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Resumo O presente relato enfoca dados de uma pesquisa realizada em um dos municípios do estado 

de São Paulo participante do Observatório Nacional de Educação Especial (ONEESP), 

especificamente acerca do processo de avaliação realizado pelos profissionais atuantes nas SRM. Sete 

professores da SRM e sete integrantes do ONEESP participaram de 8 encontros quinzenais. Os áudios 

dos encontros foram transcritos por bolsistas de Iniciação Científica e realizou-se a análise de 

conteúdo das sessões sobre avaliação em três eixos: (1) avaliação para identificação do público-alvo 

de Educação Especial; (2) avaliação para o planejamento das atividades no AEE; e (3) Avaliação do 

desempenho escolar dos alunos. Os resultados demonstraram que os profissionais das SRM tinham 

dificuldade e não se sentiam aptos para identificar condições que envolviam aspectos cognitivos, 

como a deficiência intelectual e a superdotação. Devido a essa insegurança, a maioria dos casos era 

encaminhada para outros profissionais e/ou para uma instituição especializada do município, os quais, 

em geral, aplicavam testes psicométricos para realizar a avaliação, um movimento na contramão do 

indicado por documentos oficiais brasileiros. Em relação ao diagnóstico, aspecto chave para a 

elegibilidade aos serviços de educação especial, os participantes relataram um conflito entre 

vantagens e desvantagens de se ter um diagnóstico fechado: o diagnóstico pode se tornar um rótulo e 

prejudicar o aluno, mas pode possibilitar acesso a direitos (serviço, transporte adaptado, gratuidade, 

benefícios etc.). Depois de identificado, as atividades do AEE eram planejadas a partir do Plano de 

Atendimento Educacional Especializado (PAEE), no qual eram definidos objetivos e as atividades 

dos alunos da SRM. Notou-se que os professores não tinham clareza de como estabelecer os objetivos 

para cada habilidade, necessitando de assessoramento, e as atividades previstas não tinham diálogo 

com outras atividades que ocorriam na escola, ficando restritas a SRM. Os professores reconheceram 

a dificuldade de manter todos os alunos das SRM o tempo todo na classe comum da escola regular, 

ao mesmo tempo em que reconheceram os perigos de uma exclusão temporária por problemas de 

comportamento se tornar o ficar de fora permanente da classe comum. Na visão dos professores, a 

avaliação do desempenho do aluno sofre com o divórcio entre o ensino na SRM e na classe comum. 

Além disso, os professores relataram que as práticas de avaliação adotadas para atribuir conceitos, 

para aferir desempenho em avaliações de larga escala, e para decidir se o aluno deve ou não ser 



 

 

promovido, eram muito variadas, o que indica a falta de diretrizes claras sobre como monitorar o 

desempenho do aluno na escola comum. Neste contexto, onde muito ainda precisa ser definido e 

discutido, pretendeu-se mostrar que as estratégias de formação devem impulsionar a reflexão crítica 

dos professores sobre suas práticas. 
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