo disso apresenta-se um levantamento histórico referente às diversas leis de 

amparo à educação de pessoas com deficiência que foram implantadas a partir da 

década de 1960. 

A Lei n. 4.024, de 20 de dezembro de 1961, fixa as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional e fundamenta o atendimento educacional às pessoas com 

deficiência, chamadas no texto de excepcionais: “a educação de excepcionais, deve, 

no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de Educação, a fim de integrá-los 

na comunidade” (BRASIL, 1961, art. 98). 

Após a lei n. 4.024, foi regulamentada a segunda LDBEN do Brasil, a lei 

no 5.692, de 11 de agosto de 1971, hoje revogada. Essa lei entrou em vigor ainda no 

período da ditadura militar e teve como exercício a substituição da lei anterior. Em seu 

texto era possível ler que as crianças que apresentavam deficiência física ou 

deficiência mental e alunos com atraso de idade regular referente à matrícula deveriam 

ter um atendimento especial. Tais normas precisavam estar em acordo com as regras 

estipuladas pelos Conselhos de Educação. Sendo assim, entende-se que essa lei não 

exercia o papel de incluir alunos com necessidades educacionais especiais na rede 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.024-1961?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.692-1971?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.692-1971?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.692-1971?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.692-1971?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.692-1971?OpenDocument
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regular de ensino, portanto, determinava que a escola especial deveria promover a 

educação para essas crianças (BRASIL, 1971).  

Em 1988 foi elaborada a Constituição Federal, desde então este documento 

continua sendo um grande norteador das ações educativas para o atendimento 

inclusivo. Em seu artigo 208 aborda sobre a obrigatoriedade da educação básica ser 

gratuita na faixa etária dos quatro aos dezessete anos. Além disso, enfatiza que é 

dever do Estado garantir o atendimento educacional especializado aos alunos com 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 1988). 

No ano de 1989 foi sancionada mais uma lei que contempla e estabelece 

critérios para a acessibilidade de pessoas com deficiência ao sistema básico de 

ensino, a lei n. 7.853, de 24 de outubro de 1989, que articula ações que providenciam o 

apoio às pessoas com deficiência e sua integração na sociedade, dispõe sobre a Corde, a 

tutela de interesses coletivos ou difusos, a atuação do ministério público sobre este 

assunto, dentre outros (BRASIL, 1989). 

Em 1994 tornou-se pública a Política Nacional de Educação Especial, entretanto, 

seu texto foi considerado um retrocesso, pois trouxe como proposta a integração 

institucional. Entendendo melhor essa política, trata-se de um processo que permitia o 

ingresso nas salas regulares de ensino apenas aqueles alunos com deficiência que 

demonstrassem condições de desenvolver as atividades propostas pelo currículo, ao 

mesmo passo que os alunos ditos normais. Portanto, essa política é excludente, pois 

exclui os demais alunos com NEE do sistema regular de ensino, obrigando esses alunos 

a ingressarem unicamente na educação especial (BRASIL, 1994). 

Considerando a Política Nacional de Educação Especial não muito acessível 

para alunos com NEE, no ano de 1998 aprovou-se o decreto 3.298. Este decreto 

regulamenta a Lei n. 7.853/89, conhecida como a Política Nacional para a Integração 

da Pessoa Portadora de Deficiência, que traz como objetivo garantir a integração de 

pessoas com deficiência no contexto socioeconômico e cultural. E em relação ao 

acesso à educação, evidencia que a educação especial é uma modalidade transversal 

(BRASIL, 1989). 

Após a criação da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, foi criado pela lei n 10.172 de 10 de janeiro de 2001 o PNE, que 

protagonizou no cenário da educação inclusiva trazendo a princípio quase trinta 

metas que contemplavam aspectos da educação inclusiva. Em consequência de seu 

extenso texto, o PNE de 2001 recebeu muitas críticas. Entre essas metas era possível 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.853-1989?OpenDocument
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encontrar a afirmação de que a educação especial deveria chegar aos diferentes 

níveis de ensino e que as ações que garantiam as vagas para pessoas com diferentes 

graus de deficiência era uma medida relevante para o cenário educacional (BRASIL, 

2001). 

Ainda no ano de 2001, foram constituídas pelo CNE as Diretrizes Nacionais 

para a Educação Especial na Educação Básica, que faz um apontamento relevante 

sobre o processo de matrícula dos estudantes com NEE. Neste contexto, o 

documento menciona que é dever das escolas matricular todos os alunos 

resguardando a organização do currículo que contemple a educação de alunos com 

NEE e além dessas questões inclusivas as escolas precisam promover uma educação 

de qualidade que atenda a todos em suas necessidades educacionais.  

 

A inclusão de alunos com necessidade educacionais especiais, em classes 

comuns, exige que a escola regular se organize de forma a oferecer 

possibilidade objetivas de aprendizagem, a todos os alunos, especialmente 

àqueles portadores de deficiências (BRASIL, 2001, p. 18). 

  

As políticas de amparo à educação inclusiva têm direcionado ações que 

incentivam a formação de professores para o atendimento inclusivo. Diante disso, foi 

elaborada a Resolução CNE/CP n. 1, de 18 de fevereiro de 2002, que institui diretrizes 

curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica, em nível 

superior, curso de licenciatura, de graduação plena. No tocante à educação inclusiva, 

este documento define que além da formação específica o professor deve ter 

conhecimentos sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos, aí incluídas as 

especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais e as das 

comunidades indígenas (BRASIL, 2002). 

Outra medida política que marcou o universo da educação inclusiva foi a criação 

da lei n. 10.436, voltada à comunidade surda brasileira. Esta lei reconhece como meio 

legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais (Libras).  

 

Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a 

forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza 

visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema 

linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de 

pessoas surdas do Brasil (BRASIL, 2002, § único). 

 

Esta lei garantiu aos alunos surdos a ampliação da acessibilidade nas salas 

regulares do ensino, que pode ser vista tanto na comunicação que transmite o 
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conhecimento quanto no desenvolvimento do aprendizado de alunos com surdez. Nesta 

mesma vertente, a educação de surdos teve mais uma importante conquista, a 

regulamentação da profissão do tradutor intérprete de Libras. Esta profissão foi 

reconhecida por intermédio da Lei n. 12.319/10, quando os alunos surdos passaram a ter 

oficialmente o direito a um intérprete de Libras no ambiente escolar. Neste sentido, a lei 

n. 12.319/10 afirma que uma das atribuições do tradutor intérprete de Libras é: 

 

interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, as atividades 

didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de ensino nos 

níveis fundamental, médio e superior, de forma a viabilizar o acesso aos 

conteúdos curriculares (BRASIL, 2010, art. 6). 

 

Em 2006, por meio de uma parceria envolvendo o MEC, Ministério da Justiça, 

Unesco e a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, foi elaborado o Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos. O documento traz em seu texto metas 

que assegura direitos humanos para todos e ainda reserva uma de suas metas com o 

objetivo de “promover e apoiar a produção de recursos pedagógicos especializados e a 

aquisição de materiais e equipamentos para a educação em direitos humanos, em todos 

os níveis e modalidades da educação, acessíveis para pessoas com deficiência” 

(BRASIL, 2007, p. 29). 

No mesmo ano que foi publicado o Plano Nacional em Direitos Humanos, foi 

articulada também a criação do PDE. Este documento atribui alguns de seus objetivos e 

ações para educação inclusiva voltado especificamente para infraestrutura escolar, 

preocupando principalmente com a parte arquitetônica no sentido de garantir a 

acessibilidade de alunos com mobilidade reduzida. Para além da infraestrutura predial 

das escolas, o PDE traz também ações que viabiliza a formação continuada de 

professores para o atendimento inclusivo e promove a criação de salas de recursos 

multifuncionais nas escolas regulares.   

 Em 24 de abril de 2007 foi criado pela União Federal o Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação. Em seu texto é discutida a proposta do 

atendimento às especificidades de alunos com NEE, além de reforçar o processo de 

inclusão destes alunos no sistema público de ensino. O documento traz, em seu artigo 

2º, algumas diretrizes envolvendo o processo de ensino aprendizagem, dentre as quais 

se pode citar a que aborda de forma objetiva a importância de promover o acesso e a 

permanência de alunos com deficiência no sistema básico de ensino. Assim, a proposta 

http://portal.mj.gov.br/sedh/edh/pnedhpor.pdf
http://portal.mj.gov.br/sedh/edh/pnedhpor.pdf
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é “garantir o acesso e permanência das pessoas com necessidades educacionais 

especiais nas classes comuns do ensino regular, fortalecendo a inclusão educacional nas 

escolas públicas” (BRASIL, 2007, art. 2º). 

 Atualmente é possível perceber certa dedicação do MEC sobre as causas 

educacionais da pessoa com deficiência, o reflexo desta dedicação está na criação da 

Resolução n. 4, de 2 de outubro de 2009, que institui diretrizes operacionais para o 

atendimento educacional especializado na educação básica, modalidade educação 

especial (BRASIL, 2009). O artigo segundo apresenta a principal função do AEE, que é 

“complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de 

serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua 

plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem” (BRASIL, 

2009, art. 2º). 

Até o ano de 2011 a educação especial e inclusiva foi regida pela Secretaria 

de Educação Especial (Seesp), vinculada ao MEC. Atualmente esta pasta é 

vinculada à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão (Secadi).  

Pensando no caso de crianças acometidas pelo autismo, foi criada a lei n. 

12.764, de 27 de dezembro de 2012. Tal lei institui a política nacional de proteção dos 

direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. O texto garante o “acesso à 

educação e ao ensino profissionalizante, à moradia, inclusive à residência protegida, ao 

mercado de trabalho, à previdência social e à assistência social” (BRASIL, 2012, art. 

3º). No caso de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista 

incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá 

direito a acompanhante especializado (BRASIL, 2012). 

A última conquista alcançada pelas pessoas com deficiência foi a criação do 

estatuto da pessoa com deficiência ou, de uma forma mais aglutinada, podemos chamar 

de Lei Brasileira de Inclusão (LBI). Essa vitória foi conquistada por meio de lutas e 

reivindicações feitas por parlamentares ativistas do movimento das pessoas com 

deficiência no Brasil. A Lei n. 13.146 de 06 de julho de 2015 tem como principal 

objetivo assegurar e promover condições de igualdade para o exercício dos direitos e 

liberdades fundamentais para a pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 

cidadania. Entende-se, portanto, que essa lei é o resultado de um processo histórico 

marcado a partir da década de 1989, ano em que tiveram início as lutas políticas a favor 

da pessoa com deficiência de forma mais esclarecida no Brasil. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.764-2012?OpenDocument
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Este capítulo buscou abordar as políticas de inclusão com enfoque nas práticas 

pedagógicas para o AEE, bem como traçou breve trajetória histórica sobre a educação 

especial e a educação inclusiva. No contexto educacional envolvendo a pessoa com 

deficiência, foi traçado um paralelo entre a educação especial e educação inclusiva, 

apontando de forma sistemática as diferença de uma para a outra, bem como se 

enfatizou a importância destas duas modalidades no processo de ensino e aprendizagem 

da pessoa com deficiência 

Considerando os diversos projetos e leis governamentais aplicados à educação 

inclusiva, pontuamos os principais programas, projetos e leis que impulsionaram a 

educação para a pessoa com deficiência no Brasil. Por meio destas ações políticas, foi 

possível compreender que o legislativo tem se preocupado com a demanda que a 

educação inclusiva tem provocado na esfera educacional.  
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2 A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA E AS POLÍTICAS DE 

AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Neste capítulo, apresenta-se um estudo sobre a qualidade da educação sob a 

ótica das políticas de avaliação da educação básica. Buscou-se, portanto, focar este 

estudo nas avaliações em larga escala, que é o principal instrumento de análise utilizado 

pelo governo brasileiro para aferir a qualidade da educação básica nas últimas décadas. 

Este assunto é muito debatido e, ao mesmo tempo, distanciado do conhecimento 

popular, quando se limita ao âmbito acadêmico e escolar; e aponta a existência de 

inúmeras dificuldades e limitações enfrentadas pelas escolas, tanto no setor público 

quanto no privado. Sobre essa afirmativa, Goldemberg (1993, p. 70), afirma que: 

a qualidade do ensino, tanto público como privado e em todos os níveis é, na 

maioria dos estabelecimentos, muito deficiente; apesar da quase 
universalização do acesso à escola que se logrou atingir, uma porcentagem 

demasiado pequena dos alunos consegue completar os oito anos de ensino 

básico obrigatório; o ensino de nível médio não consegue preparar 

adequadamente os estudantes para a universidade, nem para o ingresso no 

mundo do trabalho. 
 

 Partindo da necessidade de descortinar este assunto, buscou-se discutir mais a 

fundo o enfoque teórico acerca desta temática. Este capítulo objetiva abordar os dois 

fatores mais agravantes que influenciam na qualidade da educação: internos e externos. 

Ao investigar a qualidade da educação, é preciso pesquisar sobre os indicadores que 

levam a essa suposta qualidade. Para tanto, investigou-se os estudos de Arroyo (2000), 

Dourado, Oliveira e Santos (2007), Gusmão (2013) e Luckesi (2018), autores que têm 

uma trajetória consolidada nos debates e pesquisas da área da educação, das políticas 

educacionais e da avaliação em larga escala. Este capítulo também aborda o Ideb e esta 

abordagem se dá especialmente sobre sua criação e sua especificidade no tocante à 

avaliação educacional no Brasil. 

 

2.1 A qualidade da educação: fatores internos, externos e função social da escola 

 

 Ao discutir este tema, precisamos inicialmente entender a semântica que envolve 

a qualidade, visto que, conforme apresentado anteriormente, pretende-se desenvolver a 

discussão que envolve a qualidade da educação no Brasil. Neste sentido, buscamos a 

compreensão e ressignificação do termo qualidade, visto que ao abordar a qualidade da 

educação, este termo é complexo e polissêmico.  
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A língua portuguesa, em sua origem, aplicava um único sentido à palavra 

qualidade que era o que determinava a essência ou natureza de um ser ou coisa 

(GUSMÃO, 2013), com isso era fácil atribuir o conceito de bom às coisas e fatos 

oriundos da sociedade. Buscando investigar um sentindo mais aprofundado acerca do 

significado de qualidade, percebemos que o termo traz um sentido conotativo de algo 

negativo ou positivo.  

Dourado, Oliveira e Santos (2007) fazem uma análise no sentido de entender a 

qualidade da educação, nesta perspectiva polissêmica, considerando as dimensões intra 

e extra-escolares e atores institucionais e individuais que interferem neste conceito. No 

entender dos autores, para abordar a qualidade da educação é necessário mapear 

diversos elementos no sentido de  

 

qualificar, avaliar e precisar a natureza, as propriedades e os atributos 

desejáveis ao processo educativo, tendo em vista a produção, organização, 

gestão e disseminação de saberes e conhecimentos fundamentais ao exercício 

da cidadania e, sobretudo, a melhoria do processo ensino-aprendizagem (p. 

24). 

 

 Os autores destacam uma efetiva relação entre educação e o ser humano em 

desenvolvimento, no sentido de que a educação propicia elementos, tais como 

conhecimentos e habilidades para que o indivíduo tenha uma vida produtiva, de modo a 

interferir na construção de uma sociedade intercultural, democrática e cidadã.  

 Considerando que ocorre em diversos espaços sociais, enquanto prática social, 

ressalta-se o papel desta educação escolar na formação, por meio de níveis, ciclos e 

modalidade educativas, em relação com as políticas públicas, dentre as quais se 

encontram as políticas sociais e educativas, no enfrentamento dos elementos extra-

escolares que não só interferem no processo educacional como também definem as 

finalidades da educação e os princípios que orientam o processo de ensino e 

aprendizagem (DOURADO; OLIVEIRA; SANTOS, 2007). 

 

A necessidade de construção e explicitação de dimensões, fatores e 

indicadores de qualidade que expressem a complexidade do fenômeno 

educativo tem ocupado a agenda de políticas públicas para educação e a 

agenda de pesquisadores do campo da educação. O avanço em termos de 

acesso e cobertura, principalmente no caso do ensino obrigatório, implica 

novas demandas de atendimento que se relacionam mais 

diretamente com as condições de permanência dos alunos na escola e as 

possibilidades de uma aprendizagem mais significativa. Há muitas formas de 

se enfrentar tal debate, desde a análise do processo de organização do 
trabalho escolar, que passa pelo estudo das condições de trabalho, da gestão 

da escola, do currículo, da formação docente, até a análise de sistemas e 
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unidades escolares que pode se expressar, por exemplo, nos resultados 

escolares obtidos a partir das avaliações externas. Além desses aspectos, é 

fundamental ressaltar que a educação articula-se às diferentes dimensões e 

espaços da vida social, sendo ela própria elemento constitutivo e constituinte 

das relações sociais mais amplas. Isto quer dizer que a educação é perpassada 

pelos limites e possibilidades da dinâmica econômica, social, 

cultural e política de uma dada sociedade (DOURADO; OLIVEIRA; 

SANTOS, 2007, p. 9). 

 

Trilhando os caminhos que nos levam a entender os desafios da qualidade que 

permeiam a educação brasileira, podemos nos deparar com alguns fatores que 

influenciam no requisito educação de qualidade. No cenário que envolve esta questão é 

possível encontrar resultados bons e também ruins, portanto, precisamos investigar as 

causas e consequências que abarcam a qualidade da educação. Neste contexto, 

identificam-se dois fatores denominados de fatores internos e fatores externos, que 

interferem na qualidade da educação, de acordo com classificação utilizada por 

Cavalcante e Santos Junior (2013). Ambos tendem a influenciar o andamento da 

educação, atribuindo resultados positivos e negativos. Dourado, Oliveira e Santos 

(2007) também utilizam divisão semelhante, mas denominam de fatores intra e extra-

escolares.  

Os fatores internos ao funcionamento educativo escolar, na visão de Cavalcante 

e Santos Junior (2013, p. 30), dispõem prioritariamente de um conjunto de recursos 

agregados à própria instituição escolar, tais com a estrutura da escola envolvendo o 

espaço educacional, a instalação da biblioteca, laboratórios multifuncionais, além disso, 

pode-se apontar o quadro de professores envolvidos em todo processo de ensino da 

escola, bem como sua formação e o nível de instrução de cada educador. Por outro lado, 

este conjunto envolvendo uma boa estrutura e um corpo docente bem qualificado não 

consegue elevar por si só a qualidade da educação. No entanto, é de grande importância 

ter um olhar mais aguçado para os aprendizes envolvido no processo educativo da 

escola, pois os discentes também somam no nível da qualidade educacional. Como 

destaca Gil (2011), o alunado precisa estar motivado para que a aprendizagem aconteça. 

Consequentemente, a junção dos fatores envolvendo a escola e os alunos trazem 

benefícios à qualidade da educação.  

Dourado, Oliveira e Santos (2007) chamam de dimensões intra-escolares aquelas 

que incidem sobre a aprendizagem, especificamente “nos processos de organização e 

gestão, nas práticas curriculares, nos processos formativos, no papel e nas expectativas 

sociais dos alunos, no planejamento pedagógico, nos processos de participação, na 
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dinâmica da avaliação” (p. 16) e que, portanto, acabam influenciando no sucesso escolar 

dos discentes. Para os autores, estas dimensões afetam os processos e resultados em 

termos de uma aprendizagem mais significativa.  

Os fatores externos ao universo escolar podem ser considerados outros entraves 

determinantes que podem interferir na qualidade da educação. Pode-se destacar o papel 

da família e suas contribuições no processo de aprendizagem do aluno. É essencial a 

estrutura familiar, tanto na parte afetiva quanto também financeira. Nesta vertente, 

destaca-se o capital econômico familiar que interfere de forma positiva ou negativa no 

desenvolvimento intelectual da criança enquanto aluno (CAVALCANTE; SANTOS 

JUNIOR, 2013). 

De forma mais ampla, Dourado, Oliveira e Santos (2007) abordam os fatores 

externos que interferem na qualidade da educação, denominando-as de dimensões extra-

escolares.  

Essas dimensões dizem respeito às múltiplas determinações e às 

possibilidades de superação das condições de vida das camadas sociais 

menos favorecidas e assistidas. Estudos e pesquisas mostram que as 

dimensões extraescolares afetam sobremaneira os processos educativos e os 

resultados escolares em termos de uma aprendizagem mais significativa, daí 

porque tais dimensões não podem ser desprezadas se queremos efetivamente 

produzir uma educação de qualidade para todos (p. 14). 

 

Os autores pontuam que as dimensões extraescolares afetam os processos 

educativos e os resultados escolares em termos de uma aprendizagem mais significativa, 

pois contemplam o espaço social, ou seja, a dimensão social, econômica e cultural dos 

indivíduos. O ato educativo é contextualizado de acordo com o acúmulo de capital 

econômico, cultural e social dos usuários escolares, de pluralidade sociocultural, de 

heterogeneidade, e de mazelas sociais que acabam se refletindo na escola: fracasso 

escolar, desvalorização dos menos favorecidos, baixa auto-estima dos estudantes, dentre 

outras.  

A qualidade da educação dentro da esfera política educacional vem se tornando 

a cada ano uma pauta de discussão dentro do cenário que abrange os gestores 

educacionais e as vertentes políticas voltadas para a melhoria da educação. Dourado e 

Oliveira (2009) pontuam que, no caso do Brasil, a busca da efetivação de uma educação 

de qualidade é um complexo desafio, “tal processo carece, contudo, de melhoria no 

tocante a uma aprendizagem mais efetiva” (p.202). 

Por meio de experiências vividas no campo educacional, é possível perceber que 

alguns gestores educacionais fortalecem o argumento de que uma educação de 
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qualidade resume-se em escola com ótima infraestrutura, professores bem preparados 

para atuarem no ensino e que sempre buscam a formação continuada.  Almeida (2019, 

p. 1) reforça esta teoria quando afirma que: 

 

a infraestrutura é um dos pilares para a melhoria da qualidade do ensino no 

país. É essencial que se garanta condições físicas melhores que agregue 

espaços pedagógicos em que o professor possa inovar, trabalhando com 

materiais mais lúdicos que envolvam os jovens.  

 

 Para outros, uma educação de qualidade se resume em reunir todos os aspectos 

constituintes da qualidade da educação (escolas com boas acomodações para o aluno, 

bons materiais didáticos, projetos que trazem recursos financeiros para a escola e 

qualidade profissional dos professores e gestores). Outros agentes educacionais 

enxergam a educação de qualidade como aquela que articula as políticas de inclusão 

social que favoreça as camadas populares, promovendo a dignidade humana. Neste 

sentido, Gusmão, (2010, p. 101) reforça esta afirmação dizendo que “a qualidade 

implica e requer condições, tais como infraestrutura, tempos e espaços para 

desenvolvimento do processo educativo”.  

É bastante comum observar entre os gestores educacionais os embates em que, 

para alguns, a qualidade da educação está voltada prioritariamente para as questões 

pedagógicas e de estrutura escolar. Nesta mesma percepção é possível identificar 

opiniões voltadas para as políticas educacionais e aspectos sociais da formação dos 

aprendizes.  

Diante deste debate sobre a qualidade da educação, Libâneo, Oliveira e Toschi 

(2007) afirmam que é perceptível que a instituição escolar está perdendo a capacidade 

de promover a progressão social e cultural entre as pessoas. Isso se dá pelo grande 

avanço da globalização no país e a escola como instituição formadora não está 

acompanhando de forma legítima este progresso socioeconômico. Os autores afirmam 

que 

 

a instituição escolar portanto, já não é considerada o único meio ou o meio 

mais eficiente e ágil de socialização dos conhecimentos técnico-científicos e 

de desenvolvimento de habilidades cognitivas e de competência sociais 

requerida para a vida prática (p. 52).    

 

 Estes autores destacam que o desmoronamento em que se encontra a escola, na 

atualidade, não significa o seu fim como instituição emancipadora do conhecimento ou 

um processo de desescolarização da sociedade. Pelo contrário, este declínio em que se 
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encontra a educação, “indica, antes, o início de um processo de reestruturação dos 

sistemas educativos e da instituição tal como a reconhecemos” (LIBÂNEO; 

OLIVEIRA; TOSCHI, 2007, p. 53). 

 Na visão destes autores, as instituições escolares da contemporaneidade 

precisam criar novos mecanismos e estratégias de articulação, e assim emancipar um 

novo jeito de integralizar a formação para a cidadania. “A escola de hoje precisa não 

apenas conviver com outras modalidades de educação não formal, informal e 

profissional, mas também articular-se e integrar-se a elas, a fim de formar cidadãos mais 

preparados e qualificados para um novo tempo” (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 

2007, p. 53). 

Para isso se tornar efetivo na sociedade, a escola precisa dar sua contribuição 

estabelecendo algumas ações a se cumprir. Neste contexto, os dizeres de Libâneo, 

Oliveira e Toschi (2007, p.53), afirmam que o ensino escolar deve contribuir para:  

 

a) formar indivíduos capazes de pensar e de aprender permanentemente 
(capacitação permanente) em um contexto de avanço das tecnologias de 

produção, de modificação da organização do trabalho, das relações 

contratuais capital-trabalho e dos tipos de emprego; 

b) prover formação global que constitua um patamar para atender à 

necessidade de maior e melhor qualificação profissional, de preparação 

tecnológica e de desenvolvimento de atitudes e disposições para a vida numa 

sociedade técnico-informacional; 

c) desenvolver conhecimentos, capacidades e qualidades para o exercício 

autônomo, consciente e crítico da cidadania; 

d) formar cidadãos éticos e solidários.   

 
 

Contudo, o debate que envolve as questões já apresentadas é entrelaçado por um 

conjunto de fatores que fragilizam o processo de emancipação da educação de 

qualidade. Muito destes fatores são agrupados às relações sociais que traduzem em uma 

estrutura de dimensões superiores refletida pela desigualdade social, má redistribuição 

de renda, entre outros. Por outras questões não muito distantes do exposto, poderia ser 

citado o modelo do sistema educacional brasileiro destacando a sua organização, a 

gestão do trabalho aplicado às escolas, a dinâmica estrutural do currículo e também a 

formação e a profissionalização dos educadores. Dourado e Oliveira (2009, p. 202) 

afirmam que 

 

é fundamental ressaltar que a educação se articula a diferentes dimensões e 

espaços da vida social sendo, ela própria, elemento constitutivo e constituinte 

das relações sociais mais amplas. A educação, portanto, é perpassada pelos 
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limites e possibilidades da dinâmica pedagógica, econômica, social, cultural e 

política de uma dada sociedade.   

 

 

A discussão a seguir refere-se à função social da escola. Sobre isso, Giannotti 

(2006) argumenta que a escola exerce a função no nível da formação do educando, 

sendo também por meio dela que se constitui enquanto sujeito, se reconhece como ser 

humano e tem oportunidade de desenvolver suas habilidades cognitivas e suas aptidões 

intelectuais, que prepara para o convívio social, na sua mais ampla dimensão. 

É possível perceber um novo rumo e direcionamento tomado pelas escolas. É 

possível perceber um esforço da escola pública brasileira em atender as inúmeras 

demandas surgidas no contexto mais recente, concernente às atribuições que envolvem a 

educação e a sua função social perante a sociedade. Para tanto, a escola precisa aplicar 

sua função social e formular ações com objetivos que visam à melhoria de vida nas 

comunidades externas às instituições escolares.   

 O debate oriundo das questões que agregam funções à escola é fortemente 

marcado por questões políticas e legais uma vez que a Constituição Federal de 1988 e a 

Lei de Diretrizes e Bases de 1996 pontuam que é responsabilidade do Estado garantir ao 

educando o preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho 

(BRASIL, 1996). Contudo, a educação estando normatizada é entendida como um 

direito social e também subjetivo e universal cabendo ao Estado garantir as condições 

para alcançar esses objetivos (FREITAS; PACÍFICO; TAMBORIL, 2014). Em tese, é o 

que deveria ocorrer, mas nem sempre é concretizado.  

O conceito de educação de qualidade, segundo Demo (2001, p. 53), é utilizado 

muitas vezes “para acentuar seu compromisso construtivo de conhecimento”. Para o 

autor isso pode ser entendido como um pleonasmo, uma vez que os dois termos se 

implicam de forma intrínseca. O autor ainda destaca que não há caminhos que levam à 

qualidade sem educação, tampouco não será educação aquela que não se destina a 

formar o sujeito histórico crítico e criativo.  

Os estudos de Demo (2001, p. 14) trazem duas formas distintas de qualidade. O 

autor distingue a qualidade entre formal e política: “qualidade formal significa a 

habilidade de manejar meios, instrumentos, formas, técnicas, procedimentos diante dos 

desafios do desenvolvimento. Entre eles, ressaltam o manejo e a produção do 

conhecimento como expediente de inovação”.  



60 
 

A segunda forma distinta de qualidade, apontada pelo autor, é a política, que 

quer dizer:  

 

competência do sujeito em termos de se fazer e de fazer história, diante dos 

fins históricos da sociedade humana. É condição básica da participação. 

Dirige-se a fins, valores e conteúdos. É naturalmente ideológica, porque 

definição política é sua marca, perdendo qualidade, se ideologia se reduzir a 
justificações desumanas e a partidarismos obtusos. Inclui ética na política 

(DEMO, 2001, p. 14). 

 

No contexto da qualidade formal e qualidade política, Demo (2001) argumenta 

que é importante destacar que não se deve segregar as duas, isso porque não são duas 

coisas, mas faces do mesmo todo. “Conhecimento sem qualidade política resvala para a 

implantação da agressão e do privilégio, pois perde a noção ética e serve a qualquer 

ideologia sem conhecimento, apenas inculca a ignorância e dela vive, confundindo a 

competência com fidelidade” (DEMO, 2001, p. 14). 

Observa-se uma crescente reestruturação do conceito de educação de qualidade, 

e isto é reforçado tendo em vista a imagem-modelo da rede privada de ensino. Arroyo 

(2000) enfatiza que este pensamento é enraizado no pensamento dos educadores da 

escola pública. “Ainda muitos(as) professores(as) da escola pública têm a escola privada 

como referencial de qualidade” (ARROYO, 2000, p. 37).  Este pensamento pode gerar 

um enfraquecimento do trabalho docente do professor das escolas públicas e acabar 

desmotivando estes profissionais, uma vez que o maior índice de sucesso escolar está 

voltado para alunos de escolas privadas.  

 No contexto da escolarização básica, não podemos esquecer o seu devido valor e 

importância na sociedade. É na escola pública que formamos cidadãos e socializamos o 

conhecimento já construído. 

 

Não podemos deixar de reconhecer e dar o devido destaque a outra ideia-

força, outro horizonte que tem inspirado a defesa da expansão da 

escolarização básica: formar cidadãos, socializar o conhecimento socialmente 

construído. Nossa defesa da escola para todos insere-se nesse horizonte 

progressista, democrático; os movimentos sociais demandam da escola essa 
função. A seletividade vista nesse horizonte democrático e igualitário não 

tem sentido, mas tem convivido com nossos sonhos democratizantes 

(ARROYO, 2000, p. 37). 

 

 Enfim, é válido acreditar nas políticas construídas que objetivam o 

fortalecimento da estrutura da escola pública, pois o processo educativo pode contribuir 
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para a formação de agentes comprometidos com a construção de uma sociedade, mais 

justa e responsável, do ponto de vista da cidadania.  

 

2.2 Qualidade da educação e seus indicadores 

 

A procura incessante por uma qualidade melhor no sistema de ensino brasileiro é 

um atributo que permeia tanto o campo político quanto também educacional. Por um 

lado, temos a esfera política que, por meio do MEC, vem há longo prazo tentando 

organizar a estrutura educacional no Brasil. Neste mesmo contexto temos o gestor 

educacional, agente que busca promover ações que elevam o nível da educação ofertada 

na escola e com isso se tem buscado o seu fortalecimento. De acordo com a proposta do 

governo para avaliação em larga escala, partindo deste contexto da excelência da 

educação, surge a necessidade de utilizar os indicadores de qualidade educacional pois, 

por meio destes indicadores que, no seu entender, se torna possível avaliar o trabalho 

desenvolvido na escola.  

No entanto, ao se afirmar que existe um único conceito sobre qualidade, incorre-

se no erro de entrar em contradição, pois, ao observar as diferentes populações, em 

diferentes épocas, entende-se que cada um desses elementos tem necessidades diversas. 

Considerando esses aspectos, apenas a própria escola pode afirmar qual a qualidade que 

se almeja e ainda tomar medidas cabíveis para que seja alcançada. 

Ao conceituarmos a ideia de educação de qualidade, precisamos compreender 

que este conceito é passivo de mudanças produzidas pelo espaço-tempo, e para entender 

tais mudanças devemos levar em consideração que a qualidade educacional se difere a 

partir dos valores, da cultura e da identidade de cada local (MELO, 2014, p. 6). 

Consideram-se indicadores de qualidade da educação as ferramentas que os 

gestores utilizam para atribuir certo valor ao trabalho educacional desenvolvido dentro 

da escola. Indicadores de qualidade, no olhar de Melo e Sales Junior (2013, p. 35), 

 

são recursos metodológicos utilizados com o intuito de compreender a 

realidade. Isto porque caracterizam como medidas que informam acerca de 
um objeto, fenômeno ou conceito. Permite a mensuração formal dessa 

realidade e são utilizados em todas as áreas do conhecimento, quer seja ela 

natural (hard) ou social (soft) indicadores devem ser vistos como 

instrumentos metodológico, e, para tanto, independente de quem use 

(acadêmicos ou não), os critérios científicos devem estar incorporados.  
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Os indicadores, nos dizeres de Melo e Sales Junior (2013), possibilitam, além de 

um diagnóstico inicial, avaliar o resultado de sua ação a partir da avaliação de impacto 

de políticas públicas. Contudo, os indicadores podem conter lacunas, tendo em vista as 

falhas decorrentes do âmbito científico. 

 

A despeito de sua importância, os indicadores não devem ser compreendidos 

como absolutos ou infalíveis. Como se sabe, tudo em ciência é passível de 

falhas, e os indicadores sendo construídos a partir de tais pressupostos, 

carregam em se essa possibilidade. Isso exige que sua construção se dê a 

partir de critérios claros e definidos, sabendo-se que a qualquer momento 

podem ser reformados em busca de seu aprimoramento, ou mesmo 

complementado por outros instrumentos metodológicos, que por muitas 

vezes podem ser qualitativos (MELO; SALES JUNIOR, 2013, p. 37). 

 

 

Consideram-se alguns dos principais indicadores de qualidade de educação que 

não devem passar despercebidos pela escola: o ambiente escolar, a prática pedagógica, a 

avaliação, o ambiente físico, a gestão escolar participativa, a formação e as condições de 

trabalho dos profissionais, e o acesso e permanência dos alunos na escola (FERREIRA, 

2018). 

O ambiente escolar deve ser entendido como algo que ultrapassa o lócus de 

ensino e aprendizagem. A escola precisa ser vista como o espaço da vivência de valores. 

Neste sentido, os indicadores de qualidade devem analisar de forma qualitativa o espaço 

escolar. 

 

A escola é mais do que um lugar de ensino e aprendizagem. Ela é 

também um lugar de vivência de valores. Os indicadores de qualidade devem 

mensurar se a escola tem sido um ambiente agradável e saudável, onde 

valores como disciplina, respeito, amizade e solidariedade sejam valorizados, 

proporcionando aos alunos se socializarem, brincarem e conviverem com a 
diversidade (FERREIRA, 2018, p. 39). 

 

 

Na perspectiva da dimensão educativa do espaço escolar, é importante ressaltar 

que a escola deve ser organizada de forma coerente, pois é ali que se desenvolve a 

prática pedagógica. Neste sentido, a escola tende a ser um local de múltiplas 

possibilidades ou de limites, tendo em vista que o ato de ensinar e aprender requer 

condições favoráveis ao bem estar do professor e do aluno (RIBEIRO, 2004). 

De tal modo, a escola sempre foi caracterizada por um espaço configurado na 

sociedade como algo padronizado que gera implicações, acarretando assim a estagnação 

do que conhecemos como espaço escolar. Vejamos a seguir o argumento de França 

(1994), que nos leva a entender essa questão do modelo do espaço escolar: 
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a caracterização do espaço escolar sempre foi importante para caracterizar a 

instituição escolar e a própria sociedade num determinado período, porque 

materializa as aspirações, conflitos e incertezas vividas. Entretanto sua 

evolução parece ter estagnado, já que, praticamente, o mesmo tipo de escola 

vem sendo construído e mobiliado de modo bem desatualizado, fazendo-nos 

inferir qual a razão desse hiato criado e quais as intenções existentes atrás da 

descontextualização do espaço escolar (FRANÇA, 1994, p. 57). 

 

 

A prática pedagógica é outro indicador de qualidade educacional muito 

importante na escola, e precisa ser mensurada verificando se a sua proposta está 

coerente com as necessidades institucionais. Um exemplo disso é avaliar se o processo 

de inclusão de alunos com NEE está sendo realmente efetivado. 

Em se tratando da avaliação como um indicador de qualidade, pode-se dizer que 

ela pode funcionar de maneira bem positiva, pois, por meio da avaliação é possível 

obter inúmeras respostas nos variados aspectos dentro da escola, tais como o 

aprendizado do aluno, a ação do professor, dentre outros. 

A avaliação educacional tem como princípio básico a autocriticidade. Ela é 

importante no meio educacional para que não nos encontremos isolados da 

globalização, tendo em vista que a avaliação é uma ferramenta importante para o 

fortalecimento das ações desenvolvidas no meio educacional. 

A avaliação surgiu, portanto em nosso país, como processo de autocrítica e 

de transformação. Foi necessário para que não ficássemos à margem da 

evolução e dos processos globalizados e por já ser praticada em muitos países 

como ferramenta para melhoria da qualidade do ensino e das instituições 

educacionais (COLOMBO, 2007, p. 40). 

 

 

O ambiente físico é mais um importante indicador de qualidade a ser mensurado. 

Ferreira (2018) afirma que a organização do espaço físico da escola contribui de 

maneira criteriosa com desenvolvimento do aprendizado, e com isso eleva-se o nível de 

qualidade educacional ofertado. 

 

É no espaço físico que a criança consegue estabelecer relações entre o mundo 

e as pessoas, transformando-o em um pano de fundo no qual se inserem 

emoções [...] nessa dimensão o espaço é entendido como algo conjugado ao 

ambiente e vice-versa. Todavia é importante esclarecer que essa relação não 

se constitui de forma linear. Assim sendo, em um mesmo espaço podemos ter 

ambientes diferentes, pois a semelhança entre eles não significa que sejam 

iguais. Eles se definem com a relação que as pessoas constroem entre elas e o 
espaço organizado (HANK, 2006, p.1). 
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Tendo como base a organização e estrutura da escola, compreendemos que seu 

espaço físico é tido como referência na obtenção dos objetivos e das metas que 

envolvem o sistema educacional. Neste contexto, a instituição escolar é considerada 

como o ambiente educativo onde acontece a formação de seus integrantes. Para além 

dos processos formativos, este é o ambiente onde ocorrem discussões e tomada de 

decisões entre os envolvidos. Araujo (2009, p. 45) destaca que: 

 

os estudos pertinentes ao sistemas e às políticas educacionais têm 

considerado com relevância a escola, como organização, como referência 

para a consecução dos objetivos e metas do sistema educativo. Nessa 

perspectiva, a escola é vista como um espaço, ou melhor, um ambiente 
educativo como espaço de formação, uma comunidade de aprendizagem, 

constituída pelos seus integrantes, em que todos podem participar das 

discussões e construções, ou seja, participantes ativos das tomadas de 

decisões sobre o seu fazer, e, assim estar em aprendizagem constante na sua 

profissão. 

 

A participação da comunidade escolar nas tomadas de decisões deve ser 

mensurada pelos indicadores de qualidade. Dentro deste processo, envolvem os 

conselhos escolares responsáveis pelo acompanhamento escolar e seu desenvolvimento. 

Grochoska (2013) ressalta que ao se propor que todos participem, promove-se a 

conscientização dos envolvidos na comunidade escolar de que os agentes institucionais 

têm o mesmo nível de importância para que ocorra o bom funcionamento da instituição, 

e que é salutar que todos contribuam, no sentido de serem responsáveis pela melhoria da 

educação ofertada.  

Outros dois requisitos importantes a serem quantificados são a formação e a 

condição de trabalho dos docentes, vale observar se o quantitativo de colaboradores 

(profissionais) é suficiente para o bom andamento da instituição escolar. Ferreira (2018) 

ressalta a importância de mensurar como tem sido a dedicação desses profissionais e se 

estão contextualizando os conteúdos levando em consideração o que os alunos já sabem 

e o que querem e precisam aprender. Sobre a qualidade da Educação, Cury (2008, p. 9) 

contextualiza que: 

 
a qualidade supõe profissionais do ensino com sólida formação básica, aí 

compreendidos o domínio dos métodos e técnicas de ensino e o acesso à 

educação continuada, presencial ou à distância. Os profissionais da educação, 

dada a disponibilidade de informações cada vez mais rápidas e disponíveis 

que, de certo modo, deixam de ser propriedade exclusiva de especialistas, 

deverão, não só estar a par dos instrumentos e conteúdos que as 

disponibilizam, como exercer sua autoridade em bases críticas e reflexivas. 
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No tocante ao acesso e à permanência dos alunos na escola, considera-se este 

fator um importante indicador de qualidade da educação. Neste sentido, Ferreira (2018) 

destaca a importância de identificar as medidas que são tomadas ao recepcionar os 

alunos que têm algum tipo de defasagem de aprendizagem, como está sendo 

acompanhado o ensino e aprendizagem dos alunos que têm NEE, monitorar a 

quantidade de faltas e os números referentes à evasão dos alunos.  

 Além de todos esses indicadores, existem também os indicadores oficiais. Tais 

indicadores pertencem ao âmbito nacional e servem como ferramentas para comparação 

das estratégias entre as diferentes instituições escolares. Atualmente, no Brasil, existem 

quatro indicadores nacionais da qualidade da educação: o Saeb, o Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem), o Ideb e, no ensino superior, o Exame Nacional de Desempenho 

de Estudantes (Enade). Mais que indicadores, o governo os classifica como mecanismos 

avaliativos da educação, ou seja, do ensino ofertado pelo sistema nacional brasileiro.  

Portanto, os indicadores devem ser pensados no sentido de representar uma dada 

realidade, e a construção desses indicadores deve estar ligada intimamente ao objeto, 

imbuída de um caráter lógico e concatenada, necessariamente, com a teoria. Torna-se 

importante abordar os principais indicadores da qualidade instituídos no Brasil.  

A década de 1990 foi o marco histórico dos processos avaliativos do sistema 

educacional brasileiro. Neste primeiro momento, houve a criação do Saeb, formalizado 

em 1994 pela Portaria n. 1.795, de 27 de dezembro (FREITAS, 2004). O Saeb é 

organizado em um conjunto de avaliações em larga escala, tendo como objetivo 

estabelecer um diagnóstico da educação básica no Brasil, além de detectar os fatores 

que venham interferir no processo de aprendizado dos alunos. Com isso, de acordo com 

as informações oficiais, é possível obter um indicativo sobre a qualidade do ensino 

ofertado (BRASIL, 2019).  

Desde a sua criação, o Saeb passou por algumas reestruturações. No ano de 

2005, teve a composição de duas avaliações, hoje identificadas como a Avaliação 

Nacional da Educação Básica (Aneb), que por sua vez mantém as características, os 

objetivos e os procedimentos da avaliação efetuada até aquele ano; e a Avaliação 

Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), atualmente referenciada como Prova Brasil, 

que traz como objetivo avaliar a qualidade do ensino ofertado pelas escolas das redes 

públicas (BRASIL, 2019).  
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Posteriormente, em 2013, uma nova mudança ocorreu, isso se deu pela ANA ter 

sido incorporada ao Saeb, trazendo melhoria no processo que visa aferir os níveis de 

alfabetização e letramento em Língua Portuguesa (leitura e escrita) e Matemática. Posto 

isso, em 2017, todas as escolas, tanto públicas quanto privadas do ensino fundamental, e 

também as de ensino médio, foram incorporadas às avaliações e resultados do Saeb e, 

consequentemente, ao Ideb (BRASIL, 2019). 

É importante ressaltar que os modelos de avaliação utilizados pelo Inep para 

compor o Ideb apontam para o mecanismo de exclusão, pois estes moldes de avaliação 

levam à competição entre sistemas e até mesmos entre os alunos. Sousa (2009) 

esclarece que o princípio adotado é o de que a avaliação motiva à competição, e a 

competição leva à qualidade. 

Segundo o portal do Inep, a partir de 2019, a ANA, Aneb e Anresc cairão em 

desuso e todas as avaliações passarão a ser identificadas unicamente pelo nome Saeb, no 

entanto será acompanhado das etapas, áreas de conhecimento e tipos de instrumentos 

envolvidos. O decorrer da aplicação se dará impreterivelmente nos anos ímpares e os 

resultados serão divulgados nos anos pares. O grande destaque desta reestruturação foi a 

afirmação das dimensões da qualidade da educação que extrapolam a aferição de 

proficiências em testes cognitivos. Neste contexto, as condições de acesso e oferta das 

escolas de Educação Infantil serão avaliadas. Mesmo diante de todas essas 

modificações, o sistema educacional não perderá a comparabilidade entre edições 

(BRASIL, 2019).  

Ainda no que se refere ao processo avaliativo do sistema educacional brasileiro, 

é importante destacar a criação do Enem. Sua implantação deu-se em 1998, pelo Inep.  

 

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nasceu com o objetivo de 

avaliar anualmente o aprendizado dos alunos do Ensino Médio em todo o 

país, tendo em vista investimento em sua melhoria, também se desejava que 

essa avaliação exercesse influência em mudanças nos currículos desse nível 

de ensino (LUCKESI, 2018, p. 198). 

 

Em face das transformações que eventualmente ocorrem no sistema avaliativo 

da educação, o Enem também passou por uma grande reestruturação. Além de ser um 

mecanismo utilizado para avaliar o processo de ensino aprendizagem no ensino médio, 

sob a visão de larga escala, o Enem em 2009 assumiu uma nova proposta dentro deste 

processo avaliativo. No contexto da avaliação educacional, Luckesi (2018) afirma que o 

Enem, neste período, passou a ser utilizado como modalidade de acesso ao ensino 
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superior. A partir de 2009, portanto, o novo Enem passou a substituir o concurso 

vestibular para acesso às universidades federais e passou a ser utilizado também por 

algumas universidades particulares. Neste mesmo período surgiu também o Sisu5, que 

permite aos interessados se inscreverem para concorrer às vagas disponíveis nas 

universidades públicas brasileiras participantes do sistema.  

Partindo um pouco para a avaliação do ensino superior, que não é o foco deste 

estudo, mas não deixa de ser um indicador de qualidade educacional, abordaremos em 

poucas linhas sobre o Enade.  Este indicador abrange o ensino superior, e tem como 

princípio avaliar o seu desempenho. 

 

O Enade avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação, em 
relação aos conteúdos programáticos, habilidades e competências adquiridas 

em sua formação. O exame é obrigatório e a situação de regularidade do 

estudante no Exame deve constar em seu histórico escolar. A primeira 

aplicação do Enade ocorreu em 2004 e a periodicidade máxima da avaliação 

é trienal para cada área do conhecimento (BRASIL, 2015, p.1). 

 

Segundo o portal do Inep, o Enade tem por objetivo avaliar o desempenho dos 

estudantes levando em consideração os conteúdos apresentados nas ementas previstas 

nas grades curriculares dos cursos superiores. Avalia também o desenvolvimento das 

múltiplas competências e habilidades necessárias ao aperfeiçoamento da formação 

profissional, além do nível de atualização dos estudantes com relação à realidade 

brasileira e mundial, integrando o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(Sinaes6) (BRASIL, 2015). 

Afonso (2009) apresenta duas formas  de abordagem da  avaliação educacional:  

 

uma delas que poderíamos designar por sociologia implícita da avaliação, 

dispersa e fragmentada em trabalho cujo objecto genérico é a educação 

escolar; uma outra, que poderíamos chamar de sociologia explícita da 

avaliação, constitui o resultado de diversos esforços teóricos e empíricos, 

intencionalmente estruturado em torno da avaliação enquanto objecto 

(exclusivo ou central) de investigação (p. 15). 

 

 Dentro desta concepção de diferentes formas e modalidades de avaliar, Afonso 

(2009, p. 18) destaca que isto “traduz frequentemente diferentes funções (manifestas ou 

                                                             
5Sistema informatizado do MEC por meio do qual instituições públicas de ensino superior oferecem 

vagas a candidatos participantes do Enem (Portal do MEC). Disponível em: <http://sisu.mec.gov.br/>. 

Acesso em: 13 ago. 2019. 
6O Sinaes é composto também pelos processos de Avaliação de Cursos de Graduação e de Avaliação 

Institucional que, junto com o Enade, formam um tripé avaliativo, que permite conhecer a qualidade dos 

cursos e IES de todo o Brasil. 

http://inep.gov.br/sinaes
http://inep.gov.br/sinaes
http://sisu.mec.gov.br/
http://inep.gov.br/avaliacao-dos-cursos-de-graduacao
http://inep.gov.br/avaliacao-institucional
http://inep.gov.br/avaliacao-institucional
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latentes) da avaliação, mas também é verdade que uma mesma modalidade de avaliação 

pode atender a mais do que uma função”. 

Quando referimos aos aspectos organizacionais e de gestão, é fundamental 

apontar a importância da avaliação como instrumento estruturante. Nestes termos, 

Afonso (2009) destaca que a avaliação é importante na estruturação das relações de 

trabalho configurando, neste sentido, um instrumento de seleção, promoção e 

desenvolvimento profissional. O autor também destaca que a avaliação é um 

instrumento importante no controle e legitimação organizacional. 

 

2.3 O Ideb como ferramenta avaliativa em larga escala 

 

O índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é uma importante 

ferramenta criada durante o governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva, em 2007, e 

atualmente é o principal indicador da qualidade da educação brasileira. Busca equilibrar 

duas dimensões importantes para a educação: o aprendizado, que corresponde ao 

resultado dos alunos na Prova Brasil, e o fluxo, que representa a progressão dos alunos 

no sistema educacional sem reprovação e abandono escolar. Em se tratando de números, 

o Ideb é o resultado da multiplicação desses dois componentes (aprendizado x fluxo). A 

ideia de se criar um indicador que reúne aprendizado e fluxo surgiu como uma das 

ações do PDE7. O principal objetivo do PDE era criar um sistema de educação no Brasil 

capaz de igualar a qualidade da educação brasileira à educação de países desenvolvidos 

como o Reino Unido e a Suécia. Portanto, cada rede de ensino recebe metas específicas 

e é importante que cada professor, juntamente com o quadro gestor, consiga 

compreender essa decomposição do Ideb, pois o crescimento deste índice está 

intimamente relacionado com o crescimento ou a queda em um desses dois 

componentes. Entretanto, antes de se executar qualquer ação ou estratégia que contribua 

para o aumento do Ideb nas escolas, precisamos ter em mente o seguinte pensamento: 

para que o Ideb aumente é importante garantir que mais alunos permaneçam na escola e 

consigam avançar nos anos escolares sem repetência e que todos tenham de fato o 

aprendizado (BRASIL, 2013). 

O Ideb é considerado um importante indicador de qualidade educacional, as 

notas equivalem de zero a dez e são atribuídas por meio de avaliação de desempenho 

                                                             
7 O Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE-Escola) é uma ferramenta gerencial que auxilia a escola a realizar 

melhor o seu trabalho: focalizar sua energia, assegurar que sua equipe trabalhe para atingir os mesmos objetivos e 
avaliar e adequar sua direção em resposta a um ambiente em constante mudança.  
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constituída por provas diagnósticas.  Atualmente a Prova Brasil é responsável por 

coletar os dados que compõem o Ideb. Conforme os apontamentos de Franco, Alves e 

Bonamino (2007), o Ideb é constituído a partir de dois referenciais: tempo de estudo e 

nota de desempenho dos estudantes nos exames padronizados. Portanto, são os dados 

quantitativos que formam o Ideb. Neste sentido, Fernandes (2007) enfatiza que “a 

compilação desses dados resulta em uma média para as Unidades da Federação e para as 

próprias escolas, gerando gráficos informacionais sobre o nível de qualidade de cada 

escola e de cada sistema de ensino”.   Este índice é medido de dois em dois anos e o seu 

objetivo é que o Brasil alcance nota seis até o ano 2022, e esta nota deve ser alcançada a 

partir das metas municipais e também estaduais. Pretende-se, com este índice, fazer com 

que a educação do Brasil se aproxime da qualidade do ensino dos países desenvolvidos 

(BRASIL, 2013). 

Conforme é exposto no portal do MEC, o Ideb é um indicador que funciona em 

âmbito nacional possibilitando o monitoramento da qualidade da educação. O decreto n. 

6.074, de 24 de abril de 2007, traz com bastante rigor as disposições legais e aponta a 

função do Ideb.  

Art. 3o  A qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, com 

base no Ideb , calculado e divulgado periodicamente pelo INEP, a partir dos 

dados sobre rendimento escolar, combinados com o desempenho dos alunos, 

constantes do censo escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica - 

SAEB, composto pela Avaliação Nacional da Educação Básica - ANEB e a 

Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Prova Brasil).  
Parágrafo único.  O Ideb será o indicador objetivo para a verificação do 

cumprimento de metas fixadas no termo de adesão ao Compromisso 

(BRASIL, 2007, art. 3º). 

  

Por mais que o julgamento da qualidade educacional ligada ao Ideb se apresente 

reducionista, por não abordar critérios relevantes às práticas pedagógicas, ainda assim 

torna-se possível aceitar certas prerrogativas positivas no Ideb por considerar duas 

características, que são: o crescente número de aprovação e o aumento de desempenho 

escolar. Na concepção de Alavarce, Bravo e Machado (2013) tais características 

“facilitam uma apreensão, mesmo que parcial, da realidade educacional brasileira. 

Desse modo, admite-se que esses tópicos não são, de forma nenhuma, estranhos ao 

processo escolar que se pretenda como de qualidade”.  

No contexto das avaliações educacionais, conforme aponta Afonso (2009, p. 9), 

é possível perceber três dimensões que são classificadas em social, ideológica e 

gestionária. O autor afirma que tais dimensões contribuíram para a estruturação das 

políticas educacionais da atualidade. Considerando esse apontamento como algo 
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positivo para o sistema educacional, torna-se valido apontar também a importância dos 

dados coletados por meio das avaliações externas. Entende-se, no entanto, que este 

processo influencia de forma positiva na construção e melhoria da qualidade da 

educação. 

A visão apresentada por Bauer, Alavarser e Oliveira (2015) apresenta alguns 

argumentos contrários às avaliações padronizadas que aparecem na literatura. Sendo 

assim, os autores destacam que: 

  

1 A responsabilização de professores e escolas pode levar a medidas 

punitivas injustas, como a perda do emprego de gestores e professores ou, até 

mesmo, o fechamento de escolas ou sua maior supervisão pelo Estado, 

entendida como perda de autonomia; 

2 As avaliações em larga escala interferem na autonomia dos docentes, 

influenciando até mesmo a forma como os conteúdos são ensinados;  

3 Provas padronizadas e rankings incentivam a competição entre escolas e 
alunos, substituindo o aprendizado pela melhoria nos resultados em provas, 

gerando processos de ensinar para os testes, o que, no limite, substitui o 

aprendizado pela difusão de macetes que potencializam os resultados; 

4 As avaliações externas padronizadas, usualmente realizadas em um ou dois 

dias, não consideram fatores externos que podem afetar o desempenho dos 

alunos; 

5 As avaliações podem gerar o fenômeno do afunilamento curricular, levando 

os professores a ensinar somente os conteúdos cobrados nas provas, sem se 

preocupar em desenvolver outros conteúdos e habilidades importantes à 

formação dos alunos;   

6 As avaliações são parciais, normalmente realizadas para poucas disciplinas 
curriculares, e não conseguem captar o crescimento geral no decorrer do ano 

letivo, induzindo, se muitos valorizados os resultados, ao afunilamento 

curricular; 

7 Produzem injustiças relativas à bonificação de professores e premiação das 

melhores escolas; 

8 A pressão para melhoria de resultados pode levar os dirigentes escolares a 

tomar decisões sobre o gerenciamento dos tempos e conteúdos a serem 

ensinados que podem ter influência negativa sobre professores e alunos 

9 Os estudantes e professores, ao se sentirem pressionados pela situação de 

avaliação, podem sofrer problemas de saúde (aumento dos níveis de stress) e, 

ainda, sentirem-se desmotivados ou criar um sentimento negativo em relação 

à escola 
10 Na busca por melhores resultados, podem induzir o aumento na 

desigualdade, posto que investir mais nos melhores alunos parece mais 

promissor do que enfrentar as dificuldades de aprendizado dos alunos com 

piores resultados (p. 5-6).  

 

Os autores comentam que no caso de sobrevalorização dos resultados das 

avaliações em larga escala, “suas eventuais contribuições podem ser sobrepujadas por 

indução de resultados indesejáveis ou mesmo deletérios para escolas, redes de ensino, 

alunos e profissionais de educação” (p. 9-10). Miranda e Teles (2011) afirmam que por 

meio da aferição dos dados, este indicador contribui na modernização do país, pois pode 

se constituir em importante ferramenta para os gestores interferirem e buscarem o 
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aumento da qualidade do ensino, caso os números obtidos estejam inferiores ou 

desiguais ao se comparar com outros locais do Brasil.  

Nota-se que o mecanismo avaliativo do sistema educacional brasileiro tem se 

fortalecido na medida em que o bom desempenho escolar dos alunos é apontado com 

satisfatório. Na medida em que isso vem acontecendo, as políticas de avaliação 

educacional se intensificam e caminham morosamente enquanto mecanismo de controle 

e de prática educativa, buscando melhorar os índices de qualidade educacional. No 

entanto, a repercussão não se mostra tão eficaz em âmbito mundial, visto que, em se 

tratando do ranking global da qualidade de educação, o Brasil ocupa a penúltima 

posição entre os quarenta países pesquisados (ABE (2019).). A título de conhecimento, 

trazemos a seguir o quadro desses países pesquisados.  

 

     Quadro 1 – Comparativo mundial do ranking global da qualidade da 

educação 

 

Ranking Global de Qualidade da Educação 

1- Finlândia  21- Suécia 

2- Coreia do Sul 22- República Tcheca 

3- Hong Kong 23- Áustria  

4- Japão  24- Itália 

5- Cingapura 25- França 

6- Grã-Bretanha 26- Noruega 

7- Holanda 27- Portugal 

8- Nova Zelandia 28- Espanha 

9- Suiça 29- Israel 

10- Canadá 30- Bulgária 

11- Irlanda 31- Grécia 

12- Dinamarca 32- Romênia 

13- Austrália 33- Chile 

14- Polônia 34- Turquia 

15- Alemanha 35- Argentina 

16- Bélgica 36- Colômbia 

17- Estados Unidos 37- Tailândia 

18- Hungria 38- México 

9-  Eslováquia 39- Brasil 

20- Rússia 40- Indonésia 

                       Fonte: Associação Brasileira de Educação - ABE (2019). 
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Como podemos ver, a Finlândia e a Coreia do Sul lideram as duas primeiras 

posições no ranking global de qualidade da educação e, em seguida, temos Hong Kong 

(3), Japão (4) e Cingapura (5). Alemanha (15), Estados Unidos (17) e França (25) 

compõem o grupo dos países intermediários, na sequência temos o México (38), Brasil 

(39) e Indonésia (40), que ocupam as posições mais baixas de qualidade educacional. 

Este ranking tem como base os testes que aferem as áreas do conhecimento matemático, 

das ciências naturais e das habilidades linguísticas. Vale ressaltar que estes testes são 

realizados a cada três ou quatro anos e por isso tende a haver um atraso na estatística 

frente à realidade atual (ABE, 2019). 

A avaliação do sistema educacional, nos dizeres de Melo (2014), é mantida 

como meio de acompanhar o desenvolvimento das instituições escolares. A autora 

aponta que essas avaliações servem como uma forma de prestar conta ao sistema 

educacional sobre o andamento das escolas.  

Esta afirmação de Melo (2014) nos leva a refletir sobre estudo realizado por 

Afonso (2009), que faz uma abordagem sobre o termo accountability, que é muito 

utilizado em alguns países a partir da década de 1960, especialmente nos Estados 

Unidos da América (EUA). Devido ao crescente investimento na educação houve a 

“necessidade de justificar perante aos contribuintes os resultados alcançados pelas 

escolas” (p. 53), e este termo é traduzido por Afonso (2009) como responsabilização, 

tendo em vista que às vezes se utiliza o termo prestação de contas. É importante 

destacar que o termo responsabilização, dentro do neoliberalismo, é a desobrigação do 

Estado com as políticas sociais, dentro disso a educação. Assim, se o aluno vai mal a 

culpa é do aluno que não tem interesse, é do professor que não se esforçou o suficiente, 

mas nunca do Estado, ou seja, a qualidade da educação Tb perpassa pelo investimento 

do poder público na educação 

Percebe-se, portanto, que dentro do contexto avaliativo educacional a 

responsabilização é caracterizada como uma imposição do próprio sistema do governo. 

Por outro lado, Afonso (2009) afirma que a avaliação dos sistemas educativos aparece 

doravante associada à responsabilização pelos resultados escolares dos alunos, sendo 

estes obtidos, sobretudo, pela utilização de testes estandardizados. 

No contexto da avaliação educacional, é importante destacar que avaliar é 

diferente de medir. Em se tratando da educação, a avaliação educacional permeia 

aspectos ligados ao papel do professor, saberes e a própria concepção de educação 

(LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSHI, 2005). 
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Luckesi (2002, p. 5) traça um paralelo entre o ato de avaliar e o ato de examinar.  

 

Avaliar é o ato de diagnosticar uma experiência, tendo em vista reorientá-la 

para produzir o melhor resultado possível; por isso, não é classificatória nem 

seletiva, ao contrário, é diagnóstica e inclusiva. O ato de examinar, por outro 

lado, é classificatório e seletivo e, por isso mesmo, excludente, já que não se 

destina à construção do melhor resultado possível; tem a ver, sim, com a 

classificação estática do que é examinado. O ato de avaliar tem seu foco na 

construção dos melhores resultados possíveis, enquanto o ato de examinar 

está centrado no julgamento de aprovação ou reprovação. Por suas 

características e modos de ser, são atos praticamente opostos; no entanto, 
professores e professoras, em sua prática escolar cotidiana, não fazem essa 

distinção e, deste modo, praticam exames como se estivessem praticando 

avaliação. 

 

Com a criação do Ideb, os educadores passaram a ter um novo entendimento 

deste mecanismo que é a avaliação do processo educativo nas escolas. A partir de então 

o Ideb trouxe como política de avaliação a necessidade de novas práticas pedagógicas 

na atuação docente.      

A operacionalização do Ideb deu margem a novas propostas pedagógicas e ainda 

serve como orientação para que instâncias federativas, municipais e estaduais se 

organizem para tomada de decisões e criação de políticas públicas educacionais.Além 

disso, o Ideb também tem como critério servir de informativo para a população 

acompanhar o desenvolvimento das escolas (ALMEIDA; DALBEN; FREITAS, 2013). 

Na visão do governo, 

 

para que pais e responsáveis acompanhem o desempenho da escola de seus 

filhos, basta verificar o Ideb da instituição, que é apresentado numa escala de 

zero a dez. Da mesma forma, gestores acompanham o trabalho das secretarias 

municipais e estaduais pela melhoria da educação. O índice é medido a cada 

dois anos e o objetivo é que o país, a partir do alcance das metas municipais e 

estaduais, tenha nota 6 em 2022 – correspondente à qualidade do ensino em 

países desenvolvidos (BRASIL, 2013, p. 1). 

 

De acordo com Chinéa e Brandão (2015), no cenário que constitui as avaliações 

em larga escala, o Ideb ultrapassa a ideia de propositor de políticas públicas, passando a 

ser um indutor de ações das escolas e dos sistemas de ensino para efetivação da 

qualidade. Os autores também pontuam que com a implementação das avaliações 

externas no país, estas são utilizadas por grande parte das escolas públicas, e os 

resultados alcançados servem como subsídio para novas ações da gestão escolar, como 

por exemplo, alocar os conteúdos das avaliações no currículo escolar para diminuir o 

número de reprovação dos alunos e, assim, compensar a nota da avaliação externa e não 
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prejudicar o Ideb, além de rever o mecanismo utilizado pela gestão, na perspectiva de 

uma autoavaliação. Neste sentido, portanto, que os autores afirmam que o Ideb  serve 

como indutor tanto de políticas públicas quanto de ações das secretarias de educação e 

da própria escola, para alcançar as metas estabelecidas pelo índice.  

No entanto, conforme abordado anteriormente, entende-se que não é apenas por 

meio de números divulgados e resultados de avaliações realizadas que se pode aferir a 

qualidade da educação nas escolas públicas do país.  

 

2.4 Algumas investigações sobre a participação de alunos com NEE no Ideb 

 

Com o objetivo de investigar como tem acontecido o envolvimento de alunos 

com NEE no processo de avaliação em larga escala, este tópico se destina a analisar 

como as pesquisas têm evidenciado os resultados referentes à inclusão/exclusão desses 

alunos em algumas regiões do Brasil. Pretende-se, com este estudo, abordar as questões 

epistemológicas da educação inclusiva em várias partes do país, além de ter uma melhor 

percepção das políticas educacionais para incluir este público no processo avaliativo da 

qualidade da educação. Para tanto, foi realizada uma revisão de literatura acerca do 

tema pesquisado, nas bases de dados Scielo e no banco de teses e dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Foram 

utilizados os seguintes termos indexadores: educação especial, avaliação em larga 

escala e Ideb. Foram encontrados inicialmente dez artigos que abordavam as três 

palavras indexadoras, e após seleção realizada por meio de leitura dos títulos e resumos 

selecionamos seis para compor este estudo.  

Com o crescente avanço das políticas de avaliação da qualidade educacional, 

aumenta também a nossa preocupação com a exclusão do público alvo da educação 

especial, participante do processo de ensino aprendizagem da rede pública de ensino. 

Por meio de experiências vividas no cotidiano profissional junto aos alunos com NEE, 

tem se observado, desde a criação das avaliações educacionais em larga escala, a prática 

do capacitismo8 voltada para esses alunos, e logo acabam sofrendo o processo de 

exclusão a ponto de não poderem participar de determinada avaliação educacional, seja 

ela qual for.  Ronca (2013) denomina esta prática como excludente de efeito perverso, 

ou seja, o ato que impede os alunos com NEE participarem da Prova Brasil. Ao praticar 

                                                             
8Discriminação ou violências praticadas contra as pessoas com deficiência. É a atitude preconceituosa que 

hierarquiza as pessoas em função da adequação de seus corpos a um ideal de beleza e capacidade 

funcional. Disponível em: <https://www.inclusive.org.br/arquivos/29958>. Acesso em: 21 nov. 2019. 

https://www.inclusive.org.br/arquivos/29958
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a exclusão deste público identificado com NEE, as instituições acabam desrespeitando a 

orientação atribuída pelo MEC/Secretaria de Educação Especial (Seesp). 

 

Os órgãos federais, municipais e estaduais, ao aplicarem exames de avaliação 

institucional ou de desempenho estudantil, devem assegurar as condições 

necessárias para o pleno acesso e participação de estudantes com deficiência, 

considerando os princípios da acessibilidade e possibilitando a todos 
condições de igualdade para a realização desses processos. [...] Tais recursos 

podem englobar desde a ampliação do tempo, até a disponibilização de 

recursos de tecnologia assistiva. O atendimento preferencial, assim como, a 

presença de profissionais intérpretes de LIBRAS e guia intérprete, devem ser 

previstos, para recepcionar e orientar os candidatos usuários de Libras, Libras 

tátil, alfabeto dactilológico tátil ou tadoma (BRASIL, 2011, p. 107). 

 

Tendo em vista as análises observadas nos estudos de Monteiro (2011), Corradi 

(2011), Cardoso e Magalhães (2012), Silva e Meleti (2012), Raimundo (2013) e Witeze 

(2016) produzidos em algumas regiões do Brasil, sobre a participação de alunos com 

NEE, é possível perceber a exclusão deste quantitativo de alunos. Partindo desta 

problemática, nota-se que ainda existe um grande distanciamento das escolas em relação 

às orientações articuladas pelo MEC. 

A título de investigação acerca deste tema, conforme citado, identificou-se 

alguns estudos que discutem a participação de alunos com NEE nas provas que 

compõem a avaliação de larga escala direcionada à qualidade da educação. 

Monteiro (2010) desenvolveu pesquisa em cinco municípios da Baixada 

Santista-SP. O estudo foi realizado tanto em órgãos municipais quanto em escolas 

públicas. Os dados foram coletados por meio de questionários, respondidos por três 

grupos de participantes: cinco profissionais sediados nesses órgãos, dez membros das 

equipes da gestão de escolas municipais e quinze professores.  

Os respondentes desta pesquisa deram respostas variadas e também 

contraditórias no que tange à participação de alunos com deficiência em classe comum, 

durante a realização da Prova Brasil. Por se tratar de uma pesquisa recente naquele 

período, a autora detectou certa fragilidade nos dados coletados no que se diz respeito às 

práticas pedagógicas para o atendimento educacional especializado para os alunos com 

NEE e isso configura a falta de conhecimento dos respondentes sobre o assunto 

abordado. 

 

Em relação a aplicação da Prova em alunos com deficiência incluídos em 

classe comum os membros da equipe de gestão responderam a questão 

(alunos com necessidades educacionais especiais incluídos em classes 

regulares fazem Prova Brasil?) do total de dez, nove membros das equipes 
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de gestão responderam que esses alunos realizam a Prova de acordo com as 

instruções dadas a todos. Dos nove, cinco justificaram suas respostas ao 

afirmarem que as orientações para aplicação da Prova são as mesmas para 

todos os alunos, um justificou que a Prova vem adaptada, outro que depende 

da necessidade do aluno e um não teve orientação. Apenas um respondente 

declarou que esses alunos não fazem a prova (MONTEIRO, 2010, p. 58, 

grifos da autora).  

 

Corradi (2011) realizou um estudo de caso, envolvendo a avaliação de alunos 

surdos na Prova Brasil. Sua pesquisa teve como proposta investigar a avaliação e o 

rendimento de estudantes surdos nesta avaliação. De forma mais precisa, o autor buscou 

analisar o desempenho em Língua Portuguesa, em uma escola pública de Maringá-PR, e 

destacou que  

 
alunos com deficiência poderão participar da avaliação conforme suas 

possibilidades e utilizar os recursos existentes de acessos na própria escola, 

desde que as adequações não interfiram na aplicação para os demais alunos 

(que devem responder às provas de maneira autônoma) e que não repercutam 

em risco de que as provas sejam copiadas ou extraviadas (CORRADI, 2011, 

p. 58). 

 

 Sobre os conteúdos escolares sistematizados, Corradi (2011) enfatiza que o 

acesso se dá por meio de uma mediação adequada do professor. Sendo assim, o 

professor colabora com o aluno no sentido de ajudar a transformar o conhecimento do 

senso comum em conhecimento científico.  

Cardoso e Magalhães (2012) lançam seus olhares sobre a política de educação 

especial no município de Sobral-CE. Esta pesquisa teve por objetivo discutir e analisar a 

participação dos alunos com deficiência da rede pública de ensino nos processos de 

avaliação em larga escala desenvolvidos naquele contexto.  

O norteamento da pesquisa de Cardoso e Magalhães (2012) se desenvolveu a 

partir do seguinte questionamento: no sistema de avaliação atual encontram-se todos os 

alunos da escola, inclusive aqueles com deficiência? As autoras constataram a seguinte 

situação: 

 

os alunos com deficiência da rede municipal de Sobral parecem “participar” 

da Prova Brasil. Vários sujeitos da pesquisa, entretanto, pronunciaram-se 

contrários a essa participação e, assim, sugeriram a necessidade de 

constituição de avaliações específicas para os alunos com deficiência 

(CARDOSO; MAGALHÃES, 2012, p. 461, grifos das autoras). 

 

 Silva e Meletti (2012) analisaram os índices de rendimento escolar e frequência 

nas avaliações em larga escala dos alunos com NEE matriculados na rede básica de 
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ensino no município de Londrina- PR, na quarta e oitava série e no terceiro ano do 

ensino médio, no ano de 2007. As autoras fizeram uso dos dados da Prova Brasil e do 

Enem de 2007, disponibilizados pelo Inep. A análise dos dados investigados partiu das 

seguintes variáveis: tipo de necessidade educacional especial, sexo, raça, idade, 

frequência na prova e desempenho (SILVA; MELETTI, 2012). Para chegar a tais 

variáveis, as autoras utilizaram o Softwear SPSS (Statistical Package for the Social 

Science). 

 O estudo de Silva e Meletti (2012) apurou que os dados da Prova Brasil e do 

Enem obtidos no município de Londrina-PR no ano de 2007 indicaram que o número de 

matrículas de alunos com NEE não confere com o número de alunos participantes das 

avaliações em larga escala. Posto isso, as autoras concluíram que a educação inclusiva 

está distante de se concretizar efetivamente, especialmente no que se refere à avaliação 

em larga escala, visto que na sociedade “encontra-se imersa a lógica ambígua de um 

discurso que não condiz com a real prática inclusiva” (SILVA; MELETTI, 2012, p. 

432). 

Pesquisa realizada por Raimundo (2013) buscou analisar como era constituída a 

participação de alunos com deficiência e altas habilidades na Prova São Paulo entre os 

anos de 2007 e 2011. Esta prova foi criada pela Secretaria Municipal de Educação de 

São Paulo e segue o mesmo modelo das avaliações externas e de larga escala criadas 

pelo MEC.  

A pesquisa de Raimundo (2013) pontua um fator predominante para que 

aconteça de forma inclusiva a participação do público alvo da educação especial na 

Prova São Paulo, com relação à adaptação e flexibilização neste tipo de avaliação. 

Segundo a autora, a rede municipal de ensino de são Paulo tem voltado seu olhar para as 

práticas de adaptação dos conteúdos, demonstrando um grande engajamento das equipes 

de avaliação da educação especial. 

 

Sobre a participação do público alvo da educação especial na Prova São 

Paulo, observamos que a rede municipal de ensino em voga tem ofertado 
adaptações de conteúdo (nível de dificuldade, redução do número de 

questões, ajustes em algumas habilidades na área de Língua Portuguesa para 

os alunos surdos e em Matemática para os alunos cegos) adaptação de formas 

(prova em Libras, Braille e com fonte ampliada) e os apoios especiais (ledor, 

escriba e guia-intérprete). O envolvimento entre as equipes da avaliação 

educacional e da educação especial foi considerado de extrema relevância 

para a ampliação do quadro de adaptações e apoios especiais ofertados 

(RAIMUNDO, 2013, p. 7). 
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Os resultados desta pesquisa nos levam a refletir sobre como as práticas 

inclusivas na educação são divergentes, ao ponto de detectarmos essa discrepância na 

organização do atendimento às necessidades educativas de alunos com NEE. Em 

algumas partes do Brasil observa-se uma educação especial estruturada capaz de ofertar 

esse atendimento inclusivo de forma plausível, já em outras localidades percebe-se 

limitações no atendimento educacional para alunos com deficiência no que tange a sua 

adaptação para realização das  avaliações em larga escala. 

Uma pesquisa realizada no estado de Goiás também problematiza a participação 

do público alvo da educação especial nas avaliações em larga escala que compõem o 

Ideb. O estudo de Witeze (2016) investiga em que condições os alunos com NEE 

matriculados nas salas regulares têm realizado a Prova Brasil, tendo em vista as 

particularidades decorrentes das deficiências, dos transtornos globais de 

desenvolvimento e das altas habilidades/superdotação. 

Tendo em vista os resultados alcançados, a autora menciona evidências de 

processos de inclusão/exclusão em relação ao Saeb e argumenta que existem 

 

tensões e contradições vividas pelos estabelecimentos investigados na 

compatibilização entre dois modelos distintos de avaliação e organização do 

trabalho pedagógico: o primeiro, fundamentado no reconhecimento da 

diversidade e na flexibilização dos conteúdos curriculares, dos recursos 

didáticos e das temporalidades; o segundo, ordenado a partir da 

homogeneização do desempenho dos alunos nos testes padronizados, numa 
perspectiva classificatória e mercadológica (WITEZE, 2016, p.8). 

 

Embora ainda seja um assunto pouco abordado, as pesquisas que envolvem a 

participação dos alunos com NEE nas avaliações em larga escala revelam que esta 

tendência aponta, em muitas situações, não a exclusão deste público neste modelo de 

avaliação, mas sim um olhar mais criterioso para as ações inclusivas. Portanto, seria 

interessante que todos os alunos com algum tipo de necessidade educacional específica 

tivessem acesso a um conteúdo adaptado ao participarem das provas que compõem o 

Ideb, como acontece na rede municipal de ensino de São Paulo, que oferece 

atendimento específico aos alunos com NEE, obedecendo cada especificidade.    
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3 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa se ancora nos pressupostos da pesquisa qualitativa do tipo 

descritiva, realizada por meio de pesquisa bibliográfica e de campo.  O estudo de 

Minayo (2001) explica que a pesquisa qualitativa se compromete com o contexto real e 

profundo das relações, processos e fenômenos. De acordo com Chizzotti (2003, p. 221), 

 

o termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais 

que constituem objeto de pesquisa, para extrair desse convívio os 

significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção 
sensível e, após este tirocínio, o autor interpreta e traduz em um texto, 

zelosamente com perspicácia e competências científicas, os significados 

patentes ou ocultos do seu objeto de pesquisa.  

 

A pesquisa qualitativa, nos dizeres de Minayo (2001), envolve em seu contexto 

uma troca intensa de ideias e informações inseridas em quaisquer campos de 

investigação, que se configuram em conceitos próprios de participantes que colaboram 

com a coleta de dados por meio de falas e observação.  

Nesse sentido, por meio da pesquisa qualitativa, buscamos encontrar elementos 

que contribuam com os objetivos iniciais desta pesquisa, qual seja, dados que nos 

permitam inferir sobre a participação (ou não) dos alunos com NEE nas provas que 

compõem o Ideb das escolas públicas de Jataí.  

Foram utilizadas a pesquisa bibliográfica e de campo, nesta investigação. A 

pesquisa bibliográfica consiste na revisão sistemática de fontes teóricas desenvolvidas 

com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos (GIL, 2002).  

A pesquisa de campo, para Gil (2002), consiste em aprofundar em uma dada 

proposta de investigação, ao ponto de trazer uma maior abordagem no que se refere ao 

objeto de pesquisa. 

O estudo de campo procura muito mais o aprofundamento das questões 

propostas do que a distribuição das características da população segundo 

determinadas variáveis. Como consequência, o planejamento do estudo de 

campo apresenta muito maior flexibilidade, podendo ocorrer mesmo que seus 

objetivos sejam reformulados ao longo da pesquisa (GIL, 2002, p. 83). 

 

Neste estudo, a pesquisa de campo permitiu um contato mais direto com o 

problema pesquisado e oportunizou enxergar como as políticas de avaliação têm sido 

articuladas dentro das escolas públicas, com um olhar mais minucioso ao público alvo 

da educação especial. Para efetivar o contato com o lócus da pesquisa, foi feito um 
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levantamento das escolas da rede municipal de Jataí para averiguar a existência de 

alunos com NEE matriculados no 5º ano destas unidades escolares, e constatou-se que 

apenas seis escolas atendiam a este público. Foi feita a visita a cada uma das escolas, 

com a finalidade de explicar sobre o desenvolvimento da pesquisa e aplicar o 

questionário aos diretores e aos professores, regentes e de apoio, lotados nestas escolas. 

A princípio definiu-se este grupo de respondentes por estarem em contato direto com a 

realidade educacional da escola e por conhecerem os alunos com NEE matriculados na 

escola. 

Antes de estabelecer contato com os respondentes desta pesquisa, foi necessário 

fazer a submissão do projeto investigativo ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional Jataí (REJ), que foi aprovado sob o 

parecer número 3.380.213, em 10 de junho de 2019. Como parte do processo de 

submissão do projeto ao CEP, foi apresentado o termo de anuência da SME, 

concordando com o desenvolvimento da pesquisa. 

 

3.1 Caracterização do campo de pesquisa 

 

O estudo de campo foi realizado por meio de visitas às várias escolas públicas 

municipais de Jataí para efetivar o processo investigativo. Isso nos levou a conhecer e 

interagir com o objeto de pesquisa. A SME de Jataí aponta que o município tem, no ano 

de 2019, 25 escolas públicas municipais, sendo dezessete urbanas e oito rurais (JATAÍ, 

2019). Foram investigadas apenas as escolas urbanas, visto que nem todas as rurais têm 

número de alunos suficientes para serem avaliados pela Prova Brasil. Dentre as 

dezessete escolas urbanas, apenas seis tinham, no ano de 2019, alunos com NEE 

matriculados no 5º ano, que é a série em que os alunos precisam fazer a Prova Brasil. 

Foi realizado também um levantamento das turmas que participam da Prova Brasil, 

atualmente são os alunos de 5º e 9º ano que participam desta avaliação. Como a 

abrangência desta pesquisa se deu apenas no âmbito municipal, foram verificados 

apenas os alunos com NEE matriculados no 5º ano, visto que os anos finais do ensino 

fundamental não são mais uma responsabilidade do município, e sim do estado.  A 

priori, foi necessário ter conhecimento de quais escolas têm alunos com NEE 

matriculados nesta série. Para tanto, fizemos essa busca no portal do MEC, por meio do 

educacenso (BRASIL, 2018a), e depois os dados foram confirmados com visita às 

escolas. 
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O educacenso é uma radiografia detalhada do sistema educacional brasileiro. 

A ferramenta permite obter dados individualizados de cada estudante, 

professor, turma e escola do país, tanto das redes públicas (federal, estaduais 

e municipais) quanto da rede privada. Todo o levantamento é feito pela 

internet (BRASIL, 2018b, p. 1). 

 

Portanto, considerou-se como critério de inclusão desta pesquisa todas as escolas 

municipais que tinham alunos com NEE matriculados no 5º ano, bem como todos os 

professores que têm alunos com NEE, professores de apoio e gestores que atuam nestas 

escolas e que concordaram em participar do estudo.  

Como critérios de exclusão, não foram visitadas as escolas que não têm alunos 

com NEE matriculados no 5º ano, bem como professores e gestores abordados, mas que 

não quiseram participar da pesquisa. 

O quadro a seguir mostra a caracterização das escolas selecionadas para a 

pesquisa, contendo o seu nome fictício, o número total de alunos por escola,  o número 

total de alunos por turmas do 5º ano em cada local e o quantitativo de alunos NEE 

matriculados nestas turmas. Foi utilizada denominação fictícia para cada escola, a fim 

de se manter o anonimato das informações coletadas. Os nomes atribuídos foram E1, 

E2, E3, E4, E5 e E6. 

 

Quadro 2 - Caracterização das escolas pesquisadas 

 
NOME DA 

ESCOLA 

NÚMERO 

TOTAL 

DE 

ALUNOS 

NÚMERO DE 

ALUNOS 

NO 5º ANO 

NÚMERO DE 

ALUNOS 

COM NEE NO 5º 

ANO 

Escola1 (E1) 519 5º A: 30 

5º B: 28 

5º C: 29 

5º A 1 

5º B 0 

5º C 0 

Escola 2 (E2) 414 5º A: 31 

5º B: 25 

 

5º A: 1 

5º B: 1 

 

Escola 3 (E3) 392 5º A: 29 

5º B: 25 

5º A: 2 

5º B: 2 

 

Escola 4 (E4) 571 

 

5º A: 33 

5º B: 33 

5º C: 32 
5º D: 34 

5º A: 0 

5º B: 3 

5º C: 0  
5º D: 3 

Escola 5(E5) 303 

 

5º A:25 

5º B: 24 

5º A: 0 

5º B: 3 

Escola 6 (E6) 348 5º A: 27 

5º B: 25 

5º A: 3 

5º B: 1 

                          Fonte: dados da pesquisa referentes ao ano letivo de 2019. 
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Foi necessário estabelecer contato direto com as seis escolas públicas 

selecionadas especificadas no quadro 2 e ao mesmo tempo conhecer os responsáveis 

pela gestão e os docentes que trabalham com os alunos com NEE.  

 

3.2 Instrumento da pesquisa e análise dos dados coletados 

 

Antes de estabelecer o primeiro contato com o campo de pesquisa foi pensado 

em um instrumento para a coleta dos dados. Foi adotado o questionário com perguntas 

abertas e fechadas, com a intencionalidade de conhecer os aspectos políticos e 

pedagógicos das escolas selecionadas, bem como verificar como se dá a preparação dos 

alunos da educação inclusiva para que participem da Prova Brasil. 

O questionário, nesta pesquisa, colaborou para o levantamento das indagações 

de forma escrita. Manzato e Santos (2006) afirmam que o questionário obedece algumas 

regras básicas, além de ter uma lógica interna e uma representação coerente, e 

mencionam que uma seleção de dados eficaz só é proveitosa quando o pesquisador evita 

informações confusas e inconsistentes, sendo assim, não se fará necessário repetir a 

coleta de dados. 

Após a aplicação do questionário, sucedeu-se a tabulação, seleção e organização 

dos dados coletados. Pode-se conhecer melhor a tabulação, a partir da explicação dada 

por Manzato e Santos (2006, p. 15): 

 

a tabulação consiste em dispor os dados em tabelas, para maior facilidade de 

representação e verificação das relações entre eles. A tabulação pode ser 

manual ou eletrônica. A tabulação eletrônica é indicada no caso de dados 

muito numerosos, para garantir uma boa análise num espaço de tempo curto.  

 

 Para melhor elaborar a tabulação dos dados, o pesquisador pode fazer uso de 

vários expedientes, tais como recursos computacionais, equipamentos, recursos 

humanos, treinamento de pessoal, software a ser utilizado tanto para armazenamento 

como para análise estatística e disponibilidade financeira (MANZATO; SANTOS, 

2006). 

 A seleção dos dados, de acordo com Manzato e Santos (2006), verifica se as 

informações obtidas estão exatas e, caso seja detectada falha ou discrepância, é 

imprescindível que se confira se houve alguma inabilidade do pesquisador ou algum 

tipo de lapso. Se for necessário, deve-se retornar ao local da pesquisa e aplicar 
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novamente os instrumentos adotados, com finalidade de corrigir o que foi obtido, ou 

seja, qualquer tipo de distorção que houve na coleta de dados. Nesta pesquisa, foi 

aplicado um mesmo modelo de questionário para os três grupos de respondentes 

(diretores, professores regentes e professores de apoio). Após a coleta dos dados foi 

feito o agrupamento dos questionários, separando por escolas e depois por função de 

cada participante. Feito isso, realizou-se o tratamento dos dados coletados, por meio da 

tabulação e análise das informações coletadas. 

Enfim, todas as informações obtidas foram devidamente organizadas para então 

se proceder à categorização. Manzato e Santos (2006, p.14) pontuam que “a 

categorização dos dados realiza-se mediante um sistema de codificação. A codificação 

ou transformação dos dados em símbolos facilita a contagem e tabulação dos resultados 

obtidos”.  

 A análise do dados colaborou para a compreensão do contexto pesquisado. 

Segundo Campos (2004), a análise de dados é compreendida como um conjunto de 

técnicas de pesquisa cujo objetivo é a busca do sentido ou dos sentidos de um 

documento e 

consiste de extrair sentido dos dados de texto e imagem. Envolve preparar os 

dados para análise, conduzir análises diferentes, aprofundar-se cada vez mais 
no entendimento dos dados, fazer representação dos dados e fazer uma 

interpretação do significado mais amplo dos dados (CRESWELL, 2007, p. 

194).  

 

Além dos instrumentos metodológicos citados, recorremos à análise conteúdo 

neste estudo. Para Moraes (1999, p. 32) 

constitui uma metodologia de pesquisa usada para descrever e interpretar o 

conteúdo de toda classe de documentos e textos. Essa análise, conduzindo a 

descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, ajuda a reinterpretar as 

mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados num nível que 

vai além de uma leitura comum. 

 

A análise de conteúdo facilitou selecionar os conceitos extraídos das respostas 

de cada participante para compreender os dados coletados durante esta pesquisa, bem 

como permitiu expor e analisar os resultados encontrados. A análise desenvolvida foi do 

tipo descritiva que, segundo Gil (2002), tem como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de 

relações entre variáveis. 

 Os resultados encontrados permitiram selecionar as informações e expô-las por 

meio de categorias. A categorização, conforme os estudos de Gil (2002), “consiste na 



84 
 

organização dos dados de forma que o pesquisador consiga tomar decisões e tirar 

conclusões a partir deles. Isso requer a construção de um conjunto de categorias 

descritivas, que podem ser fundamentadas no referencial teórico da pesquisa”. Diante 

disso, os dados foram analisados e organizados a partir destas categorias, sob a luz do 

referencial teórico selecionado e apresentado na dissertação.  

 A seguir, pode-se observar a caracterização dos respondentes desta pesquisa, 

para que se conheça melhor os envolvidos, a partir das informações e de suas 

características profissionais. 

 

3.3 Caracterizando as respondentes da pesquisa 

 

O primeiro contato nas escolas foi com as diretoras, depois com as professoras 

regentes e as professoras de apoio. Participaram desta pesquisa apenas pessoas do sexo 

feminino. Embora a profissão do pedagogo seja bem abrangente, com professores de 

ambos os sexos, nas seis escolas investigadas as respondentes eram mulheres. Por este 

motivo, na dissertação será utilizada a palavra no feminino (professora/as). 

 Foi apresentada às respondentes a proposta desta pesquisa e os objetivos a 

serem alcançados. Além deste primeiro diálogo, foi necessário apresentar-lhes um 

documento intitulado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O TCLE é 

constituinte de uma pesquisa, sendo o documento que garante às participantes seus 

direitos e resguarda os aspectos éticos de um projeto de pesquisa. 

Cada participante respondeu a um questionário com perguntas abertas e 

fechadas, contendo o total de onze perguntas, sendo algumas destas perguntas de 

múltipla escolha e outras com a necessidade de justificativa da opinião. No entanto, 

alguns optaram por não participar, alegando não ter conhecimento do objeto de 

pesquisa. Como a pesquisa de campo ocorreu nos meses de agosto e setembro de 2019, 

não foi possível observar a aplicação da Prova Brasil nas escolas selecionadas, visto que 

o período de aplicação da avaliação se deu nos meses seguintes à pesquisa de campo. 

Durante a pesquisa foram contatados dezoito respondentes, dentre os quais 

apenas quatorze responderam o questionário (Apêndice A). Na primeira parte do 

instrumento utilizado foram solicitadas algumas informações, tais como nome da 

informante, formação acadêmica, cargo/função tempo de experiência no serviço 

público, vínculo empregatício, e-mail e telefone, entretanto algumas preferiram não se 

identificar e nem repassar informações pessoais. O quadro a seguir mostra como foram 
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caracterizadas as respondentes desta pesquisa, apontando sua formação inicial, cargo e 

função que exercem na escola, tempo de experiência no serviço público e vínculo com o 

município. Nesta pesquisa, elas foram agrupadas em três perfis profissionais que, no 

quadro, são representados da seguinte forma: diretora (D), professora regente (PR) e 

professora de apoio (PA). Para não expor os nomes das escolas pesquisadas, conforme 

mencionado anteriormente, foram atribuídos nomes fictícios (E1 a E6) e, 

consequentemente, o número à frente dos nomes das participantes contém o número da 

sua respectiva escola (por exemplo, PR1 significa professor regente da escola 1). Com 

esta forma de agrupamento torna-se fácil para o pesquisador identificar o lócus de 

pesquisa selecionado, além de possibilitar um melhor entendimento dos dados 

apresentados. 

 

Quadro 3 - Caracterização das respondentes da pesquisa 

 
NOME Da 

RESPONDENTE 
FORMAÇÃO CARGO / 

FUNÇÃO 
TEMPO DE 

EXPERIÊNCIA 

NO SERVIÇO 

PÚBLICO 

TEMPO DE 

EXPERIÊNCIA 

NA ATUAL 

FUNÇÃO 

VÍNCULO 

D1 Licenciatura 

em pedagogia 
Diretora 21 anos 7 anos Efetivo 

PA1 Licenciatura 

em pedagogia 
Professora 

de apoio 
4 anos 5 meses Contrato 

temporário 
PR 1 Licenciatura 

em pedagogia 
Professora 

regente 
5 anos 5 anos Efetivo 

D2 Licenciatura 

em pedagogia 
Diretora Mais de 30 anos 3 anos Efetivo 

PA2 Licenciatura 

em pedagogia 
Professora 

de apoio 
32 anos 4 anos Efetivo 

PR 2 Licenciatura 

em pedagogia 
Professora 

regente 
33 anos 33 anos Efetivo 

D3 Licenciatura 

em Letras 

português 

Diretora 20 anos 2 anos Efetivo 

PA 3 Licenciatura 

em história 

Professora 

de apoio 

2 anos 2 anos Contrato 

temporário 

D 4 Licenciatura 

em pedagogia 
Diretora 

 

28 anos 2 anos Efetivo 

PR 4 Licenciatura 

em pedagogia 

Professora 

regente 

5 anos 

 

5 anos Contrato 

temporário 

DR 5 Licenciatura 

em pedagogia 

Diretora 24 anos 

 

2 anos Efetivo 

PR 5 Licenciatura 

em pedagogia 

Professora 

regente 

9 anos 

 

9 anos Efetivo 

D 6 Licenciatura 
em Letras 

português 

Diretora 26 anos 
 

8 anos Efetivo 

PA 6 Licenciatura 

em pedagogia 

Professora 

de apoio 

22 anos 1 ano Efetivo 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Percebe-se que as diretoras têm muitos anos de serviço público, todas acima de 

vinte anos de experiência. As professoras regentes e de apoio variam entre pouco e 

muito tempo de trabalho: apenas uma professora regente e duas de apoio têm mais de 

vinte anos de profissão. No que se refere ao vínculo empregatício, apenas três têm 

contrato temporário: duas professoras de apoio e uma regente.  

Após a aplicação do questionário e tabulação dos dados, foram verificadas 

algumas fragilidades nos resultados obtidos e foi preciso adotar um novo instrumento: a 

entrevista com os alunos matriculados nas escolas selecionadas e que têm NEE, 

juntamente com um responsável (Apêndice B). Diante disso, foi preciso retornar às 

escolas municipais pesquisadas, porém os alunos não pertenciam mais à rede municipal 

de ensino pois, com a mudança do ano letivo de 2019 para 2020, os alunos progrediram 

para o 6º ano, ou seja, passaram para as escolas da rede estadual. Foi feita então uma 

nova busca junto à Secretaria Estadual de Educação, mas sem obter êxito, pois os 

alunos ainda não tinha apresentado os laudos para serem cadastrados como alunos com 

NEE nesta rede de ensino. Ainda tentando localizá-los, por meio de novo contato nas 

escolas municipais anteriores, três conseguiram indicar onde seus ex alunos se 

matricularam, e por meio dessa informação foi possível localizá-los na nova instituição.  

Foram encontrados, portanto, quatro alunos com NEE, mas apenas três, junto 

com seus responsáveis, realizaram a entrevista. Uma responsável pelo aluno se negou a 

participar da pesquisa e apresentou a justificativa de que não tem muito conhecimento 

deste assunto envolvendo as avaliações externas aplicadas na escola em que seu filho 

estuda. 

O quadro a seguir mostra as características dos alunos que participaram da 

entrevista, contendo seus responsáveis legais, a deficiência e a escola onde estudou. 

Todos os alunos são do sexo masculino. 

 

Quadro 4 - Caracterização das participantes da entrevista  

 

ALUNO RESPONSÁVEL DEFICIÊNCIA ESCOLA 

A3 Mãe Transtorno do espectro autista (TEA)  

E3 

A6 Mãe Transtorno do Déficit de Atenção com 

Hiperatividade (TDAH)  

 

E6 

A4 Mãe Transtorno do espectro autista (TEA)  E4 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Os alunos têm autismo (TEA) e TDAH, portanto, foi essencial a participação de 

suas mães para obtenção das respostas necessárias à complementação da coleta de dados 

desta pesquisa. Eles pouco se manifestaram e, portanto, as perguntas foram respondidas 

integralmente pelas mães.  

 

3.4 A percepção das respondentes sobre as NEE e as avaliações 

 

Na aplicação do questionário, foi perguntado se as políticas de avaliação da 

educação básica9 influenciam no funcionamento da escola em que atuam: onze 

participantes disseram que sim e três responderam que não. A concepção afirmativa das 

respondentes sobre a influência das políticas de avaliação da educação básica nas 

escolas em que atuam pôde ser entendida nas respostas das participantes: 

 

Sim, porque através delas conseguimos verificar e diagnosticar o que pode 

ser melhorado (D1). 

Sim, qualquer tipo de avaliação influencia para refletirmos sobre nossas 

práticas (PR1). 

Sim, a escola faz parte do sistema educacional (D2). 

Sim, os alunos especiais são acompanhados pelo professor durante a 

avaliação (PR2). 

Sim, porque as políticas de avaliação veem o foco da aprendizagem nos 

alunos (D3). 

Sim, porque apontam melhores condições de estudos para o aluno e 
melhorias para a escola também (PA3). 

Sim, são as políticas públicas que direcionam as matrizes das instituições de 

ensino (D4). 

Sim, todos os tipos de avaliação influenciam de modo geral (PR4). 

Sim, são através delas [políticas de avaliação] que as instituições de ensino 

recebem verbas e incentivo oriundos do governo federal (D6). 

Sim, a avaliação da educação básica mostra o que pode ser melhorado diante 

dos resultados obtidos, além de fornecer informações e dados à instituição 

escolar para que se façam os ajustes necessários (PA6). 

 

Dentre as três que responderam de forma negativa, PA1 não justificou sua 

resposta, e outra respondeu que “não, porque não depende dos resultados para que 

funcione de forma adequada” (PA2). 

                                                             
9 Ao referirmos às políticas de avaliação para a educação básica, incluímos todas utilizadas pelo governo 

para monitorar a qualidade da educação nas escolas públicas, tais como Ideb, Saeb, Prova Brasil, Anresc, 

ANA e Aneb. 
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Ao direcionar esta pergunta aos alunos e suas responsáveis, as três mães 

afirmaram que as políticas de avaliação externa contribuem para o desenvolvimento de 

seus filhos com deficiência no sentido de melhorar a escrita e a leitura. 

Foi questionado como se percebe a importância do Ideb enquanto política de 

avaliação nas escolas e as quatorze participantes disseram que percebem de forma 

positiva, e dez justificaram sua resposta. 

 
É através deste monitoramento que iremos estabelecer metas para melhorias 

do ensino (D1).  

Pois poderá verificar o desempenho e rendimento de aprendizagem dos 

alunos (PA1). 

É uma forma de monitorar a qualidade do ensino e a aprendizagem dos 

alunos de maneira a estabelecer metas de melhoria e crescimento (PR1).  

Vejo como positiva, porque desperta nos docentes o desejo de aumentar a 
nota do Ideb das escolas (D2). 

Serve como incentivo para a realização do trabalho (PA2).  

Percebo a importância do Ideb pois ele mostra o nível de conhecimento dos 

alunos da escola (PR2). 

Sim, pois ajuda melhorar o aprendizado e o funcionamento da escola e buscar 

melhorias para a escola (PA3). 

Faz com que o professor tenha mais interesse para fortalecer o aprendizado 

do aluno (D3). 

É um mecanismo que propicia verificar o nível de aprendizagem da 

instituição” (D4). 

Por ser um meio de saber a qualidade de cada instituição (PR4). 
Motivam cada vez mais os professores a buscarem novas metodologias. 

Despertam nas crianças interesses e espírito de competitividade, assim eles 

são motivados a aprender mais (D6). 

O Ideb além de medir como está a qualidade do ensino proporciona, além de 

números, o que pode ser melhorado através dos resultados obtidos (PA6).  

 

 

Em relação à Prova Brasil, perguntou-se como ocorre o processo de realização 

da avaliação antes e durante a aplicação da prova. Todas as quatorze participantes 

responderam à questão.  

 

Os alunos são conscientizados da importância da Prova Brasil, sua finalidade 

e sua contribuição para a aprendizagem dos mesmos. É aplicada de acordo 

com as normas estabelecidas pelo governo (D1). 

Os alunos levam para a casa uma apostila para realizar atividades extras, as 

aulas do professor são reforçadas e de acordo com a matriz de habilidade 
(PA1). 

Antes das provas os professores participam de cursos para capacitar e 

orientar os alunos sobre as provas. Esse ano os alunos receberam um caderno 

de atividades elaborado pela secretaria de educação para avaliá-los nesse 

processo (PR1). 

O processo de aplicação ocorreu de acordo com as orientações dadas pelo 

MEC e sob orientação do aplicador externo (D2).  

Trabalha-se [o conteúdo] de modo a preparar bem os alunos (PA2). 

Antes da Prova Brasil as professoras fazem um curso e são oferecidas 

apostilas com atividades atendendo aos descritores e a aplicação é feita pelos 
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professores do estado sendo que o professor titular fica fora da sala 

respondendo um questionário com 100 questões (PR2).  

São feitas avaliação em sala e revisão antes da prova e também ocorre de 

forma individual com os alunos especiais (PA3). 

A professora trabalha atividades relacionadas ao conteúdo e depois aplica as 

avaliações (D3). 

Através de estudos contínuos sistematizados, vídeos aulas, as avaliações são 

aplicadas por professores enviados para este fim e nós somos o suporte no 
que se refere a disciplinas e informações necessárias (D4).  

Durante o ano de Prova Brasil, trabalhamos os conteúdos com os alunos e 

sistematizados através de vídeos aulas, atividades diversificadas preparadas 

para a prova (PR4). 

O trabalho é desenvolvido desde o início do ano com atividades em forma de 

simulado (D5). 

É feito todo um trabalho de preparação com os alunos, simulados, apostilas 

para prepararmos os alunos, e assim eles conseguem responder a avaliação 

(PR5). 

Os professores e coordenadores recebem formação da secretaria, depois 

desenvolvem com seus alunos atividades relacionadas” (PA6) os alunos são 
orientados individualmente (D6). 

 

As respostas apontaram que a maioria das escolas pesquisadas realiza simulados 

como forma de revisar os conteúdos aplicados aos alunos e isso ocorre de forma 

individual com os alunos com NEE.  

Ainda sobre a Prova Brasil, a pesquisa procurou saber sobre condições de 

realização da prova, se há tempo adicional para os alunos com NEE, quais conteúdos 

são apresentados na avaliação, se há algum tipo de preparação dos alunos, enfim, foi 

questionado como ocorre a realização desta avaliação entre os alunos que apresentam 

NEE. Nesta pergunta, obteve-se quatorze respostas. Observou-se que os alunos que têm 

NEE recebem um atendimento diferenciado durante a realização da prova, pois tem um 

profissional de apoio que os acompanham em todo o momento da prova.  

 

O processo é orientado a ser aplicado igual para todos, somente aqueles 

alunos com NEE têm a ajuda de profissional de apoio, recebem 

acompanhamento deste profissional dentro da sala juntamente com outros 

alunos (D2). 

Os alunos com necessidades educativas especiais (NEE) geralmente têm o 
apoio que o acompanha o ano todo nas atividades, juntamente com o 

professor. No dia da avaliação, outra pessoa o auxilia e ele consegue fazer de 

acordo com suas possibilidades (D5). 

Todos participam das atividades. Quando não conseguem acompanhar 

recebem atividades adaptadas. Durante a prova eles recebem um aplicador 

para auxiliá-los conforme suas necessidades (D6). 

 

 

Ao abordar as habilidades específicas que os alunos com NEE precisam para 

realizar a Prova Brasil, doze participantes deram respostas e dois não. Das respostas 

dadas, pode-se destacar:  
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As habilidades são as mesmas. Não é fornecida à escola uma prova Brasil 

flexibilizada para os alunos com NEE (D1). 

Leitura e compreensão da prova, resolução do raciocínio lógico de acordo 

com sua competência, mas sempre com um professor de apoio (D4). 

Leitura e compreensão, resolução de cálculos e etc., depende das 

especificidades de cada aluno (PR4). 

Leitura, escrita, interpretação de texto. Desenvolver práticas de leituras, na 

verdade ele deve ter todas as habilidades necessárias dos demais alunos (D6). 

Terem um mínimo de conhecimento dos conteúdos (P6).  

 

O quadro a seguir demonstra os dados obtidos sobre a sexta pergunta do 

questionário aplicado às respondentes, com seis questionamentos que envolvem os 

alunos com NEE. 

 

Quadro 5 - Em relação aos alunos com algum tipo de NEE assinale a coluna que 

contém a sua resposta 
PERGUNTA SIM NÃO 

Esta escola incentiva e apoia a participação dos alunos com NEE na Prova 

Brasil? 

14 
 

Em relação ao censo escolar, os alunos com NEE são computados 

numericamente como os outros alunos da escola, no que se refere ao fluxo e 

à taxa de aprovação? 

14 
 

No caso de haver algum aluno com baixa visão ou cegueira, esta escola 

solicita provas adaptadas (provas ampliadas ou Braile) para eles? 

14 
 

Ao participarem das avaliações que compõem o Ideb, esta escola oferece 

tempo adicional para alunos com NEE? 

13 1 

A aprendizagem dos alunos com NEE nas aulas é condizente com os 

conteúdos apresentados na Prova Brasil de forma a avaliar seu 

desempenho? 

11 3 

Existe algum tipo de dificuldade na preparação dos alunos com NEE e 

aplicação da Prova Brasil para eles? 

14 
 

 Fonte: dados da pesquisa. 

  

A totalidade das participantes da pesquisa respondeu que a escola em que atua 

incentiva e apoia a participação dos alunos com NEE na Prova Brasil. Todas as 

respondentes afirmaram que, em relação ao censo escolar, os alunos com NEE são 

computados numericamente como os outros alunos da escola, no que se refere ao fluxo 

e à taxa de aprovação. Outro questionamento respondido de forma unânime foi sobre as 

provas adaptadas para alunos com baixa visão, sobre essa pergunta todas disseram que a 

escola em que atuam solicita provas ampliadas para seus alunos com baixa visão. 
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Percebe-se que algumas respostas são contraditórias como, por exemplo, sobre o 

tempo adicional para os alunos com NEE participarem das avaliações. Esse tempo 

adicional é previsto pela lei n. 4.317, conforme mencionado, mas uma participante 

afirmou que o tempo não é ofertado. Os outros treze, no entanto, confirmam o 

cumprimento desta lei. Esta informação foi reiterada por meio da entrevista com os 

alunos e suas responsáveis, visto que todos disseram que o tempo adicional é 

disponibilizado, mas não precisou ser utilizado. 

As perguntas que apresentaram respostas diferentes, algumas tiveram 

justificativa por partes das respondentes: 

 

Em alguns casos sim como já foi dito anteriormente, depende do grau de 
deficiência que o aluno possui. Nossa instituição possui vários e diferentes 

alunos com NEE. Alguns realizam [a Prova Brasil] com facilidade e outros 

não (D1). 

Depende muito do grau de dificuldade deste aluno às vezes o aluno não 

conseguira responder a questão, pois pode estar bem complexa (PA1). 

Os alunos recebem apoio e incentivo pedagógico da escola na hora da prova 

(PA3). 

 

Ainda sobre os alunos com NEE foram levantadas algumas alternativas 

envolvendo o preparo destes alunos para participarem do Ideb. Foram citados: aulas no 

contra turno, reforço, atendimento individualizado com o professor de Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), atendimento individualizado com o professor de sala 

de aula e orientações de atividades para fazer em casa, com ajuda da família, conforme 

apresentado no quadro a seguir. 

 

Quadro 6 - Como acontece a preparação dos alunos com NEE nesta instituição de 

ensino para participar do Ideb? 

PERGUNTAS SIM NÃO 

Aulas de reforço em turma 14 

 

Atendimento individualizado com o professor de Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) 

14 

 

Atendimento individualizado com o professor de sala de aula 14 

 

Orientações de atividades para fazer em casa, com ajuda da família 11 3 

       Fonte: dados da pesquisa. 
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. 

 Novamente percebe-se a existência de contradição, quando onze afirmam haver 

atividades para casa e três disseram que raramente os professores encaminham este tipo 

de atividade para ser feito com a família.  

Quando foi perguntado como os alunos com NEE são orientados a proceder em 

relação aos conteúdos ministrados pelo professor em sala de aula durante o período 

letivo, tendo em vista que em alguns casos esses alunos não possuem as competências e 

habilidades para resolver os conteúdos aplicados nas avaliações, obteve-se as seguintes 

respostas: 

 

No decorrer das aulas o professor busca sempre metodologias que possam 

atender ao máximo esses alunos. Porém, nas provas do governo, elas não são 

adaptadas (flexibilizadas), então a criança com NEE realiza de acordo com o 

que é possível a ela (D1). 

É uma questão um tanto difícil, pois as avaliações são iguais para todos e 

assim os alunos com NEE, não conseguem realizar com êxito (D2).  

Orienta os alunos a resolverem à sua maneira (PA2).  

A grande maioria das questões dentro das habilidades os alunos não 
dominam devido ao comprometimento cognitivo (PR2). 

São avaliados de acordo com sua competência, obedecendo a dificuldade de 

cada aluno (PR4).  

É feita uma justificativa (D3).  

Na verdade não recebem orientação específica. Fazem a avaliação e são 

orientados como os demais alunos (D6). 

 

 

Foi questionado se os familiares dos alunos com NEE são informados sobre os 

dias das avaliações que compõem o Ideb, apenas uma diretora (D5) respondeu que não e 

as outras treze participantes afirmaram que os familiares são informados. 

 

A comunicação é realizada através de bilhete impresso enviado para a família 

(D2). 

Por meio de reuniões de pais e mestres e via bilhete na agenda da criança 
(D1). 

Através de bilhete, reunião e a coordenação liga informando seus 

responsáveis (D6). 

Recados escritos na agenda, em alguns casos por meio de conversa pessoal 

(PA2). 

 

 

Durante a entrevista realizada com as responsáveis pelos alunos, todas 

afirmaram que são informadas sobre a realização da Prova Brasil, por meio de bilhetes 

encaminhados a eles. 

Sobre a participação dos alunos com NEE nas avaliações que compõem o Ideb, 

oito justificaram suas respostas: 
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Em avaliações externas não temos autonomia para adaptá-las. Porém, nas 

nossas avaliações internas, procuramos flexibilizá-las quando necessário 

(D1).  

Não. Os mesmos [alunos com NEE] representam mais um, pois as avaliações 

externas não têm visão e preparação para alunos com NEE (D2).  

Totalmente efetiva não, pois alguns alunos encontram dificuldade em 

responder algumas questões (D3). 

Estes alunos [alunos com NEE] fazem a prova com mais tempo de duração, 

para assimilar melhor as perguntas (PA3). 

Participam sim, mas com acompanhamento do professor de apoio (D4).  
Sim. Quando o aluno comparece [vai para a escola no dia da avaliação] e 

consegue realizar a prova (PR4).  

Sim, no entanto, é especificado ser portador de NEE (D6).  

Todos são contados e suas notas computadas como as dos demais (PA6). 

 

Foi solicitado para cada respondente fazer uma breve consideração sobre a 

participação (ou não) dos alunos com NEE nas avaliações que compõem o Ideb, porém 

apenas seis das quatorze fizeram alguma observação. 

 

Precisam aplicar mais atividades de reforço de acordo com atividades da sala 

de aula e também pensando nos alunos especiais pois estes possuem maior 

grau de dificuldade (PA3).  

Os alunos mostram mais interessados quando se trabalha o conceito com eles. 

Acredito que as avaliações dos alunos com NEE deveriam ser diferenciada 

(D3). 
No meu ponto de vista as avaliações para os alunos com necessidades 

especiais deveriam ser diferenciadas. Para mim não é discriminação, mas 

reconhecer as suas habilidades e competências (D4). 

Não sou contra os alunos com NEE participarem da prova. Só que assim 

como temos que flexibilizar as atividades desses alunos para atendê-los, a 

Prova Brasil também deveria ser flexibilizada de acordo a especificidade de 

cada aluno (PR4). 

Penso que a educação é para todos, não deveria haver diferenças, porém em 

situações como avaliação do Ideb exclui a criança com NEE. A prova traz as 

mesmas questões, não há diferença na linguagem e não há adaptação precisa 

para essas crianças (D6). 

 Acredito que a avaliação do Ideb visa padronizar o ensino de forma 
antidemocrática pois não é oferecida qualidade igualitária a todos os alunos 

com NEE (PA6). 

 

Nota-se que a maioria das respondentes opinou sobre a necessidade de adaptação 

da Prova Brasil. Com esses argumentos é possível perceber que tanto as diretoras 

quanto as professoras regentes e de apoio têm se preocupado com as questões de 

flexibilização da Prova Brasil para o público da educação inclusiva. 

Ao analisar as respostas das participantes de cada escola investigada, percebe-se 

que na escola E1 há uma certa contradição entre as repostas de D1 e PR1: D1 respondeu 

que os alunos com NEE participam em partes da Prova Brasil devido a falta de 

adaptação das avaliações; e PR1 afirmou que os alunos participam, sim, da Prova 
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Brasil, porém não justificou sua afirmação. Na escola E2, constatou-se três contradições 

entre as respondentes: D2 afirmou que os alunos com NEE não participam da Prova 

Brasil, como pode ser visto em sua justificativa apresentada anteriormente; P2 disse que 

os alunos participam em partes, devido não haver adaptação da avaliação para os alunos 

com NEE; e PR2 respondeu que sim, todos os alunos participam da Prova Brasil. Em 

outra escola, E3, também houve duas contradições nas respostas coletadas: D3 

respondeu que os alunos com NEE participam em partes, devido as dificuldades 

encontradas pela maioria destes alunos; e PA3 afirmou que os alunos com NEE 

participam sim, da avaliação, porém, precisam utilizar todo o tempo de duração da 

prova pois precisam analisar melhor as perguntas. Na escola E4 detectou-se duas 

contradições entre as respondentes: D4 afirmou que os alunos participam, porém com 

ajuda do professor de apoio; e PR4 afirmou que os alunos participam em partes, quando 

comparecem e conseguem responder. Na escola E5 houve contradição, porém sem 

justificativa, neste caso, observou-se que PR5 afirmou que sim, e D5 assinalou que os 

alunos participam em partes da Prova Brasil. A escola E6 foi a única que não apresentou 

contradição entre respostas, neste sentido, as duas respondentes afirmaram que sim, os 

alunos com NEE participam da Prova Brasil. 

 Por meio das respostas obtidas, pode-se inferir que as escolas têm tentado seguir 

as orientações para aplicação da Prova Brasil aos alunos com NEE, mas nem sempre 

este objetivo tem sido atingido. 

 

3.5 Constituindo as categorias de análise 

 

As informações coletadas com a aplicação do questionário e sua tabulação e 

análise permitiram perceber duas categorias de análise, que emergiram da realidade 

investigada. Essa categorização permitiu agrupar as concepções de cada respondente 

desta pesquisa no que diz respeito às políticas de avaliação da educação básica e a 

participação dos alunos com NEE no Ideb. Desta forma, as categorias de análise se 

constituíram em dois blocos que, de certa forma, respondem aos objetivos específicos 

desta pesquisa: a participação dos alunos com NEE nas avaliações do Ideb; e a 

preparação dos alunos com NEE para participarem da Prova Brasil.  

Analisando a interferência desta pesquisa para o campo educacional, 

compreende-se que a análise exploratória sobre o Ideb tem registrado dados sobre a 

educação no país. Este modelo de investigação pode refletir positivamente no processo 



95 
 

de formação docente, no sentido de ampliar a visão que se tem dos aspectos positivos e 

negativos das política educacionais, bem como colaborar para se pensar na educação 

ofertada nas escolas públicas do Brasil. No entanto, não se pode afirmar que isso, por si 

só, permite aferir a qualidade da educação brasileira. E ainda pode-se questionar que, se 

este fosse um formato eficiente de avaliação, não haveria necessidade das escolas se 

adaptarem e fazerem a preparação dos alunos para a participação nas provas, tanto os 

alunos com NEE quanto os demais. O ensino ofertado nas escolas deveria ser suficiente 

para que os alunos realizassem as avaliações em larga escala, assim como fazem as 

avaliações cotidianas.    

Não é possível entender a necessidade de preparação do aluno com NEE para 

participarem das avaliações em larga escala, visto que as provas aplicadas deveriam ser 

apenas para aferição dos conteúdos vistos e aprendidos no ambiente escolar. O que 

existe é uma avaliação sistêmica e universal que desconsidera as particularidades de 

cada escola. Introduz e induz uma competição entre elas. O Ideb fixado na porta de cada 

escola como publicidade e oferta de bons serviços. Promessa de qualidade, ... Tudo 

aquilo que se discutir nos capítulos anteriores.  

 

3.6 Análise dos dados coletados 

 

Após a pesquisa de campo para levantamento dos dados deste estudo, é chegado 

o momento de partir para o tratamento de todos esses dados coletados por meio do 

questionário e da entrevista realizada com as participantes.  

 

3.6.1 Participação dos alunos com NEE nas avaliações do Ideb  

 

O primeiro questionamento foi se as políticas de avaliação da educação básica 

influenciam no funcionamento da escola. De acordo com D1, “sim, porque através das 

políticas de avaliação conseguimos verificar e diagnosticar o que precisa ser 

melhorado”. 

Com esta resposta, pode-se analisar que os resultados obtidos com as avaliações 

externas do Ideb e seus resultados contribuem com as escolas no sentido de levar as 

equipes gestoras a lançarem o olhar e terem conhecimento da “realidade” voltada para o 

desenvolvimento e à implantação das políticas na escola. Com isso, as escolas podem 
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levantar ações objetivando alcançar as metas estipuladas nos resultados estabelecidos 

para as próximas avaliações. 

Uma das respondentes (D6) observou que as avaliações em larga escala 

contribuem com o financiamento e recebimento de verbas para a escola onde atua. Ao 

dar a sua opinião, ela afirma que “é através das avaliações que a instituição recebe suas 

verbas, investimentos e outros incentivos oriundos do governo federal” (D6). De acordo 

com Kalam (2011, p. 77), “o Ideb se efetiva como instrumento de avaliação 

padronizada, que classifica as escolas de acordo com seu desempenho e, a partir do 

resultado, acena com repasse de recursos voluntários”. 

Outra respondente focou na prática docente, afirmando que “qualquer tipo de 

avaliação serve para refletirmos sobre nossa prática” (PR1). 

Sobre as matrizes de referência10, D4 informou que “são as políticas públicas 

que direcionam as matrizes das instituições de ensino”. 

Ainda sobre as políticas de avaliação, uma das respondentes (PA1) afirmou que 

não acredita que estas políticas não influenciam no funcionamento da escola que atuam. 

Em sua linha de raciocínio, PA2 disse que “não, porque não depende dos resultados 

para que funcione de forma adequada”. 

Em meio a todo este discurso envolvendo a influência das políticas de avaliação 

na educação básica, é possível fazer um recorte sobre a sua importância no 

funcionamento das instituições e na erradicação do fracasso escolar.  

Buscou-se identificar a percepção de cada uma sobre a importância do Ideb 

como política de avaliação da educação básica. A maioria das participantes entende o 

Ideb como sendo um mecanismo positivo para as instituições de ensino. A resposta de 

uma diretora destaca que “o Ideb motiva os professores a estarem sempre buscando 

novas metodologias em suas aulas e também cria um espírito de competitividade entre 

os alunos” (D2). Os efeitos da motivação na escola, especificamente no trabalho do 

professor em contato com os alunos, é comentado por Moreira (2014, p. 17): “esse grau 

de motivação promove no aprendiz um nível moderado de excitação (suscitando 

emoções positivas) e o desafia para aprender usando atividades nas quais precisa 

dispender tempo e energia para resolvê-la, engajando-se na atividade proposta”.   

                                                             
10O termo matriz de referência é utilizado especificamente no contexto das avaliações em larga escala 

para indicar habilidades a serem avaliadas em cada etapa da escolarização e orientar a elaboração de itens 

de testes e provas, bem como a construção de escalas de proficiência que definem o que e o quanto o 

aluno realiza no contexto da avaliação. Para maiores informações sobres as matrizes de referência, buscar 

em: http://inep.gov.br/matrizes-de-referencia1. 

http://inep.gov.br/matrizes-de-referencia1
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Outras respondentes assinalaram de forma positiva: “motivam cada vez mais os 

professores a buscarem novas metodologias. Despertam nas crianças interesses e 

espírito de competitividade, assim eles são motivados a aprender mais” (D6). Na 

opinião de PA6, “o Ideb, além de medir como está a qualidade do ensino, proporciona, 

além de números, o que pode ser melhorado através dos resultados obtidos”. D4 

respondeu que “é um mecanismo que propicia verificar o nível de aprendizagem da 

instituição”. Outra diretora (D1) também afirmou que “é através deste monitoramento 

que estabeleceremos metas para melhoria do ensino” (D 1). Outras participantes da 

pesquisa, PA6, PA1 e PR1, afirmaram que o Ideb serve como ferramenta de verificação 

da aprendizagem. 

Em relação às avaliações que constituem o Ideb nota-se, portanto, que a maioria 

das participantes da investigação realizada acredita que tais avaliações são importantes 

para melhorar o aprendizado dos alunos. Isso vai ao encontro do que Luckesi (2002) 

pontua, ao afirmar que por meio da avaliação em larga escala torna-se possível alcançar 

resultados positivos, seja na aprendizagem ou nas políticas públicas. No entanto, 

nenhuma das respondentes considerou as avaliações enquanto processo. O viés 

quantitativo prevalece em detrimento do qualitativo 

Refletindo um pouco mais sobre o público alvo da educação especial 

matriculado nas escolas investigadas, nota-se que todas as respondentes incentivam e 

apoiam a participação dos alunos com NEE na Prova Brasil. Em relação às notas e 

médias alcançadas pelos alunos com NEE, todas afirmaram que as médias são 

computadas numericamente com os outros alunos da escola, no que se refere ao fluxo e 

à taxa de aprovação. 

Quando foi perguntado sobre provas adaptadas para alunos com deficiência 

visual, todas as quatorze respondentes afirmaram que a escola recebe provas adaptadas, 

porém já foi mencionado anteriormente por quatro participantes, PA2, PR3, D1 e D2, 

que as escolas não recebem provas diferentes para atender às necessidades dos alunos 

com NEE. Nota-se, portanto, certa incoerência no que se refere à adaptação dessas 

provas. 

Sobre o tempo adicional para os alunos com NEE realizarem a Prova Brasil, 

apenas uma respondeu que a escola em que atua não disponibiliza esse tempo extra. 

Vale ressaltar que todo aluno com qualquer NEE tem por direito de usufruir uma hora 

adicional no tempo de realização da prova, assim como prevê a lei n. 4.317, de 9 de 

abril de 2009, inclusive para preenchimento do cartão-resposta, quando for o caso, se 
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necessário, conforme as características da deficiência. Sobre este questionamento, os 

alunos entrevistados junto à sua responsável, afirmaram que não precisaram fazer uso 

deste tempo adicional para realizarem a Prova Brasil, quando aplicada, mas que foi 

concedido, caso fosse necessário. 

Com essas afirmações, tanto das respondentes do questionário quanto das 

entrevistadas, denota-se que o envolvimento destes alunos durante a Prova Brasil é 

simplesmente para cumprir o direito que esse público tem de ter participação neste tipo 

de avaliação, tendo em vista o grau de dificuldade que eles enfrentam durante a 

realização da avaliação. Neste sentido, destaca-se a necessidade de viabilizar aos alunos 

a utilização do tempo adicional ofertado. 

Com o objetivo de evidenciar como se dá a participação efetiva do público da 

educação inclusiva no Ideb, perguntou-se como os alunos com NEE são orientados a 

proceder em relação aos conteúdos ministrados, tendo em vista que em alguns casos 

eles não possuem as competências e habilidades para resolver os conteúdos aplicados 

nas avaliações. As instituições educativas pesquisadas sempre desenvolvem 

metodologias voltadas a atender as necessidades dos alunos com deficiência. Uma das 

respondentes enfatiza muito esta questão, ao afirmar: “no decorrer das aulas, o professor 

busca sempre metodologias que possam atender ao máximo esses alunos. Porém, as 

provas do governo não são adaptadas (flexibilizadas), então a criança com NEE realiza 

de acordo com o que é possível a ela” (D1). 

No caso da educação especial e das avaliações de larga escala, é importante 

considerar que ainda há uma grande fragilidade por parte do Inep, pois, não foi pensada 

uma maneira efetiva de incluir neste processo os alunos com deficiência.  

 

O ato de adaptação torna-se mais conflituoso quando a intensidade das 

diferenças intelectuais do(s) aluno(s) são mais acentuadas e as indagações de 

como proceder tais adaptações só podem ser respondidas se todo o entorno da 

ação educacional, for avaliado, pensado e estruturado (LEBRE; PAN, 2009, 

p.11). 

 

A participação da família sempre teve uma forte influência no processo 

formativo da criança. Por esta razão, esta pesquisa buscou questionar sobre o 

envolvimento da família em relação à Prova Brasil. Para tanto, buscou-se compreender 

como se dá a relação família e escola em tempos de avaliação em larga escala. Foi 

questionado se os familiares de alunos com NEE matriculados nas escolas pesquisadas 
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eram informados sobre a Prova Brasil. Por meio das respostas coletadas, percebe-se que 

cada escola tem uma forma de manter os familiares dos alunos informados.  

 

Por meio de reuniões de pais e mestres e via bilhete na agenda da criança 

(D1). 

É enviado um bilhete no qual os pais têm que assinar (PA1). 

A comunicação é realizada através de bilhete impresso enviado para a família 

(D2). 

Recados escritos na agenda, em alguns casos por meio de conversa pessoal 

(PA2). 

Bilhetes, informações pessoais e conversas (PR2). 
Através de bilhete colado na agenda dos alunos (PA3). 

Através de reuniões e dois dias antes envia bilhete informativo (D4). 

Através de bilhete e comunicação oral (PR4). 

Avisamos na hora que vem buscar o aluno ou ligamos para os responsáveis 

(PR5). 

Através de bilhete, reuniões e a coordenação liga reforçando seus 

responsáveis (D6). 

Fazemos como em todas as avaliações, é feita através da agenda (PR6). 

 

A participação da família durante o processo de escolarização da criança 

interfere como um impulso para que a escola funcione e cumpra seu papel formativo na 

sociedade. Tendo em vista a importância da relação família e escola, Polonia e Dessen 

(2005, p. 304) fazem a seguinte afirmação: 

 

quando o foco de debate é o papel dos pais na escolarização dos filhos e suas 

implicações para a aprendizagem, na escola, há aspectos a serem ressaltados. 

A família como impulsionadora da produtividade escolar e do 

aproveitamento acadêmico e o distanciamento da família, podendo provocar 

o desinteresse escolar e a desvalorização da educação, especialmente nas 

classes menos favorecidas.  

 

Na sequência, os resultados da pesquisa permitiram responder à pergunta 

norteadora deste estudo, que pretendia verificar de que forma ocorre a participação dos 

alunos com NEE nas escolas, especificamente no que se refere à avaliação para 

obtenção do Ideb.  

 

Em partes – em avaliações externas não temos autonomia para adaptá-las. 

Porém nas nossas avaliações internas procuramos flexibilizá-las, quando 

necessário (D1). 

Em minha opinião os alunos com NEE não participam de forma efetiva pois 
essas avaliações não são adaptadas de forma a atender as habilidades dos 

alunos (D2). 

Em partes – pois nem sempre há adaptações necessárias para cada 

dificuldade apresentada (PA2). 

Totalmente efetiva não, pois alguns encontram dificuldades em responder 

algumas questões (D3). 

Sim. Estes alunos fazem prova com maior tempo de duração, para assimilar 

melhor as perguntas (PA3). 
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Sim, mas com acompanhamento do professor de apoio (D4). 

Sim. Todos são contados e suas notas computadas como as dos demais 

alunos (D6). 

 

Estas questões levantadas demonstram a ruptura da autonomia construída pela 

escola no que se refere à educação especial. Ao se deparar com as avaliações em larga 

escala, a escola se sente incapaz de consolidar-se com o público alvo da educação 

especial, uma vez que as avaliações seguem um modelo único e padronizado que não 

atende aos diversos alunos com diferentes necessidades especiais educativas. Para 

solucionar essa falta de autonomia da educação especial diante das avaliações em larga 

escala, é importante que tenha uma redemocratização no sistema que gerencia as 

avaliações em larga escala no Brasil, e assim, pensar em uma conduta que priorize um 

modelo avaliativo adaptado a cada tipo de aluno com deficiência. A questão da 

autonomia na educação especial está bem clara na Declaração de Salamanca: 

 

administradores locais e diretores de escolas podem ter um papel 

significativo quanto a fazer com que as escolas respondam mais às crianças 

com necessidades educacionais especiais desde que a eles sejam fornecidos a 

devida autonomia e adequado treinamento para que o possam fazê-lo. Eles 

(administradores e diretores) deveriam ser convidados a desenvolver uma 

administração com procedimentos mais flexíveis, a reaplicar recursos 

instrucionais, a diversificar opções de aprendizagem, a mobilizar auxílio 

individual, a oferecer apoio aos alunos experimentando dificuldades e a 

desenvolver relações com pais e comunidades. Uma administração escolar 

bem sucedida depende de um envolvimento ativo e reativo de professores e 

do pessoal e do desenvolvimento de cooperação efetiva e de trabalho em 
grupo no sentido de atender as necessidades dos estudantes (DECLARAÇÃO 

DE SALAMANCA, 1994, p. 9). 

 

 

Não se pode negar que a escola é uma instituição em frequente mudança e que a 

sociedade tem contribuído para tais mudanças. A partir desta evolução, vê-se a 

necessidade de um novo perfil de gestão capaz de gerenciar tanto os alunos com 

necessidades educativas especiais quanto os demais alunos envolvidos no processo 

educativo da escola.  

 

A ampliação da autonomia da escola e a democratização de sua gestão 
constituem, hoje, exigências histórico-sociais. A autonomia e a 

democratização da gestão da escola são demandadas pela própria evolução da 

sociedade. Vivemos em tempos de novas rupturas e de novas configurações. 

A evolução lenta e gradual parece que vem de encontro a seus próprios 

limites. Novas demandas surgem para a gestão escolar, em decorrência da 

necessária autonomia e democratização de sua gestão (WITTMANN, 2000, 

p. 89). 
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Para complementar os dados desta pesquisa, foi solicitado às respondentes para 

fazerem suas considerações sobre a participação ou não dos alunos com NEE nas 

avaliações que compõem o Ideb. As respostas coletadas foram de caráter particular e 

demonstraram opiniões diversas sobre as avaliações em larga escala e sobre o público 

alvo da educação especial, entretanto a maioria opinou que as avaliações deveriam ser 

adaptadas de forma a atender as diversidades de alunos presentes na escola. 

No meu ponto de vista as avaliações para os alunos com necessidades 

especiais deveriam ser diferenciadas, para mim não é discriminação [...] 

acompanhar as suas habilidades competências. Porque mesmo sendo 

acompanhados por um professor de apoio esses alunos devem dar suas 

respostas individuais, e se as avaliações forem de acordo ao seu nível de 

aprendizagem, certeza que o resultado será positivo (D4). 

Não sou contra os alunos com necessidades especiais participarem da prova 

só que assim como temos que flexibilizar as atividades desses alunos para 

atendê-los e a Prova Brasil também deveria ser flexibilizada de acordo com a 
especificidade de cada aluno (PR4). 

 

Neste contexto da educação especial, espera-se um novo modelo de adaptações 

curriculares, e isso é emergente. Portanto, deve-se repensar as práticas inclusivas 

vigentes nas escolas e criar novas ações pedagógicas que atendam às múltiplas 

necessidades dos alunos. O portal do MEC sugere algumas adequações no currículo 

escolar. 

 

Para que alunos com necessidades educacionais especiais possam participar 

integralmente em um ambiente rico de oportunidades educacionais com 

resultados favoráveis, alguns aspectos precisam ser considerados, 

destacando-se entre eles: 

 a preparação e a dedicação da equipe educacional e dos professores;  

 o apoio adequado e recursos especializados, quando forem 

necessários; 

 as adequações curriculares e de acesso ao currículo (BRASIL, 2003, p. 

34). 

 

 

Pensar esses aspectos, deveria ser uma demanda do governo, tendo em vista que 

é apenas o poder público que tem autonomia para gerenciar estas questões pedagógicas 

na escola, uma vez que as instituições educacionais são movidas por uma lógica 

hierárquica. 
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3.6.2  A preparação dos alunos com NEE para participarem da Prova Brasil  

 

No que se concerne ao processo de realização da Prova Brasil antes e durante a 

aplicação das avaliações nas escolas investigadas, percebe-se que cada escola tem uma 

forma diferente de preparar os alunos para este processo. As respondentes ponderaram 

sobre essa preparação. 

 

Os alunos são conscientizados da importância da Prova Brasil11, sua 

finalidade e sua contribuição para aprendizagem dos mesmos. É aplicada de 

acordo com as normas estabelecidas pelo governo (D1). 

Os alunos levam para casa uma apostila para realizar atividades extras, as 
aulas (do professor) são reforçadas de acordo com a matriz de habilidades12 

(PA1). 

Antes das provas os professores participam (durante o ano) de cursos para 

capacitar e orientar os alunos sobre as provas. Esse ano os alunos receberam 

um caderno de atividades elaborado pela secretaria de educação para avaliá-

los nesse processo [de realização das provas] (PR1). 

Através de estudos contínuos e sistematizados e vídeo aulas. As avaliações 

são aplicadas por professores enviados para este fim e nós somos os suportes 

no que se refere às disciplinas [português e matemática avaliadas na Prova 

Brasil] e informações necessárias (D4). 

 

Por mais que as escolas se empenhem em preparar seu alunado para a prova 

Brasil, a preparação nem sempre significa que os alunos tenham uma aprendizagem 

eficaz para que tenham bom êxito nas avaliações em larga escala, como afirma Afonso 

(2005, p. 47): 

 

os modelos de responsabilização adoptados tenderão também acondicionar as 

modalidades de avaliação que servirão para verificar os resultados dos 

sistemas educativos. Assim, por exemplo, a preparação que os alunos 

deverão efectuar, tendo em conta a exigência de uma comprovação bem 

sucedida das suas aquisições acadêmicas e do seu nível de conhecimentos, 

não significa, necessariamente, que essa preparação resulte numa 

aprendizagem real e efectiva. 

 

 

Conforme a citação, a preparação dos alunos visa melhorar seu desempenho e os 

resultados alcançados nas avaliações em larga escala, embora nem sempre isso implique 

em resultados satisfatórios na aprendizagem. No entanto, os dados coletados na 

pesquisa demonstram que esta prática ocorre nas escolas investigadas. Pode-se 

questionar se haveria necessidade de preparação dos alunos para realizar as provas, caso 

                                                             
11As respostas dadas não mencionam como é feita essa conscientização dos alunos. Pode-se inferir que 

talvez isso ocorra no trabalho cotidiano em sala de aula. 
12Essa matriz de habilidade à qual o participante se refere é A Matriz Curricular SOMOS, ela detalha os 

Objetos de Conhecimento estabelecidos pela Base com uma lista de conteúdos e as Habilidades da BNCC 

em habilidades na prática. 
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o processo de ensino e aprendizagem nas escolas fosse efetivo e atendesse ao que se 

espera desta instituição. Por outro lado, os resultados obtidos após uma etapa de 

preparação dos alunos pode se distanciar da verdadeira realidade do contexto 

educacional. 

Em uma das escolas (E5), as respondentes afirmaram que a metodologia 

adotada,  nesta instituição, para preparar os alunos para participarem da Prova Brasil, é 

a aplicação de simulados. 

 

É feito um trabalho de preparação com os alunos. Simulados e apostila para 

prepararmos os alunos e assim elesconseguirem responder a avaliação (PR5). 

O trabalho é desenvolvido desde o início do ano com atividades em forma de 

simulados (D5). 

 

Outro dado apurado nesta pesquisa é a formação que os professores recebem 

para preparar os alunos para a Prova Brasil. Uma das respondentes aponta que: “os 

professores e coordenadores recebem formação da secretaria de educação e depois 

desenvolvem com seus alunos atividades relacionadas (treinamento)” (D6). 

Partindo para uma investigação mais voltada para o público da educação 

especial, foi perguntado como ocorre o processo para a realização da Prova Brasil com 

os alunos que têm NEE. 

 

A prova é aplicada a todos da sala e o aluno com NEE, dependendo da 
necessidade que ele possui, terá um ledor e terá direito até mesmo a fazer a 

prova separadamente, num lugar que ele se concentre melhor ou não, cada 

caso tem suas especificidades (D1). 

O professor de apoio juntamente com um fiscal realizam a prova juntamente 

com este aluno de acordo com a necessidade do mesmo (PA1). 

Nas avaliações que eu participei, existe um ledor para os alunos com 

necessidades especiais que conseguem realizar a prova (PA1). 

O processo é orientado a ser aplicado de forma igual para todos, somente 

aqueles alunos com NEE que têm ajuda de profissional de apoio recebe 

acompanhamento deste professor juntamente dentro da sala com outros 

alunos (D2). 
De forma individual com o profissional de apoio dando suporte (D3). 

São realizadas de forma individual e leitura da prova (PA3). 

O processo ocorre normalmente, porém com o professor de apoio em sala 

separada, distribuído por necessidade especial (D4). 

Eles fazem a prova com a ajuda de um professor de apoio em sala separada 

(PR4).  

Primeiro o aluno especial precisa ser incluído, como ele é amparado por lei e 

tem laudo a escola pede um auxilio (ledor) para ele. No dia da avaliação a 

pessoa faz a leitura para o aluno com necessidade especial (PR5). 

Os alunos com necessidades especiais (NEE) geralmente têm o apoio 

(profissional) que já vai auxiliando o ano todo nas atividades juntamente com 

o professor. No dia da avaliação outra pessoa o auxilia e ele consegue fazer 
de acordo com suas possibilidades (D6). 
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Apenas uma respondente afirmou que “não há diferenciação na forma de 

prepará-los” (PA2). 

Detectou-se que as escolas cumprem o que está previsto para a realização da 

prova por este público, tendo em vista que todos os alunos com NEE são tratados de 

forma diferenciada durante o processo de aplicação da Prova Brasil, com realização de 

provas em salas separadas e com presença do profissional de apoio durante a realização 

das avaliações. As provas são aplicadas para todos os alunos por fiscais que têm esta 

função, desobrigando os professores de sala desta atividade. Nos questionários 

recebidos, as participantes afirmaram que todos os alunos com NEE participam das 

provas. Não foi citado nenhum caso de exclusão. As ações junto aos alunos com NEE, 

na realização das avaliações, coadunam com as atribuições legais sobre o AEE contida 

no artigo 10 da resolução n. 4, de 2 de outubro de 2009, que define que “o projeto 

pedagógico da escola de ensino regular deve institucionalizar a oferta do AEE prevendo 

na sua organização”(BRASIL, 2009, art. 10). O acompanhamento destes alunos é feito 

inclusive na realização das provas de avaliação em larga escala.  

A respeito das habilidades específicas necessárias para os alunos com NEE 

participarem da Prova Brasil, nem todas as profissionais que participaram desta 

pesquisa souberam responder. A diretora da escola E2 foi bem transparente ao afirmar: 

“ainda não tenho conhecimento de habilidades específicas para alunos com NEE, as 

avaliações vêm abordando as habilidades igualitárias para todos os alunos da turma” 

(D2). De certa forma, isso contradiz as afirmações de que não há exclusão dos alunos 

com NEE nas escolas pesquisadas, visto que parece contraditório as participantes da 

pesquisa realizarem a inclusão sem conhecerem as habilidades e necessidades dos 

alunos. 

Em outra instituição escolar, uma das respondentes focou as habilidades dos 

alunos com NEE na leitura e escrita, essenciais ao bom desempenho na prova: “leitura 

escrita interpretação de texto, desenvolver práticas de leitura. Na verdade ele deve ter 

todas as habilidades necessárias dos demais alunos” (D6). 

Diante deste questionamento sobre as habilidades dos alunos com NEE, verifica-

se a importância de compreender essa realidade presente no cotidiano escolar. Neste 

contexto, Fernandes e Viana (2009, p. 307) contribuem: 

 

a sala de aula necessita se consolidar, então, como espaço para a identificação 

e progresso das diversas habilidades humanas. Deve-se considerar a 

multiplicidade de situações em que a inteligência se manifesta, de acordo 
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com as necessidades básicas do estudante, para seu aperfeiçoamento como 

ser humano integral. Nesse contexto, importa assinalar que também a pessoa 

com deficiência pode ser definida em função de suas competências, 

contribuindo, de forma relevante, para a evolução do saber. 

 

O ambiente da sala de aula é o lugar onde o professor se identifica com o aluno e 

passa ter conhecimento do seu perfil, descobrindo as habilidades e também as 

necessidades de cada um. Portanto, espera que todo educador conheça as fragilidades e 

potencialidades de seus educandos, com NEE ou não. 

Sobre as necessidades específicas dos alunos com NEE, duas respondentes 

entenderam que são voltadas para a parte clínica: “o aluno precisa ter laudo médico. 

Todo aluno tendo laudo ou não, tem direito de fazer a avaliação mesmo que ele só 

rabisque a avaliação. Por isso cabe à escola treinar esse aluno para que ele possa 

conseguir realizar a prova” (PR5). No mesmo sentido, D5 afirmou que “deve ter um 

laudo médico”. 

Sobre os conteúdos ministrados em sala de aula, três participantes responderam 

que não são condizentes com os conteúdos da Prova Brasil. Porém, ao analisar alguns 

modelos da Prova Brasil disponíveis no portal do Inep, percebe-se que todo conteúdo de 

matemática e língua portuguesa são próprios do 5º ano. Entende-se, portanto, que o 

Inep, juntamente com o MEC, não pode trazer em suas avaliações conteúdos 

distanciados da realidade vivenciada pelos alunos em sala de aula. 

Foi questionado também se existe alguma dificuldade na preparação dos alunos 

com NEE e aplicação da Prova Brasil. Nesta questão obteve-se 14 justificativas. 

Algumas podem ser vistas a seguir: 

 

em alguns casos sim, como já foi dito anteriormente, depende do grau da 

deficiência que o aluno possui. Nossa instituição possui vários e diferentes 

alunos com NEE, alguns realizam com facilidade e outros não (D1). 

Sim, pois depende muito do grau de dificuldade deste aluno, às vezes o aluno 

não conseguirá responder a questão, pois pode estar bem complexa (PA1). 
Dependendo da dificuldade ou necessidade do aluno a aplicação da prova 

fica inviabilizada (PR1). 

As avaliações seguem um critério que devem ser obedecidos independente ou 

não da instituição em si. Os aplicadores destas provas são preparados para 

cumprirem os critérios (D4). 

 

Por estas respostas podemos levar em consideração a importância do AEE na 

preparação dos alunos para irem para a prova Brasil. Entende-se que o AEE é um 

importante momento no processo de aprendizagem do público da educação inclusiva. 

Sobre essa reflexão que contextualiza o AEE, Dias (2018) apresenta uma proposta de 
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apoio que seria o “coensino”, que não substitui os outros apoios que o aluno tem por 

direito, mas realizado de forma conjunta com o professor regular. Os dois profissionais 

dividem o espaço físico da sala e compartilham a responsabilidade de planejar, instruir e 

avaliar o ensino dado. É um meio alternativo para o trabalho em equipe, visando 

responder às demandas de inclusão do estudante com NEE. 

Foi direcionada às participantes uma pergunta com o objetivo de compreender 

como acontece o preparo dos alunos com NEE para participarem da Prova Brasil. Nesta 

pergunta havia quatro alternativas: aula de reforço em turma (6 respondentes 

escolheram esta alternativa); atendimento individualizado com o professor de AEE (7 

respondentes); atendimento individualizado com o professor regente (5 respondentes); e 

orientação de atividades para fazer em casa com a ajuda da família (5 respondentes). 

Além destas alternativas, outras opções foram apontadas: “atividades 

flexibilizadas, dentro dos conteúdos da matriz curricular” (D1) e “atividades adaptadas 

ao nível do aluno” (PR5). 

Observando esses apontamentos, entende-se que a preparação para a Prova 

Brasil exige a princípio decisões e iniciativas de longo prazo. Como esse tipo de 

avaliação é baseada no desenvolvimento de habilidades e raciocínios específicos, é 

quase impossível melhorar o resultado dos testes apenas com ações pontuais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa investigou o processo participativo dos alunos com NEE com 

relação às avaliações em larga escala da rede pública de ensino no município de Jataí - 

Goiás e teve como foco a prova Brasil aplicada aos alunos matriculados no 5º ano.  

Inicialmente, abordamos o processo de inclusão escolar das pessoas com 

deficiência no Brasil que tomou corpo a partir da década de 1990. As políticas 

educacionais trouxeram grandes avanços ao processo emancipatório da educação 

inclusiva, tendo em vista que este período foi caracterizado por movimentos e criação 

de documentos voltados para o seu fortalecimento, bem como para a ênfase no direito à 

educação, dentre os quais se pode citar:  a Declaração Mundial de Educação para Todos, 

o ECA, a Declaração de Salamanca e a LDB. 

Mas não basta ofertar a educação, é preciso que se questione qual é a qualidade 

da educação disponibilizada. Para isso, é preciso se considerar os fatores internos e 

externos, bem como a função da escola.  
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Os indicadores oficiais da qualidade da educação, em âmbito nacional, 

funcionam como ferramentas para obter resultados e comparar diferentes instituições 

escolares. Na educação básica, foram criados: o Saeb, o Enem e o Ideb. Mas ainda é 

possível notar lacunas dentro do sistema avaliativo que rege a educação pública 

brasileira. Nota-se também uma grande fragilidade no tocante às avaliações em larga 

escala voltadas ao público da educação inclusiva. Percebe-se que há uma grande 

necessidade de construir um modelo de avaliação voltado especificamente aos alunos 

com NEE participantes das avaliações que compõem o Ideb.  

Esta pesquisa, amparada por outros estudos, identificou algumas fragilidades na 

política educacional brasileira no tocante a aspectos considerados relevantes para a 

melhoria da qualidade da educação, tanto em infraestrutura quanto no tocante aos 

fatores pedagógicos. Neste viés, a pesquisa evidenciou as dificuldades formativas dos 

profissionais que trabalham com a educação inclusiva em Jataí. Percebeu-se também 

que ainda há pouco conhecimento das respondentes acerca das habilidades educacionais 

voltadas aos alunos com NEE, tendo em vista que a maioria das participantes da 

pesquisa não soube abordar o tema “habilidades específicas que os alunos com NEE 

precisam para realizar a Prova Brasil”, deixando a entender que a compreensão de 

alguns educadores sobre a educação inclusiva carece de maior aprofundamento teórico e 

prático. 

Observamos, que apesar das dificuldades enfrentadas pelos alunos com NEE, 

como acessibilidade e condições mínimas para a avaliação deste público, a participação 

foi efetiva na avaliação da Prova Brasil, segundo os registros disponibilizados pelas 

escolas investigadas. Entretanto, os dados revelaram que o único recurso 

disponibilizado aos alunos foi a presença do professor de apoio para leitura e auxílio no 

momento da avaliação. 

Outra questão apurada com esta investigação foi a relevância percebida pelas 

participantes  com relação ao Ideb enquanto política de avaliação da educação básica. A 

percepção apresentada pelas respondentes, sobre esta política, é que com ela se torna 

possível estabelecer metas para melhorar a educação e ainda monitorar o andamento do 

processo de aprendizagem dos alunos em geral. As mães entrevistadas, no entanto, 

encontram-se distanciadas da realidade escolar, principalmente quando se trata das 

avaliações em larga escala.  

A análise realizada nesta pesquisa corroborou para entender que as políticas de 

avaliação apresentam necessidades de melhorias no tocante à acessibilidade para alunos 
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com NEE que, por direito, participam deste processo. O Inep, ao longo desses anos de 

criação do Ideb, pensou em um único modelo de avaliação, que é o modelo de provas 

impressas, no entanto, nota-se que este modelo não atende a todas as necessidades de 

todos os participantes da Prova Brasil. Para atender, deve-se pensar em provas em 

Braille para alunos cegos e prova em Libras para alunos surdos, assim como o Enem já 

está disponibilizando. 

Com os resultados desta pesquisa e as considerações aqui expostas, não se 

pretende minimizar a importância das avaliações em larga escala criadas pelo governo 

para obtenção de melhorias na qualidade da educação, no entanto, pretende-se apontar 

novas possibilidades para que este processo seja inclusivo e atenda a todos os alunos em 

suas especificidades. 

Espera-se, portanto, com os resultados dessa pesquisa, contribuir para tomada de 

novos rumos para as políticas de avaliação em larga escala nas escolas de educação 

básica. Com esta dissertação, não se pretende esgotar a temática apresentada, porém, 

espera-se alçar novos olhares para o sistema educacional brasileiro e traçar novos 

estudos e investigações sobre as políticas de avaliativas, bem como sobre as políticas de 

educação inclusiva no Brasil. 
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APÊNDICE A– Questionário aplicado aos professores regentes, professores de apóie e 

diretores 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - REGIONAL JATAÍ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

Pesquisa: A participação dos alunos com necessidades educativas especiais no Ideb: 

um estudo sobre a rede municipal de ensino de Jataí 

 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Fernando da Rocha Silva  

ORIENTADORA: Profa. Dra. Renata Machado de Assis 

 

Nome do informante(opcional):____________________________________________ 

Formação:______________________________________________________________ 

Cargo/função:___________________________________________________________ 

Tempo de experiência no serviço público: ___________________________________ 

Atividades exercidas/tempo: ______________________________________________ 

Tempo de exercício na atual função: ________________________________________ 

Vínculo: _______________________________________________________________ 

E-mail: opcional_________________________________________________________ 

Telefone:_______________________________________________________________ 

Data: _____/_____/_____ 

 

1- As políticas de avaliação da educação básica influenciam no funcionamento desta 

escola?    

(   ) sim          (   ) não 

Justifique sua resposta:____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2-  Como você percebe a importância do Ideb para esta escola, enquanto política de 

avaliação? (   ) de forma positiva      (   ) de forma negativa 

 Justifique sua resposta: 

________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3 Como ocorre o processo para a realização da Prova Brasil nesta escola, antes e durante 

a aplicação  das provas?___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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4- Como ocorre esse processo para a realização da Prova Brasil com os alunos que têm 

Necessidades Educativas Especiais (NEE)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5 Quais são as habilidades específicas necessárias para os alunos com NEE participarem 

da Prova Brasil? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6- Em relação aos alunos com algum tipo de NEE, assinale a coluna que contém a sua 

resposta. 

  SIM NÃO 

Esta escola incentiva e apoia a participação dos alunos com NEE na Prova 

Brasil? 

  

Em relação ao censo escolar, os alunos com NEE são computados 

numericamente como os outros alunos da escola, no que se refere ao fluxo 

e à taxa de aprovação? 

  

No caso de haver algum aluno com baixa visão ou cegueira, esta escola 

solicita provas adaptadas (provas ampliadas ou Braile)  para eles? 

  

Ao participarem das avaliações que compõem o Ideb, esta escola oferece 

tempo adicional para alunos com NEE?  

  

 A aprendizagem dos alunos com NEE nas aulas é condizente com os 

conteúdos apresentados na Prova Brasil de forma a avaliar seu 

desempenho? 

  

Existe algum tipo de dificuldade na preparação dos alunos com NEE e 

aplicação da Prova Brasil para eles? 

  

 

Se a resposta anterior foi sim, especifique qual (is). 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7-Como acontece a preparação dos alunos com NEE nesta instituição de ensino para 

participar do Ideb? 

(  ) aulas de reforço em turma 

(  ) atendimento individualizado com o professor de Atendimento Educacional 

Especializado(AEE) 

(  ) atendimento individualizado com o professor de sala de aula 

(  ) orientações de atividades para fazer em casa, com ajuda da família 

(  ) outras opções. Quais? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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8- Com objetivo de atender as avaliações que compõem o Ideb, como os alunos com 

NEE são orientados a proceder em relação aos conteúdos ministrados, tendo em vista 

que em alguns casos esses alunos não possuem as competências e habilidades para 

resolver os conteúdos aplicados nas avaliações? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

9- Os familiares dos alunos com NEE matriculados nesta escola são informados sobre o 

dia de provas que compõem o Ideb? 

(   ) sim    (   ) não  

Se sim, como é feita essa comunicação?______________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10- Os alunos com NEE participam de forma efetiva nas formas de avaliação que 

correspondem ao Ideb desta escola (Prova Brasil e censo escolar)? 

(   ) sim    (   ) não   (   ) em partes 

Justifique sua resposta:____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

11 Fique à vontade para fazer suas considerações sobre a participação (ou não) dos 

alunos com NEE nas avaliações que compõem o Ideb. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Obrigado pela participação! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

APÊNDICE B – Roteiro de entrevista com os alunos com NEE e/ ou responsáveis  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - REGIONAL JATAÍ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

Pesquisa: A participação dos alunos com necessidades educativas especiais no Ideb: 

um estudo sobre a rede municipal de ensino de Jataí 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Fernando da Rocha Silva 

ORIENTADORA: Profa. Dra. Renata Machado de Assis 

  

1. Você acredita que a Prova Brasil influencia na qualidade da educação nesta escola? 

2. Você achou importante participar da Prova Brasil? Por que? 

3. Pra você qual é a importância da Prova Brasil para a avaliação da educação básica em 

jataí? 

4. Como é feito a preparação para você participar da Prova Brasil na escola que você 

estuda? 

5. No dia de fazer a Prova Brasil, você teve ajuda da professora de apoio para te ajudar? 

6. Você teve mais tempo para responder a Prova Brasil teve o mesmo tempo do seus 

colegas de sala? 

7. Você teve dificuldade para responder a Prova ou foi fácil? 

8. No dia de fazer a Prova Brasil você recebeu uma prova diferente ou igual a dos seus 

colegas? 

9. Você vem para a escola em outro horário diferente para estudar junto com a 

professora do Atendimento Educacional Especializado? 

10. A sua professora avisou sua família sobre o dia de fazer a prova Brasil? Como que 

sua família foi informada?    
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ANEXO A:  Parecer consubstancial do CEP   

 

UFG - UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS –  

REGIONAL DE JATAÍ 

 

 

 PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS COM NECESSIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIAIS NO IDEB: UM ESTUDO SOBRE 
A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JATAÍ 

Pesquisador: FERNANDO DA ROCHA SILVA 

Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 09702718.8.0000.8155 

Instituição Proponente: Campus Jataí - Unidade Jatobá 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 3.380.213 

 

Apresentação do Projeto: 

O projeto envolve o contato com as escolas municipais de Jataí, por meio de seus 

gestores e docentes do 5º ano (que o pesquisador, equivocadamente chama de 5ª 

série) para averiguar como os alunos portadores de NEE participam dos processos 

avaliativos oficiais e obrigatórios, tais como a Prova Brasil e ANA, cujos 

resultados são utilizados para a composição do IDEB das escolas. 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo principal é nalisar como acontece o processo de integração e participação 

de alunos com NEE, inseridos na rede municipal de ensino de Jataí, nas avaliações 

que compõem o IDEB. 

Objetivo Secundário: 

- Compreender as políticas de avaliação da educação básica do sistema de ensino 

no Brasil nas últimas décadas; 
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- Verificar de que forma ocorre a participação dos alunos com NEE na escola, 

especificamente no que se refere à avaliação para obtenção do IDEB; 

- Entender como acontece a preparação dos alunos com necessidades especiais nas 

escolas visando as avaliações do IDEB. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Os participantes responderão questionário aberto e no TCLE informa haver riscos 

mínimos. 

 e a a pesquisa apresenta riscos mínimos para os participantes, pois serão 

utilizados questionários. A aplicação de tal instrumento não implica em 

possibilidade de danos ou agressões ao corpo físico, e os participantes terão 

liberdade para responder ou não, de acordo com sua vontade e disponibilidade. 

A precaução com riscos e prejuízos decorrente da utilização desse tipo de 

instrumento ainda é muito pequena, mas podem ser citados os de ordem moral, 

emocional ou espiritual, visto que poderá ocorrer possível desconforto emocional 

e/ou de possíveis riscos físicos e psicossociais (ex: constrangimento, intimidação, 

angústia, insatisfação, irritação, mal-estar etc.), além da possibilidade de outros 

tipos de consequências não físicas. Na tentativa de minimizar estes possíveis 

riscos, os participantes da pesquisa serão esclarecidos  em relação às respostas, que 

poderão ser dadas ou não, de acordo com sua preferência. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A pesquisa analisa a participação de portadores de NEE do 5º ano do Ensino 

Fundamental nas provas que são utilizadas para a aferição do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) no município de Jataí Goiás. 

Pretende-se conhecer como acontece a inclusão destes alunos no sistema de ensino 

básico, além de detectar possíveis problemáticas envolvendo as políticas para a 

educação inclusiva nas escolas da rede municipal de Jataí-GO. Os instrumentos de 

coleta de dados utilizados serão a entrevista com os gestores e o questionário para 

professores de sala de aula e de apoio, lotados nas escolas que têm alunos com 

necessidades educativas especiais que estão oficialmente matriculados. Os 

resultados permitirão identificar problemas e alternativas utilizadas pelas escolas 

para incluir (ou não) os alunos com deficiência nas avaliações em larga escala. Por 

ser uma política avaliativa consolidada o pressuposto assumido pelo pesquisador é 

de que ela é uma ferramenta poderosa no processo avaliativo da educação pública. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
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Todos os termos de apresentação obrigatória foram conferidos e estão todos 

adequados. 

O pesquisador fez carta de encaminhamento com quadro de pendências e alterações 

solicitadas: 

- Correção do título na Folha de rosto e demais documentos inserindo a vogal “ 

- substituição do termo sujeitos por “participantes” da pesquisa em todos os 

documentos. 

- foi informado no projeto e demais documentos que os alunos com NEE não 

participarão da pesquisa. 

- O cronograma foi reestruturando atendendo às exigências de datas com previsão 

de coleta a partir de Agosto 2019. 

- A questão 3, 4, e 5 foram reformuladas sem presunção e sem riscos de 

constrangimentos aos participantes. 

- As datas foram todas ajustadas: no TA, no cronograma do projeto e na folha de rosto. 

- A questão 3 do instrumento de coleta foi reelaborada observando os riscos de indução 

da resposta. 

- As questões citadas foram reformuladas. Não acatamos completamente a sugestão 

de redação porque entendemos que não conseguiria responder aos objetivos da 

pesquisa. Mas foram respeitadas as sugestões de tomar cuidado com possíveis 

constrangimentos e a elaboração ficou mais objetiva. 

- Recomendações: 

- Revisão de linguagem em alguns poucos § 

- Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

- Não há pendências. Projeto APROVADO. 

- Considerações Finais a critério do CEP: 

- Informamos que o Comitê de Ética em Pesquisa/CEP-UFG Regional Jataí 

considera o presente protocolo APROVADO, o mesmo foi considerado em acordo 

com os princípios éticos vigentes. Reiteramos a importância deste Parecer 

Consubstanciado, e lembramos que o(a) pesquisador(a) responsável deverá 

encaminhar ao CEP-UFG Regional Jataí o Relatório Final baseado na conclusão 

do estudo e na incidência de publicações decorrentes deste, de acordo com o 

disposto na Resolução CNS n. 466/12. O prazo para entrega do Relatório é de até 

30 dias após o encerramento da pesquisa, prevista para março de 2020. 

- Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

-   
Tipo Documento Arquiv

o 
Postagem Auto

r 
Situaçã
o 

Informações 
Básicas 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_D
O_P 

24/05/2019 
15:32:44 

 Aceito 
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do Projeto ROJETO_1252527.pdf 

Outros Carta_de_encaminhamento.docx 24/05/2019 
15:29:52 

FERNANDO DA 
ROCHA SILVA 

Aceito 

Parecer Anterior PB_PARECER_CONSUBSTANCI
ADO_ 
CEP_3293684.pdf 

24/05/2019 
15:27:02 

FERNANDO DA 
ROCHA SILVA 

Aceito 

Outros Instrumento_de_Coleta_de_Dados.d
ocx 

24/05/2019 
15:16:42 

FERNANDO DA 
ROCHA SILVA 

Aceito 

Outros TERMO_DE_COMPROMISSO_DE
_PE 
SQUISA.pdf 

24/05/2019 
15:11:11 

FERNANDO DA 
ROCHA SILVA 

Aceito 

Outros TAI_SEM_ASSINATURA.doc 24/05/2019 
14:56:58 

FERNANDO DA 
ROCHA SILVA 

Aceito 

Outros TAI_ASSINADO.pdf 24/05/201
9 

FERNANDO DA Aceito 

  14:54:54 ROCHA SILVA  
Cronograma CRONOGRAMA.docx 24/05/201

9 
FERNANDO DA Aceito 

  14:38:36 ROCHA SILVA  
Projeto Detalhado / Projeto_de_Pesquisa.doc 24/05/201

9 
FERNANDO DA Aceito 

Brochura  14:37:20 ROCHA SILVA  
Investigador     
TCLE / Termos de TERMO_DE_CONSENTIMENTO_

LIVR 
24/05/201
9 

FERNANDO DA Aceito 

Assentimento / E_E_ESCLARECIDO.doc 14:32:26 ROCHA SILVA  
Justificativa de     
Ausência     
Folha de Rosto FOLHA_DE_ROSTO.pdf 24/05/201

9 
FERNANDO DA Aceito 

  14:27:43 ROCHA SILVA  
Outros Certidao_de_Ata_UAE.pdf 26/12/201

8 
FERNANDO DA Aceito 

  12:20:34 ROCHA SILVA  

 

 

Situação do Parecer:Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: Não  

 

JATAÍ, 10 de Junho de 2019 

 

Assinado por: MARCIA SANTOS ANJO REIS 
 

 

 

 


	Em 26 de abril de 2007, por meio da portaria normativa interministerial n. 18, de 24 de abril de 2007, foi criado o Programa BPC na Escola, acompanhamento e monitoramento do acesso e permanência na escola dos beneficiários da prestação continuada da a...
	Este programa foi constituído e organizado pela Constituição Federal de 1988. Um dos seus grandes objetivos é garantir a atenção aos beneficiários no BPC. Para tanto, houve a necessidade dos gestores ligados à assistência social no âmbito nacional, es...
	Dentre as ações desenvolvidas pelo Programa Incluir, propostas pelo MEC, destacam-se as seguintes (BRASIL, 2013):
	 adequar de forma arquitetônica o acesso de alunos com mobilidade reduzida nos diversos ambientes das Ifes construindo rampa, barra de apoio, corrimão, piso tátil, sinalizadores, aumentar as portas e vias, instalação de elevadores, dentre outras;
	ABE- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO.  Brasil fica em penúltimo lugar em ranking global de qualidade de educação. Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: http://www.abe1924.org.br/56-home/257-brasil-fica-em-penultimo-lugar-em-ranking-global-de-qualidad...
	ALMEIDA, Tamíris. Como o ambiente escolar influencia na aprendizagem dos alunos? Futura 2019, Disponível em: http://www.futura.org.br/infraestrutura-das-escolas-e-aprendizagem/. Acesso em
	BEYER, Hugo Otto. Da integração escolar à educação inclusiva: implicações pedagógicas. In: BAPTISTA, Claudio Roberto. (Org). Inclusão e Escolarização: múltiplas ideias. Porto alegre. Editora Mediação. 2015.

	BRASIL LEI Nº 13.005, de 25 de junho de 2014 Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2014/lei-13005-25-junho-2014-778970-publicacaooriginal-144468-pl.html. Acesso em: ...
	BRASIL. Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação.Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6094.htm. Acesso em: 1 jul. 2019.
	BRASIL. Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf. Acesso em 27 jun. 2019.
	BRASIL. Diretrizes Nacionais Para a Educação Especial na Educação Básica. Resolução CNE/CEB Nº 2 de 2001. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf. Acesso em: 27 jun. 2019.
	BRASIL. Lei no 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm. Acesso em: 19 nov. 2019.
	BRASIL. Documento Orientador Programa Incluir: Acessibilidade na Educação Superior SECADI/SESU–2013. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13292-doc-ori-progincl&category_slug=junho-2013-pdf&Itemid=301...
	BRASIL. Educação inclusiva – apresentação. Brasília, 2004.Disponível em: http://portal.mec.gov. br/secretaria-de-educacao-especial-sp-598129159/programas-e-acoes?id=250. Acesso em: 7 jun. 2019.
	BRASIL.Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4024.htm. Acesso em: 18 jun. 2019.
	BRASIL. Lei nº 12.319/2010. Regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais. - LIBRAS. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 03 set. 2010. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/...

	BRASIL. Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm. Acesso em: 3 j...
	BRASIL. Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES. Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=9948-decreto-7-programa-incluir&category_slug=fevereiro-2012...
	BRASIL. Inep - Provinha Brasil, 2015. Disponível em: http://inep.gov.br/provinha-brasil. Acesso em: 18 jun. 2019.
	BRASIL. Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009. Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf. Acesso...
	BRASIL.Programa Educação Inclusiva: direito à Diversidade. 2018a.  Disponível em: http://portal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal/194-secretarias-112877938/secad-educacao-continuada-223369541/17434-programa-educacao-inclusiva-direito-a-diversidade n...
	BRASIL. Programa Implantação de Salas de RecursosMultifuncionais.2018b.  Disponível em: http://portal.mec.gov.br/pet/194-secretarias-112877938/secad-educacao-continuada-223369541/17430-programa-implantacao-de-salas-de-recursos-multifuncionais-novo. Ac...
	CARDOSO, Marilene da Silva. Aspectos históricos da educação especial: da exclusão à inclusão: uma longa caminhada. In: MOSQUERA,  José Mouriño.; STOBAÜS, Claus Dieter. (Org.). Educação especial: em direção à educação inclusiva. Porto Alegre: EDIPUCRS,...

	FREITAS, Sirley Leite; PACIFICO, Juracy Machado; TAMBORI, Maria Ivonete Barbosa. Políticas Públicas, Qualidade na Educação e o Novo Plano Nacional de Educação. In: BUENO, José Lucas Pedreira; PACÍFICO Juracy Machado; AMARAL, Nair Ferreira Gurgel do. (...
	IUMATTI, Ana Beatriz Teixeira. Diretrizes do MEC em relação à Educação inclusiva. Fundação telefônica Brasil. 02 de dezembro de 2016. Disponível em http://fundacaotelefonica.org.br/promenino/trabalhoinfantil/colunistas/diretrizes-domec-em-relacao-a-ed...
	KALAM, Roberto Jorge Abou. Financiamento público da educação: implementação de políticas e implicações na gestão escolar- O Programa Dinheiro Direto na Escola. Dissertação de mestrado. Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2011. Disponí...

	LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirna Seabra. Educação escolar: políticas, estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2007.
	DADOS DO PROJETO DE PESQUISA
	Área Temática:
	DADOS DO PARECER
	Apresentação do Projeto:
	Objetivo da Pesquisa:
	Avaliação dos Riscos e Benefícios:
	Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
	Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
	- Recomendações:
	- Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
	- Considerações Finais a critério do CEP:
	- Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
	Necessita Apreciação da CONEP: Não
	JATAÍ, 10 de Junho de 2019


